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Paixão Tipográfica
Ele mostrou os seus trabalhos para os profissionais certos e assim conseguiu colocar dois

de seus alfabetos em um dos principais sites de fontes do mundo.
Conheça a trajetória de Cláudio Rocha

Imagine você, aspirante a tipógrafo, trocando figurinhas
com os maiores profissionais do mundo, como Her-
mann Zapf (criador da fonte Optima), Adrian Frutiger

(Frutiger) e Akira Kobayashi (diretor de arte da Linotype) e
ainda ter as suas fontes comercializadas pela legendária In-
ternational Typeface Corporation (ITC), um dos principais
sites de fontes do mundo. Calma, com a experiência e talen-
to do designer gráfico, Cláudio Rocha, talvez você consiga
esse feito um dia.

Você já deve ter ouvido falar dele. Especializado em
tipografia, Rocha é um dos editores da revista Tupigrafia,
publicação considerada referência no Brasil quando se fala
de tipos, e autor de diversos livros. Sua carreira internacio-
nal começou em 1996, quando ele mostrou alguns de seus
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alfabetos para profissionais da ITC, em um congresso na
Holanda, e teve dois deles aprovados para fazer parte do
acervo da empresa. Nesse mesmo evento, Rocha se qualifi-
cou como representante do Brasil na Associação Tipográfica
Internacional, a ATypI. A partir daí, ele teve acesso a um
mundo que só acompanhava à distância, com a participa-
ção em congressos em todas as partes do mundo. "Nesses
locais, eu encontrava uma pequena, mas fanática, confraria
de tipógrafos. Nomes que eu só conhecia por meio de ca-
tálogos, livros e revistas, como Allan Haley, Bruno Maag,
Carlos Segura, Matthew Carter, Dave Farey e Sumner 'Stone
Sans' passaram a fazer parte do meu círculo de contatos"
conta Rocha. "Pessoas abertas e generosas, sempre prontas
a trocar experiências."



Foi graças a esses contatos, que Rocha conseguiu reali-
zar no Brasil duas edições do congresso DNA Tipográfico,
que reuniu profissionais brasileiros e latino-americanos
com o objetivo de disseminar a cultura tipográfica. Aliás,
essa é uma das preocupações do profissional, que atual-
mente está envolvido em dois projetos de preservação his-
tórica, um no Brasil, outro na Itália: a Oficina Tipográfica
São Paulo e a Tipoteca Italiana Fondazione.

Saiba mais sobre a sua trajetória nesta entrevista conce-
dida diretamente de Gênova, Itália, onde o tipógrafo mora
atualmente. E siga os seus passos.

Como você descobriu a sua paixão pelos tipos?
Eu sempre gostei de desenhar, desde a minha infância. Os
temas foram mudando segundo o meu desenvolvimento:
primeiro, os personagens infantis das histórias em quadri-
nhos, na seqüência músicos, de rock, mulheres nuas e carros
de corrida - com seus emblemas e logotipos dos patrocina-
dores. Esse foi o meu primeiro contato com as letras.

Como vieram os primeiros trabalhos?
Comecei a trabalhar aos 18 anos, como assistente de artes
gráficas. Diagramava uma revista técnica de administração
de empresas e criava folhetos promocionais de cursos. Isso
foi em 1975.

Como era o trabalho naquela época?
Naquela época a melhor maneira de compor os títulos era
com Letraset, um sistema de letras transferíveis. Para conse-
guir a aprovação das minhas idéias, eu tinha que produzir os
layouts à mão. E lá estava eu novamente desenhando letras,
copiando-as do catálogo da Letraset, onde era possível en-
contrar o que de melhor estava sendo criado em tipografia.
Todos os meus mestres estavam ali: Hermann Zapf, Herb
Lubalin, Ed Benguiat, Aldo Novarese... Poucos anos mais

tarde, a Letraset do Brasil (a matriz era inglesa) promoveu
um concurso de desenho de alfabetos e eu participei com
o meu primeiro alfabeto. Não ganhei nada, mas em segui-
da desenvolvi mais dois projetos. Sem perceber, eu já estava
fisgado.

E depois?
Trabalhei em editoras de revistas, estúdios de comunicação
visual e fazia free-lances como ilustrador. Mais tarde abri a
minha própria agência, a Última Forma, onde fazia de tudo
um pouco. Fui sócio de uma editora de livros, chamada
Editora Alternativa, e também sócio e diretor de criação da
Seragini Design. Em 2003, dei um basta a essa vida de de-
senhista comercial e passei a me dedicar quase que exclusi-
vamente ao estudo, ensino e produção de tipografia. Nesse
processo, foi-se cristalizando minha crença na importância
da tipografia como matéria-prima fundamental para o de-
sign gráfico.

Qual é a sua formação?
Apesar de ter cursado Editoração, na Escola de Comunica-
ções e Artes da Universidade de São Paulo (USP) e ter apren-
dido bastante ali, não tive paciência para concluir o curso.
Eu me considero um autodidata e sempre fui guiado pela
curiosidade, pesquisando e estudando assuntos que me inte-
ressavam. Não apenas coisas ligadas à minha atividade pro-
fissional, mas também história da arte, filosofia, psicologia e
ciências espirituais.

Como começou a sua carreira internacional?
Quando participei de um congresso de tipografia na Holanda,
levei amostras dos meus alfabetos e na maior "cara-de-pau"
submeti à apreciação de alguns especialistas. Entre eles esta-
vam Erik Spiekermann e Colin Brignall, da legendária Interna-
tional Typeface Corporation (ITC), que havia sido incorpora-

1. Ambição de atuar como
artista plástico 2.Capa da

revista Tipoltalia n°1 3. Capa
da revista Tupigrafia n°3
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A Underscrípt
foi criada a partir
da sua própria
letra

da à Letraset. Por coincidência, Colin havia sido o responsável
pelo julgamento dos alfabetos naquele concurso da Letraset
brasileira, em 1977. Para minha surpresa, dois dos meus alfa-
betos foram escolhidos por ele para fazer parte do catálogo da
ITC, a Underscript e a Gema. Eu simplesmente não acreditei:
minhas fontes haviam sido compradas, em notas verdinhas,
pela ITC e se tornaram as primeiras fontes brasileiras a serem
vendidas no mercado internacional.

foi gerada a partir de pequenas letras manuscritas em um
papel rugoso, para realçar a textura irregular.

Corno surgiu a revista Tupigrafia?
Em 1999, estava com a grana curta para viajar para Boston,
onde aconteceria o congresso da Associação Tipográfica In-
ternacional. Resolvi fazer um ciclo de palestras para anga-
riar fundos para a viagem. Na volta, fiz uma palestra extra,
contando e mostrando o que havia acontecido no evento.
Convidei alguns amigos e o Tony de Marco compareceu. No
final, ele falou "Vamos fazer uma revista de tipografia?". Eu
respondi "Opa, demorou!". Em setembro de 2000 saiu o pri-
meiro número e hoje estamos no oitavo.

Como foi definido o projeto da revista?
Quando sentamos para definir o projeto editorial e gráfico,
estabelecemos alguns princípios que têm sido mantidos des-
de então e, em parte, explicam o crescente sucesso da revista.
Primeiro, não queríamos um projeto gráfico que amarrasse a
publicação. Isso implicaria em definir uma ou algumas famí-
lias de tipos para as matérias e seções (também não queríamos
seções). O argumento da revista é tipografia - história, mer-
cado, personagens - e fixar os tipos seria limitante. Também
não fixamos a mancha da página. O logotipo da revista muda
a cada edição, pelo puro prazer de associar o melhor lettering
possível à imagem e idéia da capa. Isso também funciona em
relação aos artigos, numa espécie de simbiose tipográfica. En-
fim, criamos um laboratório editorial com absoluta liberdade.
Você acredita que a revista contribuiu com a cultura ti-
pográfica no Brasil?
Até recentemente não havia uma cultura tipográfica no Bra-
sil, não havia livros em português, nem cursos, quase não se
falava no assunto. Atualmente, a oferta de livros e cursos de
tipografia é muito boa, além da quantidade absurda de in-
formação na internet. A revista catalizou o desenvolvimento
da tipografia no Brasil, ajudando a tirar o atraso e a reunir e
formar uma geração de tipógrafos dedicados e talentosos.

tipográfico de composição. A tipografia digital pegou

emprestado muitos termos e parâmetros técnicos da
composição manual com tipos móveis, e esse antigo sistema

também fixou as bases da linguagem tipográfica moderna

Quanto você recebeu por elas?
US$ 4.000 como adiantamento de royalties.

Como elas foram criadas?
A Underscript foi baseada na minha própria escrita. Os ca-
racteres são alinhados pelo centro, ao invés da linha de base
e foram produzidas letras com variações de largura. A Gema

Como é o seu trabalho como sócio-diretor da Oficina
Tipográfica São Paulo?
É um sonho compartilhado com o meu amigo e tipógrafo
Marcos Mello. A OTSP é uma organização não-governa-
mental com fins culturais, que tem como objetivo a preser-
vação da cultura gráfica. À primeira vista pode parecer um
museu ou que estamos indo na contra-mão ao adquirir suca-

54

Acredito que devemos um tributo ao sistema



LAITCGemafoi
criada a partir de
pequenas letras
manuscritas em papel
rugoso 2. Akrylicz
Grotesk:
produzida com tubos
de tinta acrílica
diretamente sobre
o papel

tá de tipos de metal e velhas impressoras empoeiradas, mas
acredito que devemos um tributo ao sistema tipográfico de
composição. A tipografia digital pegou emprestado muitos
termos e parâmetros técnicos da composição manual com
tipos móveis, e esse antigo sistema também fixou as bases da
linguagem tipográfica moderna.

Quando resolveu mudar de país?
Crises profissionais são mais comuns em atividades que
exigem um grande envolvimento, como no caso do design
gráfico. O trabalho de designer gráfico no Brasil rouba ho-
ras irrecuperáveis, não só do convívio familiar, impedindo
a atualização e cerceando a experimentação. A. urgência na
resposta a um briefing desorganiza e dificulta a pesquisa e
o aprofundamento das soluções gráficas. Isso tudo é mui-
to frustrante. Mudar de ramo profissional não é uma coisa
fácil. Mudar de país, então, é mais improvável ainda. Mas
quando as equações de vida (objetivas e subjetivas) não pa-
ram em pé ou quando os ventos sopram mais forte, as cir-
cunstâncias conspiram sem que se perceba.

E eu, depois de algumas crises e ficando mais velho (já
passei dos cinqüenta), percebi que a equação para mim não
mais se sustentava e cedi à minha inquietude. Como já vinha
atuando na Europa há alguns anos e conhecia as possibili-
dades na minha área principal de interesse, consegui mudar
com a minha família para a Itália, em 2007.

Como é o seu trabalho na Itália?
As possibilidades de pesquisa são inúmeras, mas as coisas
não acontecem com a mesma velocidade que em São Paulo,
o que eu mais desejava. Precisei aprender a respeitar o tem-
po necessário para as coisas acontecerem, especialmente
em uma cultura bem mais antiga como a italiana. Estou co-
laborando com um museu de tipografia, a Tipoteca Italiana
Fondazione, em um intercâmbio muito estimulante, e aca-
bo de lançar o primeiro número de uma revista, chamada
Tipoltalia, com o apoio da mesma Tipoteca. E ainda sobra
tempo para desenhar e viver em família.

Quais são os seus projetos hoje?
Neste momento estou buscando disciplinar o meu trabalho
como type designer. Divido essa perspectiva profissional

com o ofício editor e a pesquisa histórica. O antigo prazer de
desenhar também pretende se impor na minha rotina: tenho
a ambição de atuar como artista plástico e tento, na medida
do possível, unir esses vários interesses e linguagens. Creio
que isso fica evidente quando se visita o meu site...

Como está o mercado de trabalho para tipógrafos no
Brasil?
Hoje em dia, para um designer de tipos não é muito difícil
estabelecer uma typefoundry digital [criar uma empresa
virtual de fontes]. Com as possibilidades da internet e os
recursos da computação gráfica, o mercado tipográfico se
transformou de maneira radical e cresceu exponencialmen-
te. É possível criar e manter um site a custos baixíssimos,
com fins promocionais, e se valer dos sites internacionais
de distribuição para colocar no mercado o fruto do seu ár-
duo trabalho, por meio do e-commerce. Mas, difícil mes-
mo é desenvolver fontes com qualidade estética, criando
diferenciais em um cenário congestionado de boas fontes.
Também não é simples gerar um produto com qualidade
técnica e funcionalidade. Sem falar na qualidade da idéia,
ou seja, a proposta da fonte, que precisa ser inventiva para
garantir alguma visibilidade.

Qual a sua dica para quem quer ser um bom tipógrafo?
Para sobreviver nesse contexto tipográfico globalizado é pre-

ciso estudar muito a história da escrita, do design
gráfico e da própria tipografia, além de ad-
quirir sólidos conhecimentos da linguagem
técnica, o que inclui dominar softwares de

digitalização de fontes, como o FontLab.
^ Percurso de uma f°nte> desde a sua

concepção até o teclado, é extenso
e complexo, mas também divertido
e descompromissado, porque hoje
a comunicação visual abre espaço
para projetos peculiares, com gran-
des doses de experimentação. Mas
quando se busca uma fonte para
texto, os quesitos harmonia, legi-
bilidade e versatilidade (famílias
de letras extensas) são impres-
cindíveis. E isso só se consegue
com muitas horas de trabalho,
gerando dezenas de caracteres,

algarismos, acentos e sinais, com
ajustes de espaçamento e kerning
adequados. Finalmente, para se
estabelecer profissionalmente,
também é necessária uma cer-
ta dose de empreendedorismo
e ousadia. GD
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