
lá se vão quatro anos. Em 2004, a seção Cultura Gráfi-
ca estreava nesta revista cobrindo o primeiro Congres-
so Brasileiro de Tipografia, o DNA Tipográfico, evento
realizado em outubro do ano anterior e que reuniu um

público numeroso e entusiasmado por prestigiar a então nas-
cente tipografia digital brasileira. Apesar do sucesso, a oca-
sião também deixou evidente o longo caminho que esta teria
de percorrer para que pudesse mostrar ao que veio.

Priscila Farias, uma das representantes desta geração pio-
neira, lembra da declaração que certa vez ouviu do designer
alemão Erik Spierkermann que, em visita ao Brasil anos antes,
afirmou que nossa tipografia "parecia estar na adolescência".
E, de fato, estava. Basta revisitar-
mos o livro Fontes Digitais Brasi-
leiras, louvável iniciativa publica-
da pela Editora Rosari, em 2001,
para constatarmos certa ingenui-
dade e despreparo em boa parte
da produção lá exposta. Ainda que
pese a crítica, o fato é que não po-
deria ter sido de outra forma, em
razão de nossa tradição tipográfica
praticamente inexistente porque,
entre outros fatores, "não tivemos
casas fundidoras de tipos, nem al-
fabetos desenhados e esculpidos no
metal", como acertadamente escre-
veu o designer Cláudio Ferlauto.

Não podemos falar dessa pri-
meira geração sem destacarmos
os esforços catalisadores do de-
signer Cláudio Rocha, autor de diversas iniciativas que trou-
xeram a público, em meados da década de 90, o trabalho dos
nossos então escassos typedesigners. A primeira delas foi a pu-
blicação independente da revista Última Forma Typography,
em 1997. Reunindo o trabalho de designers e artistas que ti-
nham alguma relação com a criação e o desenho de letras, como
Tony De Marco, Rubens Matuck, Guto Lacaz, Arnaldo Antu-
nes, Tide Hellmeister e Eduardo Bacigalupo, além do próprio
Cláudio, esta publicação foi distribuída em outubro daquele
ano no congresso da Atypl (Association Typographique Inter-
national), na cidade de Reading, na Inglaterra, tornando-se,
talvez, o primeiro meio de divulgação da tipografia brasilei-
ra na comunidade internacional do design. Um reparte da ti-
ragem dessa revista foi entregue aos associados da ADG (As-
sociação dos Designers Gráficos do Brasil), o que permitiu o
contato entre "alguns tipógrafos desgarrados como Priscila Fa-
rias, Gustavo Piqueira e Luciano Cardinalli", relembra Rocha.

Estabelecido esse grupo, acrescido das iniciativas de outros
profissionais dispersos pelo País, não tardou para que novos
eventos e iniciativas ocorressem, tais como workshops, cursos
e palestras com nomes da tipografia nacional e internacional,
culminando no lançamento da revista Tupigrafia, importante
sinalizador da produção tipográfica tupiniquim.

Esses esforços não se resumiam às ações de Rocha e seu en-
tourage. Aqui e ali pipocaram outras importantes iniciativas,
sobretudo a publicação de livros sobre o assunto. Dentre elas,
destaca-se a coleção Qual é o Seu Tipo?, da editora paulistana
Rosari, que disponibilizou, em língua portuguesa, uni universo
de informações até então acessível apenas em outros idiomas.

Outro destaque vai para a editora
carioca 2AB; igualmente pioneira
na publicação de obras voltadas ao
design e à tipografia. Por fim, a
editora Cosac Naify, que mais re-
centemente traduziu títulos con-
siderados obrigatórios, corno os
livros Elementos do Estilo Tipográ-
fico, de Robert Bringhurst, e Pen-
sar com Tipos, de Ellen Lupton. Se-
guindo essa tendência, destaca-se
a consolidação de disciplinas espe-
cificamente voltadas à tipografia
em nossas instituições de ensino,
pouco comuns antes da década de
90. Além disso, muitos profissio-
nais têm recorrido aos cursos de
especialização no estrangeiro, o
que lhes garante experiência, vi-

vência e visibilidade na comunidade tipográfica internacio-
nal. "Ensinar é sempre um desafio, e não poderia ser dife-
rente no caso da tipografia. O fato de existirem mais livros
e mais destaque para a tipografia em várias esferas faz com
que o ensino desta seja mais bem compreendido e valorizado
não só pelos alunos, mas também pelos professores", explica
Priscila Farias. E, enquanto boa parte da produção tipográfica
nacional se resumia ao experimentalismo e às produções in-
dependentes, é preciso ressaltar os também escassos incenti-
vos provenientes do mercado editorial, como a fonte Houaiss,
desenhada por Rodolfo Capeto para o dicionário de mesmo
nome, por encomenda da Editora Objetiva; e a fonte Estado
Serif, do escritório Straub Design, concebida por Eric Straub,
Eduilson Wessler e Fábio Augusto para o jornal O Estado do
Paraná. Soma-se a estes exemplos o trabalho do designer Crys-
tian Cruz que projetou fontes para algumas revistas da Edi-
tora Abril. E foi assim, experimentando, errando, e também
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acertando, que essa primeira geração de typedesigners amadu-
receu e preparou o caminho para uma nova geração, forma-
da por nomes como Ricardo Esteves, Eduardo Omine, Fábio
Haag, Paulo W., Marconi Lima, dentre outros.

RESUMINDO A REVOLUÇÃO DIGITAL
Segundo a designer, pesquisadora e educadora norte-americana
Ellen Lupton, o design tipográfico era uma atividade nitidamen-
te industrial até a consolidação da fotocomposição, em meados
do século passado, que, com sua tecnologia de natureza foto-
gráfica, substituiu a antiga composição tipográfica e sua dis-
pendiosa estrutura de produção e
distribuição de matrizes baseadas
no metal. Mas, foi apenas no come-
ço da década de 80 que o advento de
computador pessoal retirou a tipo-
grafia do domínio do especialista e
a colocou ao alcance tanto de pro-
fissionais experimentados quanto
de curiosos com pouco ou nenhum
conhecimento sobre o assunto, per-
mitindo o livre acesso e manipula-
ção de arquivos de fontes, que agora
já podem ser chamadas de digitais.

No entanto, criar e produzir uma fonte digital de qualida-
de é um processo que requer muito trabalho e refinamento,
não muito diferente do tempo em que os antigos tipógrafos
fatigavam suas retinas para dar acabamento a uma minúscu-
la punção de letra. Basicamente, uma fonte digital é um ar-
quivo com um conjunto de informações contendo não só as
letras do alfabeto, mas também números, ligaturas, pontua-
ções e símbolos. Esse arquivo descreve tanto as característi-
cas físicas das letras em corpo (tamanho), quanto o seu esti-
lo (bold, itálico, etc.), além de configurações de espaçamento
entre letras, kerning (ajustes de espaçamento específicos entre
alguns pares de letras), hinting (ajustes para adequar a correta
visualização do desenho da fonte em meios digitais), e outros
importantes fatores. Todos esses detalhes devem ser configu-
rados em sintonia com o desenho dos caracteres e manipu-
lados em softwares específicos com extrema cautela e pleno
domínio do repertório tipográfico.

QUESTÕES TIPOGRÁFICAS

Em seu texto de apresentação, a typefoundry digital Outras Fon-
tes, criada em 2006 pelo designer Ricardo Esteves, destaca seu
compromisso de oferecer "algumas das principais característi-
cas do povo brasileiro: criatividade, diversidade e beleza". No en-
tanto, sua produção rende tributo mais às formas clássicas da
tipografia européia do que propriamente a qualquer tentativa
de injetar traços culturais tipicamente "brasileiros" nas fontes
que distribui. Scrivano, por exemplo, inspira-se na escrita me-
dieval e renascentista, assim como Jana Thork, que remonta às
letras capitulares gravadas em pedra e aos estilos caligráficos
uncial e semi-uncial. Esses exemplos trazem à tona uma das

questões mais freqüentes quando se discute nossa tardia pro-
dução tipográfica: convém perseguirmos, e acreditarmos, em
uma tipografia genuinamente brasileira, assim como os espe-
cialistas mostram-se capazes de distinguir sutis características
que diferem a produção holandesa, inglesa ou alemã? Ou essa
seria, em decorrência de urna cultura globalizada e de nossa
inexistente tradição tipográfica, uma questão superada?

"Totalmente superada, gottseidank! Tipografia brasileira é
aquela feita por brasileiros", agradece germanicamente Rodol-
fo Capeto. 'Acho que a idéia de uma tipografia genuinamente
brasileira não está exatamente superada, mas sim colocada,

muitas vezes, de forma um tanto
ingênua. Qualquer fonte produzi-
da por um designer brasileiro é ge-
nuinamente brasileira, mesmo que
seja um reviva! de um estilo germâ-
nico medieval feito por um paulis-
tano descendente de japoneses", re-
força Priscila Farias, referindo-se às
fontes Gótica Lumina e Ultra Gótica,
incursão do designer Eduardo Omi-
ne pelo universo deste estilo de es-
crita tão característico do norte eu-
ropeu. "Não consigo enxergar uma

tipografia genuinamente brasileira e nem penso que esse seja
um discurso superado. Aliás, acho que deveríamos incluir nes-
sa discussão a questão da identidade do nosso design gráfico
como expressão da cultura visual brasileira, mas não vejo va-
lores e aspectos visuais tipicamente brasileiros sendo exalta-
dos nos novos projetos de fontes. E não creio que isso seja um
problema", conclui Cláudio Rocha.

Entre os designers da nova geração, as opiniões coincidem.
"Não acho que este seja um discurso superado, mas também
não acredito nessa busca pelo genuinamente brasileiro. O im-
portante é produzir um trabalho de qualidade e ser reconheci-
do por isso", afirma Omine. Marconi Lima, da Typefolio, tam-
bém foge a esse compromisso, salientando que "se voltarmos
à discussão para o que conhecemos sobre o desenho de fon-
tes para texto, e sua funcionalidade, esse discurso fica ain-
da mais distante da realidade". Já o typedesigner Fábio Haag
acirra o debate, questionando se fontes como a Brasilew, de
Crystian Cruz, inspirada nos estilos de escritas populares (e
semi-alfabetizadas) encontradas País afora; ou a premiada Sam-
ba, de Tony De Marco, calcada nos caracteres desenhados pelo
artista gráfico J. Carlos; seriam, apenas por essas característi-
cas, "genuinamente" brasileiras. "Prefiro pensar em fontes que
possam vender muito ou que atendam a um briefing, ao invés
de perseguir algo que considero quase utópico", conclui Haag
com uma boa dose de realismo.

Esse aparente desprendimento com a questão da identida-
de nacional aponta para outras prioridades na produção des-
ses jovens: o desafio de projetar legíveis fontes de texto e um
amplo domínio dos softwares e recursos de produção de fontes
digitais. Um exemplo é Beret, família de sem-serifas lançada

60 TECNOLOGIA GRÁFICA



em 2003 por Eduardo Omine, que "papou" uma menção hon-
rosa no 4th International Type Design, organizado pela presti-
giosa Linotype. Ainda nas fontes de texto, Marconi Lima mar-
ca presença com Adriane Text, família de serifadas lançada em
2007 no site Myfonts e também comercializada pela Type Trust
e Veer, distribuidoras reconhecidas pelo rigor técnico. Não me-
nos importante, portanto, é o envolvimento desses profissionais
com a tecnologia digital de edição de fontes. Para sua Maryam,
Ricardo Esteves desenvolveu uma fonte derivada chamada Al-
ternate, com desenhos alternativos para os caracteres da famí-
lia principal. Totalizando mais de 120 ligaturas, as duas fontes
podem ser combinadas numa mesma
palavra ou linha, efetuando substitui-
ções automáticas no momento em que
o texto está sendo composto. Eduardo
Ornine também programou caracte-
res alternativos, ligaturas personali-
zadas e números em estilo antigo para
sua Gótica Lumina. Marconi Lima, por
sua vez, levou esses recursos ao ex-
tremo, programando 17 comporta-
mentos inteligentes para a já citada
Adriane Text, permitindo substituições
automáticas de caracteres, ligaturas,
versaletes, numerais e até de alguns ornamentos. No caso das
fontes After e Foco, de Fábio Haag (finalizadas pela typefoun-
dry internacional Dalton Maag), adotou-se uma série de proce-
dimentos que assegurassem a integridade das curvas do de-
senho e a funcionalidade de recursos como OpenType, hinting,
e outros detalhes imprescindíveis para seu perfeito funciona-
mento em diversas aplicações. "E necessário manter-se atuali-
zado com todas as novidades e recomendações da Microsoft e
da Adobe relacionadas à tecnologia de fontes" recomenda Haag.
"O desenho de tipos para texto é uma área que exige o conhe-
cimento de regras tipográficas estabelecidas há mais de 500
anos e, mais recentemente, o domínio de ferramentas tecno-
lógicas para a edição de tipos digitais. E preciso dizer que, den-
tro dos limites impostos por essas regras, a criatividade fica re-
duzida, mas nem por isso deixa de ser crucial, pois trabalhar o
detalhe em tipografia é fundamental" atesta Lima.

É inegável o desejo desses profissionais de lucrar com o
resultado de seus esforços criativos, encarando a tipografia
também como uma importante fonte de renda. Para tanto,
tornou-se imprescindível conhecer o diversificado mercado de
fontes, que comporta tanto as iniciativas individuais, as type-
foundries de "um homem só" quanto o trabalho especializado
em equipe, característico das grandes empresas. 'A produção
no Brasil ainda é individualizada, quase como a de um arte-
são em seu ateliê, que cuida de todas as etapas do processo. E
um trabalho árduo, mas acredito que num futuro breve o mer-
cado absorva essa produção de tal maneira que tenhamos de
fragmentá-la para dar conta da demanda. Assim espero que
aconteça", torce Esteves. Em se tratando de produção profílica,
a íntellecta Design, que se intitula como "a maior typefoundrie

latino-americana", destaca-se nesse cenário com sua bibliote-
ca com mais de 200 famílias tipográficas, grande parte pro-
veniente da digitalização de escritas e tipografias históricas.
"Não me vejo apenas como um tipógrafo, mas também como
um empresário do setor de tipografia digital. Penso que fal-
ta esta visão à maioria dos colegas brasileiros, mas é possível,
e natural, que algumas personalidades nacionais do setor ve-
nham a se unir no futuro em empreitadas comerciais", prevê
Paulo W., idealizador da íntellecta.

Esse cenário de produção e distribuição de fontes faz com
que nossos tipógrafos sejam reconhecidos por sua capacitação

técnica e criatividade, equilíbrio fun-
damental para que o estrangeiro reedu-
que suas expectativas e seu olhar (por
vezes preconceituoso), sobre o design
brasileiro. Fábio Haag, por exemplo,
ingressou no time de colaboradores da
Dalton Maag, comandada pelo desig-
ner suíço naturalizado inglês Bruno
Maag, porque esta decidiu estender o
alcance de sua empresa, com base em
Londres, para a América do Sul. "Um
dos motivos de minha contratação foi
minha abordagem mais livre do type-

desigrique, nas palavras do Bruno, contrabalanceia com a rígi-
da tradição da tipografia clássica, característica dos profissio-
nais do Velho Mundo. Na Dalton Maag, além de mim, temos um
norte-arnericano, dois suíços e um francês, ou seja, uma varie-
dade de culturas se complementando. Os brasileiros são reco-
nhecidos como criativos em diversas áreas da comunicação, e
no typedesign isso não é diferente", constata Haag.

Por fim, quando se acirram os debates sobre o papel da pala-
vra escrita (impressa ou não) frente ao avanço e aprimoramen-
to de outras mídias e formas de comunicação, coloca-se tam-
bém essa questão: é possível apostar no amadurecimento de
uma cultura tipográfica num país repleto de analfabetos fun-
cionais e com baixíssimos índices de leitura? "Uma cultura ti-
pográfica consistente é algo bastante raro até em países com
histórias culturais mais letradas e mais sólidas que a nossa. Um
ambiente com o hábito generalizado da leitura, e de um debate
público livre que aconteça também através do texto, é platafor-
ma mínima para que uma cultura tipográfica floresça", conclui
corri propriedade o tipógrafo e professor Rodolfo Capeto.
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