
Há pouco mais de meio século Beatrice Warde — considerada 

até hoje uma das mais importantes estudiosas da tipografia e 

pioneira entre as mulheres - nos brindou com um dos mais 

sólidos princípios do design tipográfico. Em seu texto 0 Cálice 

de Cristal, Beatrice fala sobre a importância da tipografia ser 

invisível e neutra. Ao comparar um cálice de ouro ornamen

tado com um de cristal, ela observa que, para se beber vinho, o 

de cristal é mais adequado que o adornado em ouro - pois este 

último esconde o conteúdo do cálice, enquanto o outro revela 

seu conteúdo com clareza, o que importa de fato. 

Esta metáfora sintetiza um dos pilares do design tipográ

fico: a função das formas das letras é dar forma à linguagem 

falada, atuando de maneira silenciosa e invisível, comunicando 

a mensagem com transparência cristalina. 

Este princípio, no entanto, não é aplicado de maneira abso

luta em projetos de tipografia corporativa. Na criação de fon

tes com as quais empresas e marcas vestem-se, a neutralidade 

não é o foco — elas querem e precisam se destacar na multi

dão. A necessidade de uma criar uma personalidade distinta se 

sobrepõe, em contradição, à essência tradicional da tipogra

fia. Com isso, formas particulares de caracteres surgem para 

conferir autenticidade às marcas. Mas fugir das convenções, 

ao mesmo tempo, compromete a leitura. Equilibrar estes dois 

extremos no design de uma fonte funcional em todos os as

pectos exige perícia e bom senso do type designer, além de 

sobriedade e um pouco de ousadia "controlada". 

Beatrice Warde tornou-se 

famosa ao publicar um estudo, 

com um pseudônimo mascu

lino, provando serem ileqítimos 

os tipos de meta! produzidos 

no século XX como releituras 

da Garamond; estes foram 

inspirados, de fato, na obra de 

outro francês, Jean Jannon. 



O que se lê primeiro na foto 

acima? O nome do bar ou da 

empresa que fala a segurança? 

Retrabalhar uma fonte, sob a ótica proposta por Beatrice 

Warde não é um projeto qualquer: abrir mão da distinção em 

favor da pureza neutra das formas é um desafio e um deleite 

para qualquer type designer. A modificação da fonte Foco foi 

solicitada à Dalton Maag pela Age UK - o resultado da união 

de duas das mais respeitadas entidades britânicas de auxílio a 

idosos. O escopo do projeto não pedia a recriação da Foco, mas 

apenas a alteração de detalhes sutis que tornariam a fonte mais 

acessível à terceira idade. 

Essas modificações foram pontuais: caracteres particulares 

como'Q', 'W', 'w', '*'e'@' ganharam formas mais convencionais, 

já que a legibilidade está associada à convenção — quanto mais 

comum for o desenho de um caractere, mais legível ele será. 

As ligaduras tradicionais 'fi ' , 'ff' e ' f f foram quebradas em 

caracteres individuais, mas tratados em conjunto. Apesar de ser 

uma solução elegante, as ligaturas podem criar um certo ruído, 

especialmente para aqueles que não estão acostumados com 

este recurso na leitura diária. A prudente decisão de "quebrar" 

as ligaturas exigiu desapego à estética, em favor da funcionali

dade. E vale ressaltar que na versão modificada para a Age UK, 

as ligaturas não são simples pares das letras 'f e i combinadas. 

Nessas ligaturas, a letra T foi cautelosamente condensada, para 

criar uma combinação confortável e legível. 

A pequena e discreta cauda na base das letras ' i ' , T e 'a' foi 

acentuada, tornando-as mais legíveis em tamanhos pequenos. 

Esse recurso também foi inserido no peso Bold. 



A avaliação positiva da Age UK confirmou que estes ajustes, 

tão sutis que podem parecer irrelevantes a olhos jovens e sau

dáveis, são fundamentais para a terceira idade. E muito grati

ficante para quem vive de dar forma à linguagem falada fazer 

com que esta possa ser lida e ouvida por todos, sem distinção 
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