
Por Ricardo Pagemaker

Ed Benguiat mostrando, aos designers
brasileiros os segredos da criação de alfabetos

ertas fontes são criadas proposi-
talmente para atender a uma ne-
cessidade específica de design ou

comunicação, tal como um projeto de
sinalização, uma embalagem ou um lo-
gotipo. Outras, são fruto do mero aca-
so. Ed Benguiat criou um clássico a par-
tir de sobras, das cinzas de um projeto
mal sucedido.

Em meados dos anos 70, quando Ed
Benguiat trabalhava no estúdio de Herb
Lubalin, um amigo lhe pediu que criasse
um logotipo para uma loja que iria abrir.
Não se tratava de uma encomenda tradi-
cional. Na verdade, era mais um favor,
em troca apenas de amizade.

Benguiat parecia não dar muita bola
para isso, pois logo se viu apresentando
alguns esboços muito bem acabados. Ape-
sar disso, nenhum deles parecia agradar a
seu amigo. Benguiat apresentou muitos e
muitos outros desenhos, que também fo-
ram rejeitados. Mais opções foram criadas
e, mais uma vez, ele não obteve sucesso.
Finalmente, após muito esforço e centenas
de tentativas, um dos desenhos parecia ter
atingido o propósito original.

Sinceramente, não sabemos se a loja
em questão (ou a amizade) teve sucesso.

O que importa aqui é que, durante o pro-
cesso de busca de soluções, Benguiat co-
meçou a simpatizar com um tipo de tra-
çado em particular, justamente de um dos
desenhos rejeitados. Foram estas letras,
com forte apelo art déco, que deram iní-
cio à fonte Benguiat, tal como a conhe-
cemos hoje.

Qualquer outra pessoa teria desistido
do projeto, frente a tantas objeções. Mas
estamos falando do persistente Ed Ben-
guiat. Ele não só gostou daquelas letras,
como começou a criar caracteres adicio-
nais, seguindo o mesmo estilo. Logo, ele
se viu tendo todo seu tempo livre toma-
do por este projeto, e até mesmo boa par-
te de seu tempo no trabalho.

Naturalmente, Lubalin havia perce-
bido isso e exigiu que se Benguiat não
apresentasse um motivo para seguir
adiante com o projeto, deveria parar ime-
diatamente com aquilo.

Ao invés de servir de obstáculo, a ati-
tude severa de Lubalin parece ter estimu-
lado ainda mais a imaginação e a criati-
vidade do designer. Depois de ter parado
por alguns dias com o desenvolvimento
da nova fonte, decidiu que já havia dedi-
cado tempo demais aquele projeto para,
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DESIGN & PRODUÇÃO GRÁFICA TIPOS & DICAS

Ed Benguiat (Ephram Edward
Benguiat)

Benguiat nasceu no bairro nova-iorquino do
Brooklyn, em 27 de outubro de 1927. Ain-
da criança teve contato com lápis, pincéis e
tintas, que seu pai (diretor do departamento
de merchandising da loja Bloomingdale's) o
estimulava a usar.

Depois de trabalhar como baterista em
bandas de Jazz, Benguiat começou a estu-
dar artes, no intuito de se tornar ilustrador.
Ed Benguiat é considerado um dos mais
prolíficos designers de fontes, de todos
os tempos. Calcula-se que já tenha criado
mais de 900 fontes em toda a sua vida. O
mais incrível é que, aos 80 anos, ele ainda
continue a criar fontes, lecionar e proferir
palestras por todo o mundo.

Entre suas fontes, podemos destacar:
• ITC Barcelona
• ITC Benguiat
• Benguiat Frisky
• ITC Benguiat Gothic
• ITC Bookman
• ITC Caslon No. 224
• ITC Century Handtooled
• ITC Cheltenham Handtooled
• ITC Edwardian Script
• ITC Garamond Handtooled
• ITCModernNo.216
• ITC Panache
• ITC Souvenir
• ITCTiffany

Benguiat colaborou na finalização das letras:
• ITC AvantGarde Gothic
• ITC Bauhaus
• ITC Korinna
• ITC Lubalin Graph

Benguiat, em sua visita à UniverCidade, no Rio de Janeiro

simplesmente, desistir de tudo. Desenvol-
veu os caracteres que faltavam para com-
pletar todo o alfabeto e tomou coragem
de submeter seu projeto à diretoria da ITC
(International Typeface Corporation).

Tendo seu projeto inicial rejeitado, o
persistente Benguiat fez modificações e
reapresentou sua nova família outras três
vezes, até que, finalmente, em 1976 ou-
viu o tão esperado "sim".

Após ter sofrido com as rejeições de seu
(ex?) amigo, ter tido um ultimado de seu
chefe e múltiplas negativas da diretoria da
ITC, a nova fonte de Benguiat, propiciamen-
te batizada com seu nome, foi lançada no
mercado em 1977. Pouco tempo depois, em
1979, o tipógrafo lançava uma versão arre-
dondada da fonte anterior, batizada como
UC Benguiat Gothic. Ambas as versões tor-
naram-se algumas das mais populares fontes
fornecidas pela ITC, sendo atualmente consi-
deradas clássicos da tipografia. GD

i= Para falar com o autor, basta mandar um e-mail
para ricardo.pagemaker@dabra.com.br

Onde encontrar a Benguiat
Você pode encontrar as fontes Benguiat e
Benguiat Gothic nos pacotes Font Folio (Ado-
be), nos pacotes da Bitstream e na Suíte Co-
relDRAW.

É possível adquirir a fonte Benguiat dire-
tamente nos sites MyFonts e Fonts.com.
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