


Partindo da simplicidade e chegando no
relacionamento com as gráficas, designers
revelam dicas para se seguir ao pé da letra
01 Misture e combine
Yomar Augusto, www.yomaraugusto.com
"No design de livros, de cara tento encontrar uma fonte que possua uma família
grande o suficiente para preencher todos os desejos do cliente. Se você escolher
uma fonte que não possui diversidade de pesos, mas precisa utilizá-la de qualquer
jeito, aconselho que procure por outras fontes criadas pelo mesmo designer. Elas
costumam combinar."

02 Dê cores aos seus tipos
Ryan Katrina, www.neuarmy.com
"A maioria das fontes que encontramos
são pretas e estão em uma superfície
branca. O uso de cores na tipografia,
principalmente nas do tipo display, pode
gerar um impacto emocional enorme em
um projeto, desde que o designer
considere contraste, claridade e leitura.
É comum trabalhar inicialmente em
preto e acrescentar outras cores
conforme for apropriado."

projeto em desenvolvimento, poderão dar origem até mesmo a
uma nova tipografia."

04 Seja visionário
John D Berry
"Pense no tocai em que a fonte será vista: estará em uma
página no colo do leitor ou pendurada em uma parede? Estará
reta ou terá algum ângulo? Qual é a distância do leitor até ela?
O que é legível quando grande e perto do leitor pode não ser
quando menor e muito longe; o que é legível de frente pode
parecer muito apertado quando visto de lado ou de baixo."

05_Aprecie gênios contemporâneos
Hey Studio, www.heystudio.es
"Nós adoramos [o type designer norte-americano] Christian
Schwartz; ele é um dos melhores tipógrafos da atualidade.

Seus tipos são diferentes, mas também
possuem a essência de fontes clássicas
como a Garamond. Saiba reconhecer o
talento de outros profissionais."

O6 Leia 'The Crystal Goblet'
Cardon Webb.www.cardondesign.com
"Todos os designers e tipógrafos deviam
ler The Crystal Goblet' (ou 'Printing
Should Be lnvisible'),de Beatrice Warde.
É um ensaio maravilhoso sobre o uso da
tipografia como ferramenta."

03 Use sempre o bom senso
Damião Santana, Crimes Tipográficos
"Algumas modificações tipográficas são
consideradas tabus pela comunidade de
design. Achatar e condensar tipografias artificialmente são as duas modificações
mais conhecidas e banidas do modus operandi da maioria dos profissionais. Mas
nem tudo é terror quando se pretende modificar a anatomia de tipos para uso no
design gráfico. Manterá integridade proporcional da fonte é um bom parâmetro para
começar a entender os limites dessa prática que permite cortar ou adicionar serifas,
variar a espessura de hastes, criar conexões entre as letras, entre outros recursos.
Cabe ao bom senso do designer avaliar a quantidade ou gravidade das alterações. O
efeito colateral dessa prática é que, ao final da edição, os tipos não funcionarão mais
como um arquivo de fonte, serão apenas objetos vetoriais que, além de ser usados no

07 Use poucas fontes
Hey Studio
"Quando você usa mais de três fontes
em um projeto, é difícil ler e compreender
a mensagem transmitida. O trabalho fica

sem ordem. Normalmente uma fonte tem pesos diferentes.
Sendo assim, você pode resolver um projeto de design gráfico
usando-os de modo correto. O resultado será definitivamente
mais limpo e nítido."

08 Ouça críticas e feedbacks
Barry Spencer, www.barryspencerdesign.com.au
"Quando se trabalha em qualquer projeto, seja tipográfico ou
não, você deve ouvir opiniões sobre o que está sendo feito.



cores e idéias. É preciso entender completamente cada elemento para criar uma
peça compreensível. Não se esqueça de que a simplicidade funciona melhor para
diversos tipos de público-alvo."

18 Saiba simplificar
Astrid Stavro, www.astridstavro.com
"Dois dos designers que mais admiro, Richard Hollis e Derek Birdsall, produziram
algumas das peças mais interessantes e inspiradores usando um número baixo de
fontes. Isso deve provar que, no fim do dia, das milhares de fontes disponíveis,
precisamos apenas de algumas."

22 Mantenha o seu pôster equilibrado
Dongwoo Kim, www.networkosaka.com
"A composição é chave quando se cria pôsteres, já que você só
tem uma chance de impressionar o seu público. Tente manter
todos os elementos (tipografia, elementos gráficos e espaços
em branco) equilibrados usando ritmo, contraste e por aí vai.
O livro A Designer's Art, de Paul Rand, é um ótimo orientador
sobre o assunto."

1 9 Faça amigos na gráfica
Jason Rubino, www.makestudio.co.uk
"Construa um bom relacionamento com
a gráfica do seu bairro - ela é mais
valiosa do que você imagina. Quando
estava começando, minha gráfica
ajudou com todos os erros que
ocorreram nas peças finais - como
fontes que saíram muito pequenas no
corpo de texto ou o fato de eu ter usado
urna fonte muito fina, o que resultou em
problemas de registro."

20 Use fontes de texto
Peter Cmokrak, www.
theluxuryofprotest.com

23_
Jeremie Nuel, www.atelieaquarium.com
"Nossa escolha de fonte depende de
vários fatores: às vezes é o design de cada
letra, uma referência histórica,
a legibilidade ou o fato de ter sido criada
por um designer que admiramos. Quando
escolhemos um tipo para inserirem
um projeto, nos preocupamos com
seu nível de flexibilidade e também
de especificidade - quanto
maiores, melhor."

24_ . Lute pela perfeição

"Mesmo criadas para a utilização em tamanhos pequenos, algumas fontes de texto
também funcionam bem como display. Contudo, tenha cuidado: ajustar fontes
minúsculas em tamanho display requer muita experiência. É preciso deixar muito
espaço em branco em volta do texto para dar a ele a qualidade de uma fonte display."

Theo Aartsma, www.sumeco.net
"Depois de completar o trabalho,
deixe-o descansar por um momento e
volte a ele com olhos frescos para

melhorá-lo ainda mais."

21 .Respire tipografia
Hoon Kim
"A tipografia é o controle consciente da respiração. Ela existe para ser lida, e ler os
textos funciona melhor com a respiração - rápida ou devagar; suave ou profunda;
curta ou longa; contínua ou irregular. A tipografia guia a respiração dos leitores
enquanto eles se engajam, pensam e compreendem o texto."

25 Não se esqueça do básico
Tyler Johnson, Nomad Ink
"A tipografia, como qualquer arte, é uma questão de
dedicação, estudo e prática. Seus dois elementos fundamentais
são funcionalismo e forma artística. Saiba a diferença entre type
design, tipografia em uso, caligrafia, lettering, etc. Robert
Bringhurst, Jan Tschichold, Rauri Mclean e Ellen Lupton têm sido
fundamentais nos meus estudos. Mergulhe no básico, domine-o
e depois caia na experimentação."

Mantenha-se flexível



Conselhos essenciais você para criar a
sua própria fonte
27 O negócio é espaço
John D Berry
"O que lemos não são somente letras - são espaços entre letras em uma folha. Se
ajustarmos as letras muito perto umas das outras, o equilíbrio entre preto e branco é
perdido e as palavras ficam mais difíceis de ser lidas. O mesmo vale se as letras
estiverem muito separadas, confundindo o limite de cada palavra. Os espaços entre
elas também precisam estarem harmonia. Além de tudo isso, preste atenção no
comprimento da linha."

28_ _ Estude técnicas manuais
Kenny Allan, www.el-studio.co.uk
"É de importância essencial que todos
os estudantes de design aprendam,
compreendam e explorem a real
essência da tipografia. Ela é uma
habilidade originalmente manual que
gera uma contribuição sem medida para
todas as aplicações do design. A boa
tipografia requer paciência, atenção aos
detalhes e habilidade manual. É a arte
da comunicação."

importante ter certeza de que uma peça tipográfica funciona
como unidade primordial - mesmo se isso significar que você
precisará gastar horas se certificando de que os espaços entre
as letras estão balanceadas."

Acrescente um toque humano31
Sam Harris, www.samtriptych.co.uk
"Fazer fontes caligráficas à mão dá um toque pessoal e
humano a uma peça. Em vez de viajar entre as milhares de
fontes manuais disponíveis por aí, escreva a sua própria,
escaneie-a ou peça para um amigo que tenha uma caligrafia
boa fazer isso."

32_ _ Rascunhe a sua idéia
Panos Vassiliou, www.parachute.gr

"Na maioria dos casos a idéia é
criada inicialmente como um
rascunho bem primitivo de alguns
caracteres com o máximo de
características que consigo pôr no
papel. Depois disso, crio um segundo
rascunho, mais elaborado, de três
caracteres básicos, como 'a', 'n' e 'o'.
São as três letras que sempre crio
primeiro, já que contêm várias
características que uso como guia
para os outros caracteres."

29 Acorde!
Cardon Webb
"Seja observador, procure notar os tipos que o cercam. Eles funcionam? Sim, não, por
quê? Preste atenção no que você gosta e não gosta e aplique isso em seus trabalhos."

33 Dê valor agregado
Panos Vassiliou

30_ .Kerning
Alex Haigh, www.hypefortype.com
"Mesmo subestimado, o kerning é um dos aspectos mais importantes da tipografia.
Deve-se ver com clareza a diferença entre fontes com kerning padrão ou distorcido. É

"Dê mais do que o esperado em um
projeto agregando valor a ele. Entretanto, não se esqueça de
que esse valor também deve ser útil. Várias de nossas fontes
também possuem símbolos que são úteis para designers
envolvidos com branding e embalagens. Você pode querer
colocar mais ornamentos ou se concentrar em ligaduras
extras, mas, o que quer que faça, certifique-se de que servirá
ao propósito."



35 Recicle tipos
Yomar Augusto
"Gosto de pesquisar dentro de minhas próprias criações tipográficas -tenho uma
série de designs inacabados que costumo usar em novos projetos. Vejo a tipografia
como um 'assunto mutável', algo com infinitas possibilidades e direções. Também
costumo olhar bastante para o passado visitando sebos."

36 Confie nas habilidades manuais
Alison Carmichael, www.alisoncarmichael.com
"Os designers devem se libertar das amarras de seu trabalho e não ter medo de
botar a mão na massa - ou no lápis. Volte para o básico, colete materiais de
referência de experts da área. Não deixe o manual morrer e dar lugar ao design
puramente digital."

37 Não tenha medo de brincar
Jeremie Nuel
"Tentamos sempre que possível
desenhar caracteres por diversão, já
que gostamos e isso dá um toque
pessoal aos nossos designs.Também
gostamos de desenhar letras para
necessidades específicas e projetos
pessoais. Às vezes desenhamos
tipos com propósito experimental -
um bom exemplo é a fonte
Anamorphose, que usa layout e
perspectiva em um espaço 3D para
descrever a forma das letras."

38_ . Capriche nas curvas

39 Pense na tipografia como na arquitetura
Hoon Kim
"Criar conteúdo com tipos é comparável a construir e
compor elementos arquitetônicos. Um pedaço de papel,
moldura ou livro é o espaço dos designers. Para obter a
essência de uma idéia, a tipografia convida os leitores a
explorar e experimentar os espaços em volta dela. O designer
é o guia dessa jornada. Qual direção, ordem e quanto tempo
você gastaria em uma boa viagem?"

40 Pare e pense
Theo Aartsma
"É uma daquelas coisas que tendo a esquecer durante a
maioria dos projetos, mas descansar quando o cérebro já

fundiu de tanto trabalho às vezes me
ajuda a criar uma boa peça, fazendo
com que você veja tudo em perspectiva.
Pessoas criativas têm os melhores
empregos do mundo, mas algumas delas
se esquecem disso."

David John Earls
"Pratique o desenho com curvas Bézier
sempre que puder. Trace letras ou formas
que vê no seu dia a dia e das quais gosta - isso ajudará a entender as curvas e
auxiliará no design de fontes. Além de considerações técnicas (menos pontos
resultam em fontes menores - fato importante quando se cria tipos para a web),
quanto mais pontos, maior a chance de haver curvas esquisitas e irregulares para
desvendar depois."

41 Faça os erros funcionarem
para você
Adam J Evans, www.bunchdesign.com
"Não se estresse com a fonte: relaxe,
curta e não tenha medo de errar. Para
mim, a tipografia sempre pareceu muito
acadêmica. É a única área da 'arte' com
resposta certa ou errada. Por causa
disso sempre a evitei, mas desde que
comecei a levar meus erros como coisas
positivas em vez de negativas, meu

trabalho melhorou muito. Lembre-se de que é preciso muita
m*rda para que uma bela flor cresça."

42 Seja disciplinado e interessado
HubertJocham, www.hubertjocham.de
"Projetos de tipografia não costumam dar errado - na verdade



às vezes eles chegam a uma etapa em que é preciso começar tudo de novo. O processo
do type design, para mim, é muito interessante, mas o trabalho tende
a ficar cada vez mais complicado. É preciso muita disciplina e interesse!"

44 Pratique a caligrafia
Fátima Finizola, Crimes Tipográficos
"Um caminho metodológico interessante
é fazer experimentações
manuais e desenvolver fontes com base
caligráfica ou letterings. A sua própria
caligrafia pode se tornar uma fonte em
potencial. Para quem curte caligrafia
avançada, praticar a sua destreza
manual por meio de cursos ou livros da
área também pode render caminhos
interessantes. Aqui no Brasil, os
calígrafos Andréa Branco [SP] e Cláudio
Gil [RJ] oferecem diversos cursos na
área.Quem quiser conhecer o trabalho
de alguns tipógrafos que seguem essa
linha, vale a pena conferir as fontes do
argentino Alejandro Paul e do brasileiro
Ricardo Esteves."

47 Líderes da perda
HubertJocham
"A primeira fonte sempre falha. Por ser uma área criativa tão
complexa, suas primeiras experiências sempre terão muitos
erros. Então nem pense que poderá mudar o mundo com suas
primeiras criações. É um longo processo de aprendizado."

Pratique a humildade48_
Juan Carlos Pagan
"Alguém que trabalha com algo que está
relacionado a uma das maiores criações
do homem - a linguagem - não precisa
ser somente inspirado, mas também
muito humilde."

49_ . Acredite, o tédio é uma

45 Leia sobre o assunto
Panos Vassiliou
"Há quatro livros de tipografia que
considero essenciais:American Metal Typefaces of the 20th Century, de Mac McGrew;
The Elements of Typographic Style, de Robert Bringhurst; Letters of Credit, de Walter
Tracy e Writing & llluminating & Lettering, de Edward Johnston."

. Comece antecipadamente46_
Theo Aartsma
"Quando começar a trabalhar em um projeto, faça tudo o mais rápido possível.
Isso funciona da mesma forma com o brainstorming - ele aumenta a sua criatividade.
Aprenda gostar de pequenos erros e soluções que surgem por acaso. Aí, conforme
continua com o seu trabalho, diminua o ritmo até finalmente gastar horas e horas nos
detalhes. Também aprenda onde está a sua força no processo e explore-a ao máximo."

ferramenta importante
Oded Ezer, www.odedezer.com
"A coisa de que temos mais medo
em nossa profissão é de ficarmos
entediados com o trabalho, com o cliente
e com a nossa vida como designers.
Acredito que o tédio possa ser uma
ferramenta, assim como o tempo livre.
Sempre que estiver entediado, o primeiro
passo é dizer 'odeio o que estou fazendo

agora'. Depois dessa libertação você geralmente começa a
divagar. É exatamente nessa hora que surgem idéias
estúpidas. E é nesse momento que você se torna original."

50 Não se preocupe
Phil Kiel
"Saiba gostar de criar as suas próprias fontes - não pense que
precisa ser treinado profissionalmente e nem se preocupe com
o fato de que seus tipos pareçam amadores. Não mantenha as
suas fontes escondidas, usando-as somente para si. Você deve
disponibilizá-las a todos os designers que conhece, perguntar



a eles o que funciona e o que não. Criticas construtivas são o melhor meio da melhora
e do aprendizado."

52. Não seja um ermitão
HubertJocham
"Um problema comum com pessoas que finalmente decidem caminhar pela direção
do type design é que elas adoram
trabalhar sozinhas. Uma fonte é algo que
não precisa de muitas pessoas para ser
criada - é perfeitamente possível fazer
uma sozinho. É por isso que muitos
tipógrafos são esquisitos. É preciso
manter contato com a vida."

53_ Invista em tipografia

55 Escale
Sam Harris
"Na faculdade, uma vez tive que pegar a letra 'R' de uma fonte
serifada e redesenhá-la em um papel bem grande. Depois fui
checar para ver o quão perto da original ela estava. Isso me
fez considerar cada curva, contorno e mudança de peso do

tipo. Colete e pegue referências de
qualquer coisa tipográfica que chegue
até você - um logo, uma fonte, um cartão
de visitas ou um anúncio - e pergunte-se
por que gostou dele; o que é bom ou
diferente na peça? Sempre procure fazer
perguntas."

56 Procure muito, muito
Fátima Finizola, Crimes Tipográficos
"Respire tipografia, se alimente de
tipografia, viva tipografia! A excelência
do trabalho tipográfico depende do
amadurecimento de cada tipógrafo, bem
como da dedicação intensiva a cada
projeto. Fazer fontes digitais não se
restringe em ter um bom domínio dos
softwares. É importante estudar história da tipografia, estar a par da literatura mais
atual da área, fazer cursos não só de tipografia digital, mas de caligrafia e até mesmo
de impressão tipográfica, conhecer o trabalho dos tipógrafos mais atuantes no Brasil
e no mundo e se possível trocar idéias com eles. Todo esse conhecimento só tem a
contribuir de forma positiva no resultado final de cada projeto tipográfico
desenvolvido. Recomendo os cursos do projeto Tipocracia e os da OTSP - Oficina
Tipográfica São Paulo."

54 Customize usando o FontLab
Peter Crnokrak
"Designers freqüentemente desejam tipos que deem uma qualidade infinita para
seus trabalhos. Em vez de procurar em livros específicos, customize a sua fonte
favorita usando as propriedades de transformação do FontLab. As ferramentas
Multiple Master, Interpolation e Action permitem que o designer faça mudanças -
sutis ou dramáticas - que resultam em uma fonte que ninguém mais possui."

mesmo, por inspiração
Heist Toronto, www.heist-toronto.com
"Encontre inspiração em outras áreas:
anatomia, música, arquitetura, moda
ou qualquer coisa. Tipografia é encontrar
relações, contrastes e tensões entre
elementos e conceitos - uma das
fontes que fizemos foi inspirada pelo

estilista Rick Owens. A tipografia pode ser imagem, pode ser
tridimensional, pode se manifestar em materiais físicos - as
possibilidades são infinitas."

57 Observe a paisagem tipográfica de sua cidade
Fátima Finizola e Damião Santana, Crimes Tipográficos
"Colocar-se diante do papel em branco para desenvolver uma
nova tipografia pode soar desesperador e nos fazer concluir
que todas as fontes possíveis já foram inventadas. Na hora de
desenvolver um novo projeto, uma boa dica é utilizar a própria
paisagem tipográfica de sua cidade a seu favor. As fachadas,
muros e placas de cada município muitas vezes são utilizados
como importante veículo de comunicação e propaganda
publicitária e artística. Vale a pena despertar o seu olhar para a
diversidade tipográfica que faz parte de seu entorno,



prestando atenção ao trabalho dos 'tipógrafos' informais e espontâneos, como
letristas populares, grafiteiros e pichadores, que podem servir como uma fonte
de referência inspiradora para o desenvolvimento de novas fontes. Vale a pena ir a
campo, fazer registros fotográficos e até mesmo conversar com estas pessoas. O
site do estúdio Crimes Tipográficos apresenta uma série de trabalhos desenvolvidos
a partir desse olhar sobre a tipografia popular e regional."

59 Deixe o seu trabalho emotivo
Oded Ezer
"Somos treinados para pensar em
como o trabalho ficará. Isso está errado.
Acho que os melhores trabalhos gráficos
do mundo são aqueles que fazem você
sentir alguma coisa - seja raiva,
felicidade ou tristeza. Pense no trabalho
gráfico pela forma que afeta o público. A
aparência de algo mexe somente com a
sua mente, não com o seu coração."

60 Não esconda o seu trabalho
Barry Spencer
'Acreditar que as pessoas irão roubar
as suas idéias não é um bom modo de
pensar. Na maior parte do tempo você
estará olhando para a mesma coisa, o
que esgota a criatividade. Mostrá-la a
outra pessoa pode gerar uma idéia que
você poderia não ter tido sozinho."

Desafie-se com uma fonte de texto62_
Peter Crnokrak
"A entrada de um designer gráfico no type design normalmente é
feita por meio de uma fonte do tipo display. Elas são
inquestionavelmente mais fáceis de se criar e normalmente são
feitas por designers que querem agregar um sentimento único a
um projeto. Porém, para realmente entender a tipografia e os
detalhes e nuances de sua construção, você precisa sujar as
suas mãos desenhando uma fonte de texto."

63 Goste das críticas
Dongwoo Kim
"Sempre gosto quando as pessoas
criticam o meu trabalho, especialmente
quando elas se referem a coisas de que
não gostaram. Isso me faz crescer como
designer, já que gosto de dar de cara com
desafios como esse. Receber críticas de
outros profissionais pode ser um ótimo
jeito de ver o seu trabalho por outra
perspectiva."

61 Não se esqueça das dingbats
Fátima Finizola, Crimes Tipográficos
"O advento da tipografia digital trouxe enorme potencial para o fazer tipográfico de
forma geral e, em especial, para a tipografia experimental. Os antigos ornamentos
tipográficos presentes nos tipos de metal deram lugar a fontes iconográficas,
conhecidas como dingbats. A partir de um set mínimo de 26 ilustrações é possível
gerar fontes compostas por símbolos, ornamentos, ilustrações figurativas ou até
grafismos abstratos. As imagens podem ser geradas a partir de experimentos
manuais, e posteriormente digitalizadas, ou desenvolvidas diretamente em
softwares de ilustração, como o lllustrator.

Comece com fontes
que tenham famílias pequenas
Panos Vassiliou
"Recomendo entrar para o type design
com um design cuidadoso e detalhado de
três ou quatro pesos, como preto, regular e
light, e usar a interpelação para gerar os

pesos que faltam. Contudo, lembre-se de que a interpelação não
apenas é a produção automática dos outros pesos - na maioria
dos casos será preciso fazer correções e ajustes."

65_ Seja minucioso
Panos Vassiliou
"Coisas como espaçamento (tracking) ou kerning de caracteres,
além da posição correta ou a forma dos acentos, são muito
importantes para consumidores exigentes de fontes. Se as letras



não estão espaçadas corretamente, o texto será difícil de ler. Comece ajustando os
sidebearings - espaços entre uma letra e outra - das maiúsculas 'H' e 'Q', assim como
os das minúsculas 'n'e'o', que você deve usar como referência para o resto. Depois,
para cada novo caractere, ajuste os sidebearings baseado nas similaridades
das bordas das letras usadas como referência."

67. Não negligencie espaços negativos
DavidJohn Earls
"No type design, o espaço negativo é tão importante quanto os próprios caracteres.
Não desenhe caracteres isolados; faça
uma fonte como um todo, não somente
como um conjunto de caracteres.
Teste-a durante o seu desenvolvimento
com a aplicação em textos corridos e
manchetes, pequenas ou grandes."

68 Experimente como se não
houvesse amanhã
Alex Haigh
"Quando se trata de usar a tipografia
no design, é quase impossível planejar
o resultado. É preciso criar uma idéia e
desenvolvê-la. Boas idéias e soluções
saem de incontáveis experimentos. Não
consigo pensar em um jeito melhor de
trabalhar do que criando uma grande
variedade de versões, desenvolver cada uma e finalmente chegar a um resultado
final agradável e inesperado."

69 Metodologias criativas
Fátima Finizola, Crimes Tipográficos
"Pra quem está começando, uma boa metodologia é trabalhar com fontes modulares.
Os módulos eleitos são repetidos a partir de uma malha préestabelecida para
compor os novos caracteres de uma fonte. Esse módulo pode partir de um simples
quadrado e dar origem a uma fonte pixelizada, ou pode ser mais elaborado e partir de
três ou quatro elementos que se combinem por meio da repetição e definam as
hastes horizontais, verticais, curvas e diagonais da fonte. O site www.fontstruct.com
tem uma ferramenta on-line que permite experimentações neste sentido."

70 Atente aos detalhes
Doug Alves
Em ilustrações tipográficas, às vezes
pequenos detalhes fazem com que
uma letra fique diferente ou parecida
com outra. É válido prestar atenção e
testar diferente objetos. Isso
definitivamente me ajudou na
finalização do trabalho que fiz para a
Business Week Magazine. Devia fazer
uma type bem orgânica e livre
adicionando objetos da natureza.
Tive que realizar vários estudos e
remover muitos objetos - algumas
vezes até refazê-los. Há sempre mil

caminhos para deixar a type mais elaborada. Contudo, é
sempre importante lembrar da composição. Acrescentar
objetos às vezes não é o bastante. A type precisa sempre ter
harmonia e legibilidade."

71 O quão longe você pode ir?
Barry Spencer
"Quão longe as letras podem ser aperfeiçoadas até que virem
ilustrações e não mais serem consideradas letras? Quando se
ilustra com uma fonte, sempre é possível brincar com os
caracteres. As coisas nem sempre precisam estar em um
formato rígido só porque você está acostumado com ele."



83 _ Use um lápis
Robin Snasen Rengard
"Começar com papel e lápis antes de se jogar no lllustrator é um modo rápido e
orgânico de construir uma fonte. Desenhar à mão é totalmente diferente de criar
no computador. Isso pode ser aplicado tanto no mercado de fontes corporativas
e até em ilustrações. Você não conseguirá superar a precisão do lllustrator, mas
usar um lápis permite novas abordagens e ângulos na criação de um tipo."

87 Procure por relacionamentos
Simon Page
"Designs tipográficos baseados em ilustrações caem em dois
campos: nos designs que são um alfabeto para uso comercial
diverso e nos que são feitos somente para um único uso. No
caso das letras, não tenha medo de criar tipos em volta de uma
frase ou palavra, procurando por relações únicas dentro das
letras e criando algo realmente expressivo."

Deixe o leitor preencher os espaços
Sean Freeman, www.thereis.co.uk
"Recebi ótimos pedidos para tratamentos de chamadas de reportagens
que precisavam parecer orgânicas, naturais e legíveis. Pode ser
complicado chegar ao equilíbrio de legibilidade e beleza no tratamento.
Descobri que é possível enfatizar a
legibilidade apenas das letras
principais. A mente do leitor acaba
entendendo a mensagem."

-Goste dos espaços

85 Preste atenção nas texturas
Michele Angelo
"Um processo de que gosto é a
utilização de texturas que deixem o
bloco de tipos mais orgânico e 'vivo'.
Não estou dizendo que não respeito
as regras da tipografia, mas as regras
clássicas da legibilidade. Às vezes um
bom resultado depende de equilíbrio
visual e de um desenvolvimento
interessante."

88_
AlexTrochut
"Quando se trabalha com tipos ou com uma ilustração de duas
cores, dê aos espaços em branco ou vazios a mesma

importância que dá para os pretos ou
cheios. Decida qual porcentagem da
peça quer preencher. Espaços em
branco também definirão os elementos
que precisam ser lidos, de forma que
quanto mais equilibrado eles são, mais
harmônico o trabalho se torna."

86 Dê forma à sua composição
Alex Trochut
"Quando se trabalha com uma composição para um texto ou manchete do
tipo display, olhar para as formas das letras no contexto correto pode
ajudá-lo a escolher uma fonte ou outra, além de auxiliar na determinação
do melhor modo de brincar com as composições de cada palavra na
página. Se há muitos 'Vês', 'Kás', 'A's ou 'M' s é melhor usar uma composição
diagonal; para 'P's, 'Q's, 'O's e 'R's você deve preferir formas redondas."

89 O caminho certo
Marta Cerdà, www.martacerda.com
"Não tenha medo de voltar atrás no
processo, nem de começar de novo
quando descobrir que o seu pensamento
estava errado. Os caminhos mais
longos normalmente são melhores
do que os curtos, já que você acaba
aprendendo mais."

90 Seja articulado
Barry Spencer
"Tenha em mente o porquê de você estar fazendo o que faz;
saiba explicar as suas ações e os designs de maneira
articulada. Se decidir questionar o status quo da tipografia,
certifique-se de que pode explicar a razão disso, já que haverá
muitos questionamentos em cima do que for feito."

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 3, n. 29, p. 44-56, jan. 2010.




