
Page 8 Capítulo 1: Tipos estão em toda parte 

Os tipos existem. São uma parte fundamental de 
nossas vidas. Esses fatos simples são essenciais para 
a compreensão de como se comunicar com mais 
eficiência. 

24 Capítulo 2 : 0 que é t ipo? 

Entre o passado e o futuro dos tipos, nosso 
entendimento atual dos tipos está arraigado no 
que somos e no modo como nos comunicamos. 
O tipo é uma entidade viva integrada às tendências 
e ao espírito da sociedade. ' 

36 Capítulo 3 : Observan do os t ipos 

Treinar o olhar para reconhecer tipos começa com 
elementos familiares na página. Observando tanto 
a forma básica da tipografia quanto seus pequenos 
detalhes é o primeiro passo para compreender 
como os tipos funcionam. 

58 Capítulo 4 : Tipos com um propósito 

Escolher tipos para uma proposta específica 
não precisa ser mais assustador que arrumar seu 
guarda-roupas. Combinar o tipo apropriado 
com a tarefa certa é fácil. 

74 Capítulo 5 : 0 t ipo constrói a personal idade 

Entender o tom ou o espírito do texto é essencial 
para determinar que tipo usar e como pode ser 
disposto numa página. 

96 Capítulo 6 : Tipos de t ipos 

Uma vez compreendidas as características 
básicas dos tipos, a dificuldade em identificar o 
tipo pode desaparecer. Diferenças simples entre 
tipos são mais bem entendidas pela analogia 
com as formas humanas. 

122 Capítulo 7: Como func ionam 

Tipos legíveis e fáceis de ler dependem de poucos 
princípios básicos: espaço entre letras individuais 
e entre palavras. Escolher o tipo certo para o texto 
certo também significa usar o espaçamento certo. 

142 Capítulo 8 : Colocando-os para funcionar 

Considerar onde os tipos vão atuar determinará 
sua eficiência. Regras simples de posicionamento 
criam layouts de páginas funcionais. 

156 Capítulo 9 : Não existe t ipo ruim 

O tipo é o elemento básico da comunicação. 
Enquanto a forma de comunicação muda, os 
tipos evoluem de modo único e vigoroso. 

174 Capítulo 10 : Forma f inal 

Bibliografia, índice remissivo, índice de tipos, 
créditos, glossário. 


