
Esse é meu tipo
Um livro sobre fontes

Simon Garfield

“Seja designer ou leigo na área, a leitura de Esse é meu tipo  

vai mudar a sua percepção da palavra escrita para sempre.” 

 The Los Angeles Times

Como uma tipografia ajudou Barack Obama a chegar à Casa 
Branca? O que acontece quando uma fonte vira moda e domina 
o mundo? Por que uma mulher foi demitida por enviar um e-mail 
todo em maiúsculas? O que o nosso tipo favorito revela sobre 
nós?

Com leveza, humor e inteligência — e tendo como eixo a era 
digital, quando as fontes deixaram de ser uma questão exclusi-
va de tipógrafos e designers para habitar os menus dos nossos  
computadores —, Simon Garfield nos leva a um incrível passeio 
pelo mundo da tipografia.

Da invenção da prensa por Gutenberg aos dias de hoje, em Esse é 
meu tipo transitamos por um universo de 560 anos de existência 
e mais de 100 mil variações, que inclui nomes familiares como 
Times New Roman, Arial e Calibri, e com o qual convivemos todos os 
dias nas esquinas de nossas ruas, prateleiras de livros e telas de 
computador. 

Garfield explica, entre outras coisas, a ditadura fora de contro-
le da Comic Sans mundo afora; os logotipos de lojas e capas de 
discos (como o “T” na logo dos Beatles ser maior que as outras 
letras); a criação de tipos clássicos como o Garamond; e que im-
pressão queremos causar quando escolhemos uma fonte.

Best-seller na Inglaterra e nos Estados Unidos, esse é um  
livro essencial para o especialista, sem deixar de ser acessível e  
cativante para o leigo. 

SIMON GARFIELD é jornalista e escritor britânico, conheci-
do por transformar assuntos aparentemente triviais em livros  
fascinantes – como a cor malva, os carros Mini, trens, selos com 
erros. Ganhou o prêmio Somerset Maugham de 1995 com The End 
of Innocence: Britain in the Time of Aids e colaborou para periódicos 
como Time Out e The Observer.
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“Inteligente, engraçado e acessível...  
Torna a tipografia perceptível  

até para quem não sabia  
que tinha interesse no assunto.”  

The New York Times 

“É fascinante ler sobre a história,  
origens e revoluções das fontes.  

Este livro consegue encontrar  
o balanço perfeito entre fato e humor.”  

Time Out


