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rezentos anos de aprendizado, de
erros e acertos, de artesanato puro e
simples, em que cada gráfica grava-

va e fundia os seus próprios tipos, muitas
vezes cópias da caligrafia dos padres e es-
cribas que transcreviam manualmente as
obras gregas, árabes e latinas. Das primei-
ras tentativas de se transformar a tipo-
grafia artesanal em arte industrial, quan-
do Claude Garamond fundou a primeira
fundição de tipos, em 1.530. Das dispu-
tas entre italianos, que dominaram o pri-
meiro século da nova arte e os franceses,
que prevaleceram logo a seguir. Da inter-
minável concorrência entre os holandeses
e os ingleses, com seus tipos abrutalha-
dos, mas bonitos, ora predominando um,
ora outro. Aldus Manutius, Jenson, Jan-
non, Caslon, Granjon, Van Dijck, Elsevier,
Baskerville e dezenas, talvez centenas, de
outros pioneiros da tipografia. Como cada
um gravava e fundia as suas próprias ma-
trizes, não havia nenhuma padronização
nos tamanhos, nos pesos e muito menos
nas alturas dos blocos de metal.

Em meados do século XVIII começou
a chamada Revolução Industrial, prin-
cipalmente na Inglaterra, provocando a
necessidade de produzir-se em quanti-
dades maiores e com prazos mais rápi-
dos tudo aquilo que, até o momento, era
feito de forma artesanal. A própria tipo-
grafia foi afetada pelos novos rumos da
história, pois para difundir-se de forma
universal, houve a necessidade de padro-
nização dos tipos, no que diz respeito a
tamanhos e estilos. As primeiras tentati-
vas foram feitas pelo mestre francês Pier-
re Simon Fournier (1712-1768), que criou
o primeiro sistema de medidas tipográfi-
cas em 1737, adotando como base a po-
legada inglesa da época dividida em 72
partes (na realidade o ponto de partida
do sistema foi o pé inglês). Este sistema,
com reajustes em 1923 tornou-se base do

Sistema Anglo-Americano de Tipografia
(BAS), mais conhecido como paica.

Em 1.775, o impressor-fundidor fran-
cês Ambroise Firmin Didot (1.730-1.801),
revisou totalmente o sistema Fournier
usando como base a polegada francesa,
dando origem ao Sistema Didot, que pas-
sou a ser a unidade de medida usada até
hoje em toda a Europa e grande parte do
mundo, tendo como unidades o cícero e
o ponto, na qual um cícero eqüivale a 12
pontos (4,512 mm). Existe uma pequena
diferença entre os sistemas BAS e Didot,
pois uma paica eqüivale a 11,33 cíceros.

Todo o desenvolvimento tipográfi-
co de Giambattista Bodoni foi baseado
nas medidas do Sistema Didot, talvez
pela sua grande amizade com Firmin Di-
dot (1.764-1.860), filho de Ambroise e o
mais notável membro da dinastia Didot,
e com John Baskerville, sobre o qual já
falamos na edição anterior, cujo desen-
volvimento de papéis permitiu a impres-
são destas novas romanas, neo-clássicas,
modernas, que apesar de suas serifas fi-
níssimas e o grande contraste na es-
pessura das hastes, proporcionava uma
leitura nítida e agradável. Não apenas
Bodoni desenvolveu os seus próprios ti-
pos, mas também readaptou quase todos
os outros existentes às novas medidas. A
tipografia se tornou organizada.

Nenhum typedesigner tem sido mais
imitado do que Bodoni. Nada surpreen-
dente. Bodoni foi um gênio que criou al-
guns dos mais belos e majestosos caracte-
res jamais produzidos. A sua exuberante
criatividade nos oferece mais de duzentas
fontes, todas no mesmo estilo básico, mas
com variações de tamanho, proporção e
peso. Bodoni sempre tinha o tipo exato
para o seu impresso, senão desenhava e
gravava um novo tipo.

O seu "Manuale Tipographicum" é a
maior obra jamais desenvolvida sobre a
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arte de se imprimir com tipos de metal,
e por conseqüência, influindo até na era
digital. Os dois volumes da obra apre-
sentam um fascinante conjunto de 142
alfabetos romanos, com as itálicas cor-
respondentes, inúmeros alfabetos exó-
ticos e outros tantos de escrita cursiva.
São o resultado de 40 anos de verdadei-
ra paixão e devoção às artes tipográfi-
cas, tanto pela sua enorme competência
como impressor para o Duque de Parma,
como por ter a sua própria gráfica e fun-
dição de tipos. Uniformidade no design,
elegância e nitidez, bom gosto e graça
são os princípios básicos defendidos por
Bodoni para a criação de tipos. Os dois
volumes de sua obra foram impressos
postumamente por sua viúva Margheri-
ta, em edição de somente 250 exempla-
res. Em ocasião oportuna, prometo a to-
dos que falarei sobre estes quatro itens
com maior detalhamento.

Os caracteres criados por Bodoni ca-
racterizam-se pela vigorosa modulação
(stress) vertical, pelo contraste regular
e enfático oferecido pela delicadeza da
passagem dos traços finos para os gros-
sos, pelas serifas finas e sem a junção
arredondada, e pelas longas hastes des-
cendentes e ascendentes, a despeito da
pequena altura-x. A sutileza desse tra-
çado, no caso dos tipos móveis de me-
tal, requeria um cuidado especial na sua
fundição e posteriormente na tintagem
para a impressão, sem contar com a es-
colha de papel adequado e correto. A
página bodoniana é uma brincadeira de
claro-escuro que, principalmente nos ta-
manhos maiores, apresenta grande dig-
nidade e esplendor.

Praticamente todas as fundições de ti-
pos apresentam em sua coleção as famí-
lias Bodoni, com sutis diferenças introdu-
zidas pelos seus próprios typedesigners.

Com a digitalização da tipografia, gra-
dativamente caminhamos para o aban-
dono dos sistemas BAS e Didot, em di-
reção a um novo e uniforme sistema de
medidas, mais adequado às necessida-
des atuais. Tudo indica que a Adobe tem
conduzido magnificamente este desen-
volvimento, seguido pelas demais fundi-
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Filho de um impressor tipográfico, Bodo-

ni nasceu na cidade de Saluzzo, na pro-

víncia do Piemonte, na Itália.

A grande influência de seu pai foi res-

ponsável pela transmissão de conheci-

mentos e a paixão pela arte. Ainda na

adolescência, entre 1.758 e 1.766, foi a

Roma a fim de trabalhar na Congrega-

ção para a Propagação da Fé, fundada

em 1.622 pelo Papa Gregório XV, mas

acaba por deixar o emprego quando o

seu diretor e mentor comete suicídio.

Foi então para a Inglaterra, onde fez

grande amizade com John Baskerville,

porém adoece e volta para Saluzzo, o

que mudou o seu destino. Nomeado pelo

Duque de Parma como diretor da Stam-

peria Reale, tem a oportunidade de su-

pervisionar a produção e a impressão de

enorme quantidade de obras. Em 1.782

foi nomeado como Tipógrafo da Cor-

te, pelo Rei Carlos III, de Espanha. Em

1788, autorizado pelo Duque de Parma,

abriu a sua própria tipografia-fundição,

a"Tipi Bodoni". A cidade de Parma criou

uma medalha em sua honra.

Em 1.806, como recordação pela

viagem do Papa Pio VII a Pa-

ris, para assistir a coroação de

Napoleão como Imperador, publicou uma
obra que se tornou referência mundial,
Oratio Dominica, na qual o próprio Bo-
doni escreveu o prefácio em francês,
italiano e latim. Esta obra apresen-
tava o Pai-Nosso traduzido para
155 línguas, o que lhe dava a ca-
racterística de ser o maior catálogo de ti-
pos já publicado até então. O próprio Bo-
doni desenhou e gravou as matrizes que
foram usadas na fundição dos tipos que
imprimiram o livro.
Giambattista Bodoni faleceu em
Parma, na Toscana, em 30
de novembro de 1.813. Em
1.963, no antigo palácio La
Pillota, em Parma, onde
funcionava a Stamperia
Reale, foi aberto o Mu-
seu Bodoni, que guarda
toda a sua obra e suas
matrizes.
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