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REDERIC GOUDY será lembrado pelas gerações
futuras como o homem que deixou uma marca indelével na história da escrita de seu tempo,
mais impressionante do que qualquer outra.
A o s 40 anos, este senhor baixinho, gorducho,
rosado e espirituoso trabalhava como contador
em uma corretora de Chicago e se considerava
um fracassado. D u r a n t e os 36 anos seguintes,
começando praticamente do zero, em uma idade que a maioria das pessoas já se encontrou
em sua profissão, ele produziu 116 fontes, número superior ao de qualquer type designer de
seu tempo. A o s 76 de idade, ele é o decano dos
type designers do século X X .
Possivelmente, o grande público nunca ouviu
falar de Goudy. Ele é considerado o tipógrafo
dos tipógrafos. C o m o consultor da Monotype
Corporation, seu olho experiente revisa cada de-

senho antes de ser transformado em tipo. Ele é também consultor de tipos da Underwood, um fabricante
de máquinas de escrever. Em sua casa de mais de 200
anos, em Marlboro-on-the-Hudson, a 70 quilometros da cidade de N o v a York, ele cria e produz fontes,
do desenho inicial ao tipo de metal, para clientes de
Massachussetts à Califórnia. É uma autoridade para
aqueles que conhecem tipografia.
No ano passado, G o u d y viajou 40.000 quilometros, de trem e avião, pregando a simplicidade, a beleza, a legibilidade e a diginidade para os tipógrafos
norte-americanos. "O tipo perfeito," diz, ele, "deveria
ser completamente invisível". E, considerando que
essa invisibilidade não deve frustar o seu princípio
original - que é o de conduzir uma mensagem - ele
se esforça em cumprir esse ideal o mais fielmente
possível. Jamais se verá um caractere com elementos
supérfluos nos desenhos de Goudy.

"Criação" para esse experiente mestre não é mistu
rar vários estilos ou copiar as melhores característi
cas de uma outra fonte. Ao contrário, ele desenha em
basado em um sólido conhecimento, consolidado por
estudos diários e que se complementa a cada nova
forma que seus olhos apreendem.
Em 1911 ele visitou o Louvre, em Paris. Enquan
to caminhava pelos corredores, sua atenção se vol
tou para uma tábua em pedra dedicada ao imperador
A d r i a n o , que governou Roma no sec. II d C . Atraído
pela beleza clássica da inscrição, ele fez rapidamente
o decalque de três letras, P, E e R.
Esse decalque permaneceu sobre sua mesa por 7 anos.
E quando estava buscando uma fonte para usar em um
diploma, ele se recordou daquelas letras. Antes de ir

Acima, alguns desenhos da Scripps College
Old Style, sua 113 fonte registrada.
O número e a data identificam o projeto.
a

O nascimento de uma nova fonte: Goudy
faz inicialmente as linhas-guia, "determinando os limites superiores e inferiores de
todas as letras. Em seguida, desenha as
letras a lápis, com 19 cm de altura total. Furos marcam os pontos necessários
para a próxima fase - a transferência
para um cartão rígido.

Com a ajuda de uma lente de aumento e um
estilete ele recorta as letras...

Aqui ele está passando uma letra para o cartão.
As eventuais imperfeições no desenho são corrigidas neste momento.
para a cama naquela noite ele completou o alfabeto,
corrigindo apenas as terminações das letras origi
nais, desgastadas e arredondadas pelo tempo. A s sim, todo ano mais de 4.000 estudantes se graduam
na Universidade da Califórnia recebendo diplomas
com réplicas de letras tiradas da pedra de Adriano.
G o u d y deu à fonte o nome de Hadriano Title, em
homenagem ao imperador romano. De uma outra
viagem à Europa ele retornou com mais dois desenhos de alfabetos clássicos que chamou de Trajan
e Forum. Trajan foi copiado de fotos da inscrição
da coluna de Trajano, em Roma, enquanto Forum
foi desenhada de memória.
Três grandes crises marcaram sua vida agitada e
produtiva. Quando jovem, ele se mudou de Bloo
mington, Illinois - onde nasceu a 8 de março de 1865
- para Chicago. Durante anos trabalhou como contador em uma empresa imobiliária, para quem fazia
avaliação de propriedades. Eventualmente, também
redigia textos publicitários. Ele era especialmente interessado em lettering e, em 1895, submeteu um con
junto de letras à Dickinson Type Foundry, em Boston.
"Será que isso vale cinco dólares?" ele se perguntou.
Para sua surpresa, a empresa aceitou os seus de
senhos e lhe enviou, como pagamento, um cheque
de $10. Feliz, com a sua boa-sorte, Goudy pegou
um lápis e fez, alguns cálculos rápidos. "Dez dólares por meia hora de trabalho", pensou, "são $20
por hora, $160 por dia. Rapaz, isso é dinheiro fácil."
Ele ficou rico - no papel! Infelizmente, porém, nenhuma outra venda aconteceu em três anos.
Na verdade, uma década se passou até que seu
crescente interesse pela tipografia o afastasse da
função de guarda-livros. Então, resolveu abrir

Depois de recortada, a letra é removida e a folha
é montada em uma base de cartão rígido...

Esse molde em baixo-relevo é utilizado para
produzir o molde em metal, que por sua vez
servirá como guia para gerar a matriz em latão,
com a qual o tipo será fundido.
uma pequena gráfica em Chicago. Em menos
de um ano ele foi despejado. De Chicago, foi
para Hingham, Massachusetts, onde por dois
anos lutou bravamente para sobreviver com
os rendimentos de outra gráfica.

M a s desta vez, ao invés do despejo, a penúria o forçou a se mudar para N o v a York, onde tentou a sorte como letrista comercial.
Em 1911 o seu trabalho já atraía a atenção de editores de
livros e, nesse mesmo ano, ele recebeu uma encomenda importante, a criação do tipo para um livro de H . G . W e l l s . Ele deu
à fonte o nome de Kennerley. Rapidamente a fonte alcançou a
Inglaterra e a A l e m a n h a e estava destinada a ser a mais rentável de suas criações. Kennerley (utilizada para compor este
artigo) foi a primeira fonte norte-americana a ser exportada.
No início dos anos 1920 ele desenhou várias fontes, cujas matrizes foram gravadas pelo veterano Robert Weibking, de Chicago.
"O trabalho de W e i b k i n g " , comentou G o u d y , "era tecnicamente satisfatório, mas eu não sinto que um tipo fundido por

qualquer outra pessoa carregue
totalmente as qualidades de ritmo e sentimento contidas originalmente em meus desenhos.
N e n h u m escultor de punções
ou gravador de matrizes, por
mais habilidoso que seja, pode
fazer mais do que se aproximar
das sutilezas e do pensamento
do autor do desenho."
N o ano d e 1921, G o u d y j á
vislumbrava a possibilidade de
executar com as próprias mãos

A c i m a , o m o l d e - g u i a , posicionado na base do pantógrafo,
onde orienta a gravação da
matriz em latão. O pantógrafo
é ajustado para produzir matrizes no corpo do tipo desejado.

O molde-guia é colocado nesta
máquina engenhosa chamada pantógrafo vertical. Enquanto a ponta
inferior é conduzida através do
baixo-relevo, uma broca posicionada na parte superior reproduz esse
mesmo desenho em um bloco de
metal colocado em uma base junto
à broca. Esta permanece fixa, enquanto a base se move, guiada pelo
pantógrafo.

todos os passos, desde o desenho dos caracteres
até a fundição dos tipos. Inesperadamente, o destino levou-o ao último passo. Em 1925 ele recebeu
um pedido para produzir um tipo exclusivo para
a Woman's Home Companion. C o m o de praxe, ele
previa concluir os desenhos e encaminhá-los para
W e i b k i n g , que produziria as matrizes. G o u d y concluiu a fase de desenhos em poucas semanas e no
dia que ele estava para expedi-los para Chicago,
recebeu a notícia da morte de W e i b k i n g . Esta foi
a sua segunda crise.
Então, aos 60 anos ele decidiu montar uma pequena type foundry. A sua Village Press and Letter
Foundery finalmente se transformara em uma verdadeira foundry. Sem nenhuma experiência anterior,
G o u d y começou a produzir moldes e matrizes e a
fundir tipos. Ao final de cada trabalho, ele podia
se vangloriar de ter desempenhado todas as suas
etapas, desde a concepção até a fabricação do tipo.
Em uma idade que a maioria das pessoas começa a pensar na aposentadoria, G o u d y estava
dando os primeiros passos em uma nova atividade. N o s 14 anos seguintes ele trabalhou em sua
oficina - num edifício de 150 anos com três andares, próximo à sua casa - substituindo ferramentas improvisadas por outras mais adequadas,
instalando equipamentos, p r o d u z i n d o centenas
de desenhos, moldes, matrizes e fontes. M a s , pou-

co depois do amanhecer do dia 26 de janeiro
de 1939, chamas de origem ignorada atingiram as paredes de madeira. Em meia hora, o
fogo consumiu o trabalho de uma vida inteira.
Isso aconteceu seis semanas antes do seu aniversário de 74 anos. E com as cinzas do incêndio
ainda quentes, ele já fazia planos de continuar.
Rapidamente ele transformou a biblioteca de sua
casa em laboratório, a sala em oficina e em pouco
tempo estava novamente ocupado, produzindo
as matrizes da fonte University of California's Old
Style e logo outras sete fontes se seguiram. Entre
elas, uma fonte para livros, encomendada pela
editora do Scripps College, na California.
Reconhecido como expoente do estilo norteamericano de design, G o u d y tem a firme convicção de que essa postura deveria ser encorajada
e não buscar fontes de inspiração estrangeiras.
Mesmo que os seus desenhos incorporem o
estilo dos tipos de Gutenberg, as proporções
elegantes de uma Caslon, a delicadeza de uma
Garamond ou o contraste acentuado de uma
Bodoni, ele normalmente insiste em adaptar os
desenhos para as necessidades atuais. E ele é
um dos poucos, desde a invenção da tipografia,
que dominam o processo integralmente.
Diferente de outros desenhistas, ele sempre mantém um conjunto de lápis apontados

A ponta da broca do pantógrafo é feita de um aço
quase tão duro quanto o diamante. Para obter tipos
com superfície de impressão planos, a gravação deve
ter uma tolerância de dois milésimos de polegada.

Para manter o pantógrafo em perfeitas condições de gravação, os seus componentes podem
ser desmontados e removidos para receberem
manutenção e afiação, como mostrado abaixo.

Muitos type designers encaminham os seus desenhos A grande precisão do trabalho de Goudy é partipara outro profissional executar as operações mecâ- cularmente notável quando se leva em conta que
nicas. Mas Goudy prefere cuidar disso pessoalmente. ele perdeu a visão do olho direito...

ao alcance das mãos. Ele não desperdiça nenhu
ma chance de fazer um desenho original e chega a
trabalhar seguidamente, dia e noite, em um n o v o
projeto de fonte. Um detalhe: há alguns anos,
G o u d y perdeu a visão do olho direito...
No seu processo de criação, Goudy traça inicial
mente cinco linhas-guia, que marcam os limites das
letras. Essas linhas normalmente tem 19 cm de altura.
Pode-se considerar uma letra satisfatória quando
desenhada em uma dimensão tão significativa - talvez,
90 vezes maior do que o tipo a ser produzido - e imaginar que funcionará perfeitamente quando reduzida.
Mas algumas vezes, os desenhos originais podem ser
inexplicavelmente enganadores. De fato, o tipo nunca
é exatamente idêntico ao desenho, e um bom desenho
de letra pode resultar em um tipo insatisfatório. Mais
de uma vez Goudy destruiu os desenhos quando viu
provas que não o agradaram. "Eu considero bom um
tipo somente quando ele não pode ser melhor ainda".
O desenho final de uma letra é traçado sobre um
cartão e tem seus contornos retocados para corri
gir eventuais irregularidades. Desse momento em
diante, cada passo requer a máxima precisão. C o m
o auxílio de uma lente de aumento, ele utiliza um
estilete para recortar as letras. Após recortadas,
elas são coladas sobre um outro cartão. O baixo
relevo que delimita a letra se torna o molde-guia.
Servindo-se de um pantógrafo vertical ele reduz

a letra para dois terços de seu tamanho. Percorrendo o rebaixo com uma ponta fina ele aciona
o braço do pantógrafo, que possui uma broca na
extremidade, reproduzindo a forma da letra em
um pequeno bloco de metal.
Esse bloco funciona como um novo molde-guia,
que, novamente com o auxílio do pantógrafo, vai
produzir matrizes em latão a serem utilizadas para
fundir tipos de metal em diversos corpos.
Essa é uma tarefa muito delicada, que mesmo
homens com a visão perfeita não ousariam assumir. É necessária precisão extrema para gravar
letras com contornos corretamente delineados e
superfícies absolutamente planas, com uma tolerância de dois milésimos de polegada. Goudy produz uma matriz em latão para cada letra, algarismo
e sinal, em cada corpo no qual o tipo será fundido.
O leitor comum não é capaz de analisar um
bloco de texto e descrever suas características.
Percebem simplesmente que um livro ou revista
são mais agradáveis que outros. M a s porque se
incomodar em criar um novo tipo quando existem
tantos outros disponíveis?
"Cada tipo," enfatiza Goudy, "tem a sua alma.
Novos tipos expressam o espírito de seu tempo."
"Mas no final," ele acrescenta com um sorriso,
"tudo é muito fácil. Basta pensar em uma letra e
desenhar uma linha em volta do pensamento".

Fonte: Tupigrafia, São Paulo, n. 9, p. 37-42, maio 2010.

