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Introdução

COMO USAR ESTE LIVRO
Este livro de exercícios se divide em capítulos curtos, com 
um passo a passo para lhe ensinar uma nova habilidade 
relacionada à caligrafia. Não é necessário experiência; 
começaremos juntos com os fundamentos da falsa 
caligrafia e você avançará cada vez mais à medida 
que aprender novas técnicas e truques. Você pode 
experimentar uma prática por semana, uma por dia ou 
adotar o ritmo que preferir. Examinaremos vários estilos 
de fontes e ornamentos, além dos fundamentos da técnica 
caligráfica com pincel. Cada oficina apresenta um jeito 
diferente de criar e traz instruções detalhadas de como 
aplicar a nova habilidade. É possível treinar num caderno 
de desenho ou no espaço oferecido neste livro. Há uma 
página no fim de cada capítulo que você pode usar para 
criar seu layout ou para testar uma prática mais elaborada.

Além de instruções de caligrafia, cada capítulo traz um 
pequeno texto que servirá de inspiração para a frase que 
você vai escrever usando a técnica apresentada. Espero 
que ler e pensar sobre o tema seja mais uma forma de você 
relaxar e se envolver com o hobby. Também espero que o 
texto reforce sua ligação com as frases escritas para que 
elas tenham um significado especial além do treino para 
aprimorar novas habilidades.

Está pronto para começar? Você só precisa deste livro 
e de um instrumento de escrita. No início, qualquer 
caneta, hidrográfica ou até mesmo lápis servirá, mas você 
definitivamente vai querer comprar outros materiais à 
medida que for avançando. Dê uma olhada na lista a seguir 
e se prepare para as próximas práticas.

Olá!

Você está pronto para iniciar uma jornada criativa comigo? 
Meu nome é Amy e estou muito empolgada por você 
querer aprimorar sua caligrafia. Embora eu compartilhe 
vários projetos de artesanato e DIY (faça você mesmo) 
em meu blog, oneartsymama.com, minha forma de arte 
favorita é a caligrafia, e mal posso esperar para ensiná-la 
a você. Nos últimos anos, a arte da caligrafia vem se 
tornando cada vez mais popular e é algo que qualquer 
um pode fazer. Talvez você já tenha um talento artístico 
e só queira aprender uma nova habilidade. Ou talvez se 
sinta limitado na área criativa e duvide seriamente de um 
possível sucesso. Mas eu prometo que, quando chegar 
ao fim deste livro, você estará criando lindos projetos. 
É mais fácil do que pensa. De verdade. Talvez você já tenha 
mais prática com caligrafia e esteja procurando inspiração. 
E a encontrará aqui também, com mais de 45 novas ideias 
para criar. Neste livro, há material para todo mundo.

A caligrafia é um passatempo muito útil. Após dominar 
algumas habilidades básicas, você vai querer usá-la 
para decorar tudo: de cartões a paredes. Ela também 
requer pouco material, portanto você será capaz 
de praticar em qualquer lugar. Sempre viajo com 
uma caneta-pincel na bolsa e sou famosa por praticar 
caligrafia onde der, até mesmo em guardanapos e 
copinhos de café. Mas a melhor parte é que essa prática 
pode ser ótima para relaxar e aliviar o estresse enquanto 
soltamos a imaginação. Espero que você se divirta em 
cada passo do processo.

Vamos botar a mão na massa! Mal posso esperar para lhe 
mostrar minhas dicas e meus truques favoritos enquanto 
você explora esse hobby divertido e relaxante.
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LISTA DE MATERIAL
Uma das melhores coisas da caligrafia é que podemos 
criar obras extraordinárias com pouquíssimo material. 
Se tiver uma boa caneta e um pedaço de papel, você pode 
praticar em qualquer lugar. Mas para completar todos os 
projetos deste livro, você provavelmente vai querer ter 
estes materiais:

Para a caligrafia básica
Este é o material de que você precisará em 
todas as práticas:

• Caneta-pincel de ponta macia – eu uso a Tombow 
Fudenosuke;

• Caneta preta de ponta fina – gosto da Sakura 
Pigma Micron Pen 01, 03 e/ou 05;

• Lápis;

• Borracha para desenho;

• Régua.

Para a caligrafia colorida 
e dimensional
Estas canetas permitem criar letras coloridas e com 
efeitos de luz e sombra:

• Hidrográficas coloridas – recomendo muito as Tombow 
Dual Brush Pens;

• Hidrográfica cinza;

• Caneta de gel branca – gosto da Sakura Gelly Roll.

Para proteger o desenho
• Máscara para aquarela (disponível em frascos ou 

canetas) – tenho a caneta Molotow Grafx Masking Fluid 
Marker de 4mm (recarregável).

Para a caligrafia com pincel e 
aquarela
• Pincel com reservatório de água (opcional) – o meu é 

Pentel Aquash;

• Pincel redondo longo de ponta fina, tamanho 10/0;

• Aquarelas.

Para criar relevo
• Soprador térmico para relevo;

• Caneta para relevo a quente nas cores preta ou 
transparente;

• Pó para relevo a quente na cor de sua escolha.
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U M

A falsa caligrafia  
mais fácil do mundo

A caligrafia engloba uma variedade imensa de estilos e 
técnicas, muitos dos quais examinaremos nos próximos 
capítulos! Mas o estilo mais comum é a caligrafia com 
pincel. O domínio da verdadeira técnica de caligrafia 
com pincel exige um bom tempo de treino, e prometo 
que a executaremos juntos mais adiante em nosso 
trabalho. Porém, para começar, vamos aprender uma 
falsa caligrafia bem simples. Ela tem a aparência 
da caligrafia com pincel com apenas alguns passos 
básicos. Sendo sincera, qualquer um consegue, 
e em instantes você vai criar uma bela caligrafia.

RENOVAR & RECARREGAR
Caso sua vida se pareça com a minha, você gasta tanto 
tempo e energia cuidando das pessoas à sua volta que, 
no fim do dia, tem pouco tempo de sobra para si mesmo. 
Alguns de nós têm filhos que demandam todo o nosso 
tempo e a nossa atenção. Outros cuidam de pais idosos 
ou parentes enfermos. Todos temos as responsabilidades 
de administrar a casa, lavar roupa, preparar refeições e 
tratar dos interesses daqueles que estão sob os nossos 
cuidados. No fim das contas, nossos muitos papéis acabam 
nos deixando esgotados. Mas, enquanto cuidamos de todo 
mundo, precisamos arranjar tempo para cuidar de nós 
também. Se vivermos em função dos outros sem nunca 
recarregar nossas energias, logo vamos descobrir que não 
nos resta mais nada para doar. Conheço muitas mulheres 
que se sentem culpadas quando reservam um tempo só 
para si, mas a verdade é que, quando fazemos isso, nos 
tornamos esposas, mães, filhas, irmãs e amigas melhores. 
Há diversas formas de reservar um tempo só para si. O 
segredo é planejá-lo de propósito na agenda. Se ficarmos 
esperando por um momento livre, ele nunca virá. Em vez 
disso, programe um determinado período do dia ou da 
semana para ter um tempo sem interrupções para fazer o 
que lhe agrada. Um jeito ótimo é separar um horário toda 
semana para refletir e se permitir ser criativo enquanto 
segue as instruções deste livro. Ao passar pelas várias 
técnicas caligráficas, não se preocupe em ser perfeito; 
aprecie a jornada e permita que ela seja uma experiência 
relaxante e única.

Agora vamos mergulhar em nosso primeiro exercício!
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2º PASSO
Procure os traços descendentes e desenhe uma segunda 
linha ao lado deles.
O que é um traço descendente? É qualquer lugar onde a 
caneta se desloca de cima para baixo quando escrevemos 
a palavra de forma natural. Quando ficar mais à vontade 
com a técnica, você aprenderá onde ficam essas linhas em 
cada letra do alfabeto. Ilustrei para você a seguir a posição 
desses pontos na palavra “tempo”.

3º PASSO
Preencha com a hidrográfica as áreas com linha dupla 
para criar a ilusão de linhas mais grossas.
Nesse processo, faça as pequenas correções necessárias 
caso alguma linha esteja tremida ou não tenha ficado como 
você queria.

EXERCÍCIO DE 
FALSA CALIGRAFIA
Nossa primeira lição é simples: vamos escrever a frase “Um 
tempo só para mim” para nos lembrarmos de que este 
hobby é nossa hora de relaxar e recarregar.

Vamos começar aprendendo a usar a falsa caligrafia para 
escrever a palavra “tempo”; depois você pode usar a 
mesma técnica para escrever as outras palavras da frase. 
Está pronto?

1º PASSO
Escreva a palavra “tempo” em letra cursiva, deixando 
um pouco de espaço extra entre as letras.
Qualquer tipo de caneta hidrográfica vai servir, ou 
até mesmo uma esferográfica ou um lápis, se for o 
que você tem.

É possível fazer a letra mais ou menos inclinada, mas já 
notei que minha caligrafia preferida tende a ser bem 
vertical. Você pode experimentar enquanto treina, mas, 
para começar, tente fazer as letras bem verticais. Para dar 
uma aparência mais suave, costumo fazer minha letra 
cursiva numa linha contínua, sem levantar a caneta do 
papel no meio da palavra. Embora a pressa não seja boa na 
prática da caligrafia, mantenha a mão relaxada e mova-a 
em sua velocidade normal de escrita, porque ir muito 
devagar pode fazer com que as linhas fiquem tremidas.
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Simples assim! Agora é sua vez. Treine a palavra “tempo” 
no espaço a seguir. Não tenha medo de errar. O segredo 
de aprender caligrafia – e qualquer outra habilidade 
– é a repetição; por isso, tente várias e várias vezes. 
Concentre-se e acalme-se enquanto pratica. Lembre-se de 
que esta é uma jornada, não uma corrida!

Está pronto para criar sua frase caligráfica? Use o espaço 
da página seguinte para experimentar estas cinco palavras: 
“Um tempo só para mim”. Arrume-as do jeito que quiser. 
Quando se cria um esboço, uma boa estratégia é usar 
primeiro a régua e o lápis para traçar linhas horizontais. 
Elas ajudam a manter a escrita reta. Após fazer isso, 
escreva a lápis onde deseja que as palavras fiquem até ter 
certeza de que gosta da arrumação e do espaçamento. 
Em seguida, contorne-as com a caneta hidrográfica e crie 
o texto final. O último passo é apagar as linhas a lápis 
depois que a tinta secar.
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Sem dúvida, um dos componentes mais importantes da 
caligrafia são as letras propriamente ditas, mas essa arte 
vai além do alfabeto. Os ornamentos são um elemento 
fundamental na técnica caligráfica. Floreios, molduras, 
setas e ramos, por exemplo, ajudam a transformar um texto 
em obra de arte. Neste capítulo, examinaremos um dos 
ornamentos mais básicos e aprenderemos a combiná-lo à 
falsa caligrafia para elevar o nível da sua escrita.

D O I S

Próximo nível: coroas de 
louros, guirlandas e ramos

A PRÁTICA LEVA 
À EVOLUÇÃO
Todos conhecemos o ditado “A prática leva à perfeição”. 
Mas, para ser sincera, não acho que isso seja verdade. 
Nenhum de nós é perfeito, por mais que a gente tente. 
Podemos treinar para sempre e não atingir esse objetivo. 
Mas isso não significa que não valha a pena continuar 
treinando e aprendendo. Não importa o que você faça, 
o que precisa lembrar é que a prática de fato leva a uma 
coisa: evolução. Sempre que repetimos uma técnica, 
melhoramos – seja na caligrafia, na culinária ou ao 
tocar um instrumento musical. Quanto mais você tenta, 
melhor fica. Em vez de se frustrar por não conseguir 
criar letras e ornamentos com perfeição, concentre-se 
no processo e em sua evolução. O que você fez hoje está 
um pouquinho melhor do que ontem? Então permita-se 
uma comemoração! Faça a mesma coisa todo dia e, 
com o tempo, você olhará para trás e se espantará ao 
perceber como avançou!

Está pronto para o próximo passo?
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1º PASSO
Desenhe uma linha. Pode ser comprida, curta, reta 
ou curva, como você quiser.

2º PASSO
Desenhe uma gota numa das pontas da linha.

3º PASSO
Desenhe uma série de corações descendo a linha.

Você pode fazer todos os corações do mesmo tamanho, 
como no exemplo acima, ou desenhá-los cada vez maiores 
conforme se aproxima da base da linha para criar um efeito 
diferente, como no desenho abaixo.

EXERCÍCIO DE COROAS 
DE LOUROS, GUIRLANDAS 
E RAMOS
Como lembrete para não se impor metas inalcançáveis, 
vamos escrever a frase “A prática leva à evolução” e 
acrescentar um lindo ramo ornamental para torná-la 
ainda mais bonita.

Primeiro, vamos escrever a frase com a técnica da falsa 
caligrafia explicada na página 8. Lembre-se: comece 
escrevendo em letra cursiva e deixando um espacinho 
extra entre as letras. Depois, acrescente linhas duplas nos 
traços descendentes e preencha-as para criar a aparência 
da caligrafia com pincel.

Em seguida, acrescentaremos o ornamento. A coroa 
de louros ou ramo com folhas é uma das formas mais 
utilizadas para dar um toque decorativo à caligrafia e é 
muito fácil de fazer. Só é preciso combinar algumas formas 
básicas e você logo estará embelezando seu trabalho.
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Após pegar o ritmo, é possível fazer muitas variações 
desse ornamento, como colorir as folhas, torná-las mais 
pontudas, alterná-las e acrescentar frutos e flores. Também 
é possível brincar com várias formas, fazendo os ramos 
retos, retorcidos em múltiplas direções e até fechados 
como uma guirlanda. Basta esboçar alguns círculos e 
depois acrescentar as folhas.

Agora é sua vez. Use o espaço a seguir para treinar 
os ramos e as guirlandas; depois, crie sua frase na 
página seguinte.
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T R Ê S

Faixas básicas

Ao escrever uma frase, há palavras que merecem mais 
destaque. Um jeito divertido de enfatizar uma ou mais 
palavras é colocá-las dentro de uma faixa. Além de dar 
a impressão de que as palavras pulam da página, isso 
também acrescenta um toque festivo à sua arte. As 
faixas são perfeitas para cartões de aniversário e outras 
mensagens comemorativas, mas são ótimas para qualquer 
ocasião. Embora possam parecer intimidadoras, na 
verdade as faixas são muito fáceis de desenhar depois de 
decompostas em passos e formas básicos.

A VIDA COMEÇA ONDE 
TERMINA SUA ZONA 
DE CONFORTO
Enquanto a corda se estendia devagar e meus pés 
saíam do barco, cada parte de mim queria gritar: “Não!” 
Estávamos de férias em Myrtle Beach, na Carolina do Sul, 
e meu marido me convenceu a voar de parasail. Não sou 
aventureira por natureza e nunca aprendi a nadar; por isso, 
a ideia de voar dezenas de metros acima do mar, presa 
apenas por uma corda, um arnês e um paraquedas me 
apavorava. Mas quer saber de uma coisa? Quando enfim 
abri os olhos, a sensação de estar tão longe e acima de 
tudo e todos era empolgante e superpacífica. Quando 
relaxei e me permiti vivenciar a experiência, percebi 
quanto teria perdido se tivesse escolhido permanecer no 
barco. Embora nem todos tenhamos a oportunidade de 
andar de parasail, fazemos escolhas diárias entre ficar 
onde nos sentimos confortáveis ou nos forçar a fazer 
algo que pode não ser nossa tendência natural. Vamos 
optar pela estabilidade e talvez perder algo extraordinário 
ou sair da zona de conforto e ver o que acontece? Que 
desafios o aguardam hoje? O que você pode vivenciar 
se disser “Sim”?

Talvez reservar um tempo para praticar a caligrafia e liberar 
sua criatividade seja um desafio para você; se for esse o 
caso, esta é a hora certa de começar e ver do que é capaz. 
Abandone as dúvidas e aproveite a oportunidade de criar! 
E então? Está pronto para a próxima aula? Mãos à obra!
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EXERCÍCIO DE 
FAIXAS BÁSICAS
Vamos escrever a frase “A vida começa onde termina sua 
zona de conforto!” usando a técnica da falsa caligrafia 
(página 8). Lembre-se: quanto mais treinamos uma 
técnica, mais natural ela fica. Então relaxe enquanto faz 
os movimentos que formam as letras. As palavras “A vida 
começa” são a parte da frase que queremos enfatizar, por 
isso vamos colocá-las dentro de uma faixa decorativa. 
Veja a seguir como criá-la.

1º PASSO
Desenhe uma curva. Calcule a altura desejada para a(s) 
palavra(s) e depois desenhe uma segunda curva embaixo 
que se assemelhe à primeira.
Essa será a parte central da faixa. Pode ser mais comprida 
ou mais curta, como você quiser. A linha de baixo deve ser 
um pouquinho mais curta que a de cima.

2º PASSO
Ligue a parte de cima à parte de baixo da faixa com linhas 
verticais curtas.
Gosto de fazer as minhas um pouco curvadas para fora.

3º PASSO
Mais ou menos na metade de cada lado da faixa, desenhe 
uma linha para criar o alto das “pontas”.

4º PASSO
Complete as pontas. Para isso, desenhe um “V” de lado e 
depois ligue-o à linha inferior da faixa.
Não se preocupe em fazer os lados perfeitamente iguais ou 
simétricos. Lembre-se: eles são desenhados à mão e não 
por uma máquina; certa irregularidade faz parte do 
encanto. A questão é relaxar e desenhar para se divertir, 
não para buscar a perfeição.

5º PASSO
Faça uma curva pequena ligando o canto inferior da faixa 
ao lugar onde a ponta se encosta nela.
Isso cria a aparência de que a faixa está dobrada.
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6º PASSO
Acrescente detalhes, como colorir os espaços dobrados e 
traçar linhas de reforço no alto e nas partes externas.
Essa parte é opcional. Divirta-se brincando com detalhes 
diferentes e veja do que mais gosta!

Treine algumas faixas no espaço a seguir. Quando estiver 
pronto, passe para a página seguinte e combine sua faixa 
com a frase escrita para criar a obra de arte deste capítulo! 
Uma boa forma de começar é esboçar tudo a lápis e depois 
traçar por cima com a caneta hidrográfica. Tente escrever 
primeiro a expressão “A vida começa” e depois traçar a 
faixa em volta, para se certificar de que as letras cabem ali 
dentro. Senão, você pode descobrir que o espaço acabou 
quando ainda faltam algumas letras. Por fim, centralize 
as palavras que restam sob a faixa para terminar o layout. 
Quando estiver satisfeito com a arrumação, é hora de 
traçar a arte-final com a caneta ou a caneta-pincel e 
apagar as linhas a lápis a fim de ter um trabalho com 
ótimo acabamento. Não se esqueça de deixar a tinta secar 
antes de apagar!
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