
NA PRÁTICA TIPOGRAFIA

Escrito de
próprio punho
Com o programa certo e um pouco de paciência, você
mesmo cria as fontes para personalizar suas produções

A
s fontes instaladas em seu computador geralmen-
te quebram o galho na execução de trabalhos co-
muns. Para projetos mais sofisticados, talvez vo-

cê sinta a necessidade de adquirir opções novas. Já
pensou na possibilidade de criar uma tipologia pró-
pria, seja digitalizando palavras manuscritas, dese-
nhando do zero ou partindo de uma fonte existente?
Existem muitos programas para a criação de fontes. De-
pendendo do seu domínio da técnica de desenho, vo-
cê poderá recorrer a softwares complexos
como o FontLab, o Font Creator e o Fonto-
grapher, que são alguns dos mais utiliza-
dos por oferecer amplas possibilidades.
Esse passo-a-passo, no entanto, tem como
base o ScanFont, da FontLabs, um bom
programa para fazer uma incursão no
desenho de tipografias. Uma vez que
tenha as noções necessárias e domine
os aspectos mais básicos deste programa,
você estará preparado para utilizar uma fer-
ramenta mais avançada.

Existem várias fórmulas para criar
uma fonte. Desenhar no papel a fonte que
queremos dígitalizar e passá-la para o com-
putador com o uso de um scanner é uma das
mais comuns e também mais vistosas. E é o que
você vai aprender com as instruções a seguir, embora
também seja possível desenhar diretamente no progra-
ma e obter fontes perfeitas com um grande nível de de-
talhe e complexidade. Um passo intermediário entre esta
forma e a utilização do scanner consiste em digitalizar a le-
tra e utilizá-la como molde, mas desenhando sobre ela com
o programa. Por último, você pode modificar uma fonte exis-
tente. Mas, embora possa realizar este exercício para ver as pos-
sibilidades de um programa, antes de salvar sua criação, informe-
se sobre os direitos autorais da tipografia usada como modelo.
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Cuidados com a escrita
A forma mais simples de criar uma fonte é através de

uma imagem digitalizada. Se não gostar do resultado,
pode retocá-la posteriormente no programa. É reco-
mendável levar em conta uma série de considerações
prévias antes de começar. Em primeiro lugar, escreva
as letras em preto sobre um papel branco para ter bom
contraste. Outra dica é não utilizar uma caneta de pon-

ta fina. O tamanho real dos caracteres que serão digi-
talizados dependerá da resolução do scanner, mas é
recomendável que meçam ao menos dois centíme-
tros. Como você vai criar sua própria fonte manuscri-

ta, é recomendável que os caracteres que desenhar

estejam alinhados pela base. O ScanFont pode sepa-
rar cada um dos caracteres escritos, mas não quando
estão juntos. Quando isso acontece, o programa en-

tende que se trata de um único caractere escrito de
forma estranha. Embora você tenha a possibilidade de
separá-los manualmente, será um trabalho muito

grande e desnecessário se escrever cada letra sepa-
radamente. Veja, na imagem, qual é a forma correta
de escrever os caracteres.

Digitalizar a imagem
Se você tiver vários scanners instalados, antes de começar com a
exploração, precisará ter certeza de que o programa vai adquirir a
imagem do scanner adequado. Para isso, inicie o programa Scan-
Font e clique sobre Select Source. Agora, pode iniciar o processo de
importação abriando o menu File e selecionando a opção Acquire.

Isto fará com que apareçam as opções correspondentes de digita-
lização. Opte por 300 ppp, uma resolução suficiente e que não cria-
rá um arquivo muito pesado. Uma vez digitalizada, é importante

guardá-la como uma imagem (File/Save Image). Embora tenha vis-
to como obter a imagem com o próprio programa, você pode reali-
zar a operação com qualquer outro, levando em conta que o Scan-
Font somente trabalha com imagens em branco e preto.

Separação de caracteres
Para abrir a imagem, clique sobre File/Open Image. É
preciso levar em consideração que a imagem deve ter
sido salva no formato sfd, bmp, tif ou dib, os formatos
que o ScanFont reconhece. O uso do programa é muito

simples, porém não se trata de um OCR. Ainda assim,
o ScanFont possui ferramentas que simplificam o reco-
nhecimento manual de caracteres e o reconhecimento

automático daqueles que
foram escritos segundo as
regras apresentadas no
passo 1. Você pode optar
por separá-los com o uso
de uma das ferramentas

de seleção da barra Tools,

normalmente encontrada
na parte esquerda da área
de trabalho, mas o mais
comum é recorrer à sepa-
ração automática do pro-

grama, que, em ge-
ral, oferece resulta-
dos muito bons.

Para fazer uso

desse recurso, abra
a imagem, clique

sobre Operation e
selecione a opção

Separate Shapes.
Você verá então co-
mo o programa au-
tomaticamente separa os caracteres. Caso isso não
ocorra, você terá de realizar a operação manualmen-

te. Se dois caracteres estavam muito juntos e o progra-

ma os reconheceu como um só, você precisará recor-
rer a duas das ferramentas de edição: a Symbol e a
Knife. Utilize a primeira para selecionar, mover, copiar,

colar caracteres etc. A opção Knife é útil para dividir
caracteres que permaneceram juntos.
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Retoque dos caracteres
Para criar uma tipografia completa, você deve
escrever no papel todos os caracteres que
queira ter disponíveis, com letras maiúsculas,
minúsculas, números e sinais de pontuação.
Se antes de começar com a criação você quiser
realizar mudanças nos caracteres, tem apenas
de clicar duas vezes sobre ele. Uma nova jane-
la vai se abrir com a letra selecionada e seus
vetores correspondentes. Aproveite para reto-
car aqueles aspectos da sua fonte que não es-
tão muito proporcionais.

Arquivo da fonte personalizada
Uma vez que você tenha os caracteres separados, é
hora de convertê-los em fontes. Existem várias for-
mas de nomear estes caracteres para que se trans-
formem em fontes. A primeira é ir ao menu Opera-
tions e clicar sobre Assign Names. Mas vamos
nomear cada um dos caracteres separadamente.
Para isso, selecione um caractere, abra o menu Edit
e selecione a opção Properties. Outra opção mais
simples é clicar sobre o caractere com o botão di-
reito do mouse e escolher Properties. Com a janela
Properties aberta, clique com o botão direito do
mouse sobre a fonte e selecione Place Into Font.
Aparecerá uma tipologia completa à direita, à qual
você vai acrescentar o caractere. Volte à janela Prop-
erties, designe o caractere (Char) (no exemplo, a le-
tra "g") e pressione Enter. Repita o passo com cada
um dos caracteres, observando que cada vez que
você designa um novo nome, sua criação se coloca
dentro da lista de caracteres disponíveis. Finalizado
o processo, todas as letras criadas estarão posi-
cionadas nesse quadro, mas a fonte ainda não está

salva. Para fazer
isto e para que
depois a tipogra-
fia apareça com
o nome deseja-
do, com a janela
Font ativa, clique
sobre File/Font
Info. Aparecerá
uma nova janela
na qual você
deve detalhar o
nome da fonte,

seu estilo, a família a qual pertence, informações so-
bre direitos autorais etc. Quando tiver preenchido os
dados correspondentes, clique sobre OK. Para
guardar a fonte, abra o menu File/Save Font As. Você
pode salvar a tipografia como um arquivo vbf, pfb,
pfa ou ttf. A extensão ttf é indicada porque é a usa-
da pelo Windows. Armazene-a onde são guardadas
as outras fontes do Windows, na pasta Fonts.

Para verificar se a fonte foi criada corretamente,
abra, por exemplo, um novo documento do Microsoft
Word. Escreva uma frase que contenha os caracteres
gerados. Selecione
Formatar/Fonte. De-
verá aparecer a fon-
te criada no Scan-
Font. Se você a es-
colher, todo o texto
selecionado recebe-
rá a formatação da
sua própria tipo-
grafia manuscrita.
(PC World - Espanha)

o texto e abra a opção
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