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45 tutoriais para tornar-se um mestre calígrafo

APRENDA A DESENHAR LETRAS EM LIÇÕES DE 15 MINUTOS!

Escrita monolinear, caligra� a gótica, letras sem serifa, � oreios com pincel, efeito vintage... 
Todas as técnicas da arte da caligra� a em 45 exercícios práticos e simples.

GGWilliam Paterson

Caligrafia fácil

¡APRENDE A DIBUJAR LETRAS EN LECCIONES DE 15 MINUTOS!

Caligra� a: aprenda a escrita cursiva aplicando diferentes graus de pressão 
com a pena ou a caneta.

Lettering: passe da caligra� a para o desenho de letras brincando com os diversos tipos, 
desde as letras em estilo assinatura aos efeitos vintage.

Variações e extras: familiarize-se com os principais efeitos e � oreios brincando com 
a composição, as sombras e outros recursos ornamentais.

William Paterson é designer grá� co e videoblogger, especializado em caligra� a e lettering. 
Vive no condado inglês de North Yorkshire, no Reino Unido.
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Introdução
Eu tive um kit de caligrafia quando era 
criança, mas comecei a aprender caligrafia 
de verdade aos dezoito anos. Desde então, 
venho desenvolvendo, adaptando e 
praticando minhas habilidades a ponto  
de criar este livro para passar adiante um 
pouco da minha experiência com caligrafia 
e lettering manual. Espero que você goste 
de aprender as diversas técnicas e estilos 
apresentados ao longo destas páginas.  
Eu adoro a aparência espontânea da 
caligrafia e a forma como parece fácil,  
mas, curiosamente, apesar da sensação  
de liberdade que ela pode transmitir,  
é importante lembrar que as linhas usadas 
como guia em caligrafia e lettering são 
essenciais para que seu trabalho tenha uma 
boa aparência! 

Este livro foi desenvolvido de maneira que 
você possa aprender o básico, para depois  
se aventurar em estilos e variações mais 
avançados – talvez você até encontre seu 
estilo próprio ao longo do processo!  
O livro está organizado em três seções: 

Exercícios de caligrafia – Consiste na 
escrita das letras e envolve a aplicação de 
diversos graus de pressão a uma pena ou 
caneta para criar letras usando um único 
traço contínuo. Nesta seção você aprenderá 
sobre o estilo Copperplate, os itálicos e o 
uso de canetas tipo pincel, entre muitas 
outras coisas. 

Técnicas de lettering – Esta seção trata  
do desenho de letras, em vez de sua escrita. 
Aqui, você irá descobrir diferentes estilos, 
como letras com serifa, em estilo assinatura 
e cursivas em estilo pincel vintage. 
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Variações e extras – Floreios e efeitos 
decorativos que você pode acrescentar  
aos seus projetos de caligrafia e lettering. 
Aqui você vai aprender a planejar belas 
composições, acrescentar sombras às letras  
e usar efeitos como pontilhismo e aquarela. 

Dentro de cada uma das três seções há 
quinze lições curtas, feitas sob medida para 
simplificar as habilidades necessárias à boa 
caligrafia. Se aparecer o símbolo do bico  
de pena, significa que os passos da lição 
continuam na página seguinte. Entre os 
exercícios, há páginas pautadas ou em 
branco para você experimentar as técnicas 
descritas nas páginas anteriores. Em  
alguns tutoriais você pode ligar os pontos 
existentes nas páginas para criar linhas 
adicionais quando necessário (por exemplo, 
se precisar de um espaço estreito entre a 
linha das ascendentes e a linha da altura  
das maiúsculas). 

Caligrafia e lettering podem ser difíceis  
para quem está começando, mas quero 
incentivar você a insistir – comece a praticar 
e no fim das contas você verá o resultado! 
Lembre-se da importância do peso e das 
guias e use penas, canetas e papéis de boa 
qualidade. E, acima de tudo, divirta-se!  
A caligrafia me trouxe muitas alegrias ao 
longo dos anos e estou muito contente de 
ter me dedicado a ela! 
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5. Comece na linha de base, aplicando  
uma leve pressão, prossiga em direção ao 
topo da altura-x e volte na sua própria 
direção, aplicando uma pressão maior  
e retornando à linha de base.  

6. Repita os passos 2 a 5 até preencher  
o espaço restante.

7. A figura 7 mostra por que este estilo  
é chamado de traçado “duro”. 
Praticamente todos os traços são rápidos 
e abruptos. Pratique escrevendo a palavra 
“minimum” para adquirir consistência 
em seus traços.  

8. Aplique bastante pressão começando na 
altura-x e prosseguindo até a linha de 
base, antes de fazer uma curva leve, 
arqueando o traço na direção da altura-x 
para completar a letra “o”.  

9. Repita o passo 4, mas comece na altura 
das maiúsculas. 

1.  Se estiver utilizando seu próprio papel, 
comece traçando guias horizontais para 
a altura das maiúsculas, linha de base, 
mediana e altura das descendentes.  

2. Segure a caneta em um ângulo de  
45 graus e, aplicando bastante pressão, 
mova a caneta para baixo, em direção  
à linha de base. Certifique-se de aplicar 
uma pressão constante.  

3. Repita o passo 2 no sentido inverso,  
mas aplique uma pressão bem leve e 
comece na linha de base, movendo  
a caneta para cima.  

4. Mantendo um ângulo de 45 graus, 
comece no topo da altura-x e mova a 
caneta para baixo, aplicando bastante 
pressão até chegar à linha de base. 
Finalize o traço movendo a caneta para 
cima com uma leve pressão, da linha de 
base até a metade da altura-x.  

Pontas duras com caneta pincel
O segredo da técnica das pontas com caneta pincel é lembrar de aplicar mais pressão 
enquanto você move a mão na sua direção e menos pressão quando sua mão se afasta.   
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1. Na página de exercícios, trace uma 
linha ligando o primeiro conjunto 
de pontos e use essa linha como 
sua ascendente. Repita este passo 
no restante das guias, conforme a 
necessidade. Acrescente linhas em 
um ângulo de 45 graus. Em 
seguida, coloque o papel na 
posição vertical e, usando um bico 
de pena Nikko G com cabo 
oblíquo, alinhe o bico com as 
linhas em 45 graus. Faça traços 
partindo da linha de base até a 
linha das ascendentes, aplicando 
uma pressão leve. 

2. Agora, repita o mesmo traço, mas 
movendo a pena para baixo, da 
linha das ascendentes para a linha 
de base, e aplique uma pressão 
mais forte. 

3. Este traço é o mesmo do passo 2, 
mas com uma curva para a direita. 
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Copperplate
Para aperfeiçoar sua técnica no estilo Copperplate, também conhecido como 
escrita cursiva inglesa, pratique exercícios que melhorem inclinação, traços 
simples e traços com movimento. Complete duas linhas de cada exercício antes 
de passar para o próximo. 

Lembre-se de reduzir a pressão 
antes de começar a curva. 

4.  Agora, complete uma versão  
mais curta do traço mostrado  
no passo 3. Comece no topo da 
altura-x e acrescente um leve traço 
para cima, finalizando na metade 
da altura-x. 

5.  Repita o passo 4, mas de cabeça 
para baixo. Comece com um leve 
traço para cima que se curva e se 
transforma em um pesado traço 
para baixo. Este é um traço padrão 
para iniciar as letras arqueadas, 
como “n”, “m”, “p”, “v” e “w”.  
O traço leve para cima deve 
começar na linha de base. 

6.  Junte os passos 4 e 5 para obter 
um leve traço para cima, um traço 
pesado para baixo e um leve traço 
para cima outra vez. w
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7.  Começando no lado direito, a 
aproximadamente um quarto do topo, 
faça um leve traço para cima em sentido 
anti-horário e desenhe o “o” em um 
único movimento, aumentando a 
pressão à medida que faz a volta para a 
esquerda e, em seguida, um leve traço 
de ligação para a direita.  

8.  Execute um traço inicial padrão 
aplicando uma leve pressão e uma curva 
sutil. Use esse traço para iniciar as letras 
“t”, “j”, “u”, “l”, “f ”, “h”, “k”, “s” e “e”. 

9.  Pratique escrevendo a palavra “million”.
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1.  Se estiver utilizando seu próprio 
papel, comece traçando guias 
horizontais para a altura das 
maiúsculas, linha de base, mediana 
e altura das descendentes. Você 
também pode traçar guias verticais 
em um ângulo de 65 graus, caso 
ainda não esteja se sentindo 
seguro. 

2.  Usando a caneta tipo marcador, 
comece traçando linhas retas a 
partir da mediana até a linha de 
base. Continue praticando, até que 
todas as linhas traçadas estejam 
consistentes. O ângulo das linhas 
deve ficar em torno de 65 graus. 
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Monolinear
A escrita monolinear está entre as favoritas no Instagram. Monolinear significa 
exatamente o que o nome sugere: todas as letras têm o mesmo peso. Isso significa 
que você pode investir em floreios e composições altamente criativas. O ideal 
para este estilo é utilizar um marcador Pentel Paint Marker. 

3.  Partindo da mediana, faça um 
traço para baixo em direção à linha 
de base. Antes de chegar à linha, 
faça uma curva para criar o 
conector. É difícil obter um 
resultado consistente, por isso 
continue praticando até que esteja 
seguro com a técnica. 

4.  Repita o exercício do passo 3, 
porém invertido – em vez de 
começar na linha mediana,  
comece no centro da altura-x. 
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5.  Agora combine os exercícios dos  
passos 3 e 4. O truque é arredondar ao 
máximo os bojos de cada letra. A ideia é 
conseguir desenhar um círculo perfeito 
dentro do bojo. 

6.  Partindo da metade da altura-x, desenhe 
formas ovais. Pode não ser fácil no 
começo, por isso continue praticando. 

7.  Se quiser escrever uma palavra 
específica, experimente esboçar primeiro 
o esqueleto a lápis. Isso oferece uma 
diretriz que você pode seguir quando 
estiver passando a caneta. 

8.  As letras finalizadas devem parecer 
uniformes e consistentes como as da 
figura 8.
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