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D
esenhando Letras

Juliana Moore é formada 
em Design Gráfi co pelo Senac-SP  e 
cursou a especialização em Design 
de Tipografias da Universidad de 
Buenos Aires. Sempre se interes sou 
muito por letras, desenho e escrita, 
mas foi só aos 18 anos, entrando na 
faculdade, que se encantou com a 
tipografi a e percebeu que poderia 
fazer disso uma profi ssão. Trabalha 
hoje exclusivamente na criação de 
lett erings para logotipos de empre-
sas, materiais editoriais, eventos e 
ações publicitárias. É professora em 
cursos livres e de graduação, e mora 
no Rio de Janeiro com a família.

✍ O material complementar 
gratuito pode ser encontrado no 

site www  .julianamoore.com.br

Ponta fl exível 
ou quadrada? 

•••
Letra cursiva 

ou itálica?

•••
Mas e a serifa, 
é com ou sem?

��� ������ questões e dúvidas 
quando o assunto é escrita, caligra-
fi a e lett ering, mas todas as respos-
tas estão aqui!

Em Desenhando letras, você vai 
aprender um pouco sobre cada uma 
dessas técnicas, vai conhecer os 
materiais que podem ser utilizados 
para criar composições lindas e ain-
da terá acesso a um conteúdo adi-
cional para praticar quanto quiser. 

Este livro vai guiar as ideias da 
sua mente até o papel. Basta co-
meçar!

Resgate o prazer de 
escrever à mão e desenvolva 

uma nova habilidade

Q ����� ��� � ������ ���  que você 
escreveu em vez de digitar? Você gosta 
da sua letra? E se pudesse aprimorá-la 
de forma divertida e criativa?

Em Desenhando letras, você vai resga-
tar o prazer de escrever à mão e aprender diferentes 
técnicas de escrita, caligrafi a e lett ering. 

Com uma linguagem acessível, a designer Juliana 
Moore nos leva a uma jornada de conhecimento e 
prática dessas técnicas, ensinando como aplicá-las 
para criar composições incríveis. Tudo explicado em 
detalhes para deixar sua agenda, seus cadernos e até 
suas paredes ainda mais coloridas!

Foto da autora: Verônica Peixoto
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