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Manual dos Tipos
Com mais de trinta anos com dedicação profissional em desenho gráfico e à
docência, John Kane, é professor de desenho gráfico e tipografia na
Northeastern University, de Boston, na Rhode Island School of Design e
desenvolve um estudo afinado para a introdução de tudo aquilo que qualquer
estudante e profissional , ou até mesmo para curiosos de desenho gráfico
,devem saber sobre tipografia a fim de desenvolver sensibilidade e
conhecimentos gerais e específicos sobre o assunto.
“Se você examinar sozinho os exemplos deste livro, é possível que tenha
experiência suficiente para testar suas próprias ideias em aplicações
tipográficas. Afinal, aquilo que cada designer traz para um projeto — isto é, a
soma do que sabe ou sente , a experiência que lhe é própria — é que irá
garantir que a variedade, o entusiasmo e, algumas vezes, a genialidade,
continuem inspirando o design gráfico. Este livro não trata de estilo (uma
expressão característica de atitude), mas sugere caminhos para se pensar e
fazer o design de modo inteligente. O estilo pertence ao indivíduo; já o
encantamento em relação ao pensar e ao fazer pode ser compartilhado por
todos”. Afirma o autor.
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O livro expõe os princípios básicos da tipografia e suas principais aplicações
por meio de uma equilibrada combinação de história, teoria e prática com
exemplos de tipos e diagramação. Baseada em uma segunda e bem-sucedida
edição em inglês, esta edição incorpora novos diagramas explicativos e novos
materiais sobre composição de textos, escolha de tipos e uso da cor. Além
disso, o livro apoia-se em um novo site da web – www.atypeprimer.com (em
inglês) – que reúne materiais adicionais e uma série de exercícios práticos
como explica John Kane sobre a escassez de material sobre o assunto:

“Nos últimos vinte e poucos anos que passei ensinando tipografia, não
consegui encontrar um texto que falasse claramente para estudantes sobre a
relação complexa entre mensagem, imagem e história que permeia a
tipografia. Alguns dos melhores textos de história são fracos nos exemplos;
alguns dos melhores textos teóricos são mais voltados para profissionais do
que para novatos. E nenhum texto traz informações de referência para o
estudante que sirvam de apoio aos exercícios básicos de qualquer curso
introdutório sobre o assunto. Minha intenção é apresentar princípios e
aplicações básicas da tipografia de um modo que reflita o que acontece na
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sala de aula e dar suporte a essas informações por meio de uma série de
exercícios que reforce o conhecimento adquirido”
O AUTOR
John Kane é professor de desenho gráfico e tipografia na Northeastern
University, de Boston, e na Rhode Island School of Design. Dedica-se
profissionalmente ao desenho gráfico e à docência há mais de trinta anos, e
seu trabalho foi premiado por diversas instituições como o American Institute of
Architects, o American Institute of Graphic Arts (AIGA) e a Society of
Typographic Arts.
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