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Century Schoolbook 
...um negócio de pai para filho! 

Nenhuma editora ou oficina de impressão "de respeito" poderia deixar de ter em seu catálogo a Century Schoolbook 

Century Schoolbook tem provado 
através dos anos que é uma das mais 
utilizáveis fontes tipográficas cria

das com o objetivo de dupla aplicação, tanto 
como fonte para displays ou títulos, como 
para o emprego em textos, em corpos de ta
manho pequeno. 

Ela é lida com bastante facilidade, por ser 
clara e com espaços entre letras, além de ker-
nings muito bem estudados e resolvidos. Não 
provoca aberrações na impressão e é igual
mente legível tanto em positivo como em 
negativo. Apresenta uma diversidade bastante 
grande como família, tanto em tipos a quente 
como a frio, além dos digitais. Com toda pro
priedade pode-se dizer que nenhuma editora 
ou oficina de impressão "de respeito" pode
ria deixar de ter em seu catálogo a Century 
Schoolbok, pois quase todo norte-americano 
aprendeu a ler com livros editados com esta 
fonte. Aliás, por mera curiosidade: School
book significa livro didático. 

Desde 1873 o engenheiro mecânico au
todidata Linn Boyd Benton (1844-1932), 
sócio de uma pequena fundição de tipos em 
Milwaukee, vinha desenvolvendo uma má
quina de gravar punções, que foi patenteada 
em 1885. Em seguida, inventou um disposi

tivo pantográfico que permitiu a automati
zação do processo de gravação de tipos. A 
sua invenção permitia que fosse realizado 
apenas um molde da face tipográfica, a Ma
triz, que seria ampliada ou reduzida na es
cala desejada, criando versões de diferentes 
tamanhos da mesma fonte. A Pantographic 
Punchcutting revolucionou e industrializou 
o processo de produção tipográfica. 

Em 1894, fundou a American Typefoun-
ders, a famosíssima ATF, que congregava 
nada menos do que 23 pequenas fundições 
de tipos que lutavam pela sobrevivência. 
Com o seu falecimento, em 1932, seu filho 
único, o mais conhecido dos type designers 
norte-americanos, Morris Fuller Benton, 
autor de "apenas" 256 faces tipográficas, as
sumiu a direção da empresa, que se tornou 
a maior fundição de tipos no mundo intei
ro. A empresa contou com fábricas em 26 
cidades, inclusive na América Latina, pra
ticamente monopolizando a atividade, até 
que as novas tecnologias digitais tornaram 
o tipo móvel obsoleto. 

A Century foi um dos primeiros mode
los desenhados por Linn B. Benton, em 1890. 
Embora tivesse sido projetada para jornais e 
periódicos, as suas qualidades conceituais e 

técnicas fizeram com que fosse adotada para 
os mais diversos usos, tanto em corpos de 
texto como em títulos e cartazes. A Suprema 
Corte dos Estados Unidos exigem que todos 
os mandatos sejam compostos com os carac
teres da família Century. 

A Century Schoolbook é uma Transicio-
nal, evolução da Century, desenvolvida por 
Morris Fuller Benton, em 1919. Essa face 
tipográfica é tão isenta de excentricidades 
e de enfeites que, aos olhos de um amador, 
não é fácil diferenciá-la de outras Romanas. 
Entretanto, ela tem personalidade marcante 
e alguns detalhes que a destacam das demais 
como nas Caixa Alta, a espora da G, o termi
nal inferior da J arrematado com uma bolota 
quase redonda, o rabicho característico da 
Q, a suave curva da perna da R e o seu ter
minal em voluta para cima. Em caixa baixa 
podemos observar o talho na base da haste 
vertical da b, repetido também na q, as três 
serifas cruzadas da w, ou ainda a vigorosa 
haste diagonal da z. 

Na próxima edição apresentarei o mais 
famoso dos tipos de Morris Fuller Benton, a 
Franklin Gothic. Até lá! 
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