


estilista francesa Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel mostra que, de 
fato, a ideia de moda se fez presente em todos os segmentos da 
nossa sociedade. 

Antes de chegarmos à contemporaneidade e seus cuidados, 
vale aqui destacar uma breve história da tipografia - esse impor-
tante elemento presente no trabalho dos designers. 

'Assim como as roupas são reflexos de tendências e compor-
tamentos de uma época, podemos dizer que a tipografia, desde a 
invenção da escrita cuneiforme pelos sumérios até a impressão 
de tipos móveis por Gutenberg, sempre acompanhou a urgência 
do homem como meio de diferentes expressões culturais e imple-
mentou as trocas comerciais. Como exemplo, pode-se afirmar que, 
a partir da Revolução Industrial, a tipografia passou a ter um foco 
mais comercial, que foi fundamental para o desenvolvimento 
da propaganda. Além disso, ao aliar estética e espírito crítico teve 
influência decisiva em movimentos artísticos, como o Dadaísmo, 
Futurismo, Construtivismo e a Bauhaus. A partir da década de 70, 
com o advento do computador, iniciou-se outra revolução conside-
rada chave para entender a sociedade de informação em que vive-
mos hoje: o processamento de informações por bits e o desenvol-
vimento do Desktop Publishing, inovações estas que são a base da 
tipologia digital da atualidade", relatado no texto História da tipogra-
fia, de Fabrício Rocha, João Carlos Amador Júnior e Larissa Jansen 
(bitly/axaSyG). 

Sob essa observação, qual seria, então, a escala de importância 
da tipografia dentro da concepção de um projeto de design? "A tipo-
grafia assume um papel fundamental no design enquanto elemento 
estruturante da comunicação visual. Em última instância, cabe à 
tipografia dissipar quaisquer dúvidas acerca da mensagem que se 
pretende transmitir. De todos os elementos que compõem uma 
peça qualquer de design de comunicação visual, seja a imagem, a 
ilustração e a própria composição e suas dinâmicas, a tipografia é, 
por princípio, aquela que representa o seu papel sem fingimento, 
por isso eu costumo afirmar que se uma imagem vale mais que mil 
palavras, a tipografia tem sempre a última palavra.", analisa o por-
tuguês Dino dos Santos, designer de tipos e que dirige desde 1994 
a DSType Foundry (www.dstype.com). um atelier de criação de 
tipografia digital, tendo desenhado fontes para diversas empresas, 
publicações e entidades culturais. 

Designer de tipos, o gaúcho Fábio Haag, da type foundry 
Dalton Maag (www.daltonmaag.com), também aponta a importân-
cia da tipografia na concepção de um projeto. "A natureza de alguns 
tipos de projetos demanda uma atenção muito especial à tipogra-
fia, como no design de livros, jornais e revistas - tanto impressos 
como digitais. Nesses casos, o designer enfrenta a tarefa sublime de 
se esconder como artista e atuar como engenheiro, estruturando o 
conteúdo na página (ou tela) da forma mais cristalina possível ao 

leitor. São situações em que o diferencial estético das soluções de 
design dão lugar à funcionalidade plena, exigindo muita disciplina 
por parte do designer", analisa. 

Já Rafael Neder, designer gráfico e professor universitário 
(FUMEC-MG), observa que é importante desmistificar essa comple-
xidade em torno da tipografia. "Com as facilidades das tecnologias 
atuais e farta bibliografia - até mesmo em português -, só não faz 
boa tipografia quem não quer ou quem está desinformado. Onde 
existe informação verbal há tipografia e, por isso, é um dos pilares 
fundamentais do design gráfico. Cronologicamente, é uma das dis-
ciplinas mais antigas relacionadas à profissão e, ao mesmo,tempo 
um universo em constante mutação", conclui. 

MUDANÇAS NA TIPOGRAFIA: CUIDADOS NECESSÁRIOS QUE DEVEM 

SER TOMADOS 

Retomando o questionamento inicial sobre contemporaneidade, 
moda e seus cuidados, dúvidas se tornam frequentes quando fala-
mos sobre a implementação de estéticas tipográficas em um cená-
rio em que o trabalho do designer cada vez mais se desenvolve com 
as tecnologias que surgem a cada momento, 

Fábio Haag faz uma reflexão da tipografia digital, analisando o pre-
sente e projetando o futuro. 'Ela está vivendo um momento excitante, 
uma revolução. Por um lado, a web está podendo se livrar das tradi-
cionais fontes de sistema e incorporar fontes diferenciadas, trazendo 
riqueza à experiência na web. No entanto, em toda transição, há tur-
bulência: pouquíssimas fontes estão preparadas para funcionarem 
em textos e em monitores com a mesma qualidade das fontes clássi-
cas de sistemas, como a Arial ou a Verdana, por exemplo. Isso porque, 
para funcionarem com nitidez em telas de pequenos tamanhos, as 
fontes requerem um alto esforço de engenharia, chamado de hinting, 
que não está presente na maioria das fontes de varejo. Por outro lado, 
a evolução de hardware nos brinda com avanços impressionantes: o 
novo iPhone trará uma tela com resolução de 326 dpi, uma resolução 
nunca antes alcançada em telas digitais. Como referência, monitores 
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tradicionais trazem apenas 72 ou 96 dpi, e uma impressão offset tra-
dicional gira em torno de 300 dpi". 

Mudanças radicais na tipografia digital podem acarretar "revolta" 
no público-alvo. Isto é, o impacto da novidade tem o "risco" de causar 
um estranhamento aos leitores, acostumados com características 
já estabelecidas. As perguntas que ficam são: Como colocar em prá-
tica um novo projeto tipográfico? Quais os cuidados que devem ser 
tomados para que uma nova estética tipográfica seja bem aceita? 

De acordo com Luciana Junqueira, diretora de criação da 
Tabaruba Design (www.tabaruba.com). atenções devem ser observa-
das. "Para acertar, é necessário ser conhecedor do assunto, fazer pes-
quisas e aplicar a metodologia correta, senão o visual fica arbitrário e 
o público reclama. A Folha de S.Paulo passou por uma reforma gráfica 
recentemente e, embora ela tenha feito uma matéria sobre a aceita-
ção do público (http://migre.me/YWEw). algumas pessoas não gosta-
ram". É o que explica Michaela Pivette, especialista em Comunicação 
Visual e Mestre em Ciências da Comunicação pela USP. "O leitor 
sente que há um cuidado com ele. Estar sempre mudando é bem 
visto. Mas a primeira reação do leitor tradicional é não gostar". 

Para o designer gráfico Marconi Lima, colaborador do site Tipos 
do Brasil (www.tiposdobrasii.com) e administrador do Typefolio 
(www.typefolio.com), vale a máxima "cada caso é um caso". "A solu-
ção é oferecer uma resposta tipográfica criativa para um problema 
formulado de maneira clara e precisa em um briefing. Talvez o pro-
pósito seja exatamente este: causar um impacto no leitor. Mas, tam-
bém, pode ser o de oferecer um projeto para pessoas que sofram de 
dislexia, por exemplo. Então, cada caso deverá ser tratado como a 
busca por uma solução que atenda àquele desafio proposto inicial-
mente.", orienta. 

No mundo contemporâneo, novidades e mudanças ocorrem a 
todo o momento, especialmente no universo digital. Sobre as tipo-
grafias, como saber se são elas que se adéquam às transformações 
ou o contrário? Luciana Junqueira faz um breve retrospecto para 
responder o questionamento. "Desde seus primordios, a tipografia 
vem se adequando às diferentes realidades históricas de produ-
ção. Passou de blocos de madeira aos tipos de metal, das primeiras 
TrueType ao FontStruct e OpenType. De uma maneira geral, vemos 
as fontes se adequando às transformações. Eventualmente, encon-
tramos casos em que há notadamente uma tentativa de ir além dos 
limites da tecnologia que, podemos dizer, acabam levando - ou 
acelerando - as transformações tecnológicas, como foi o caso do 
projeto FUSE de Neville Brody (uma espécie de revista cujo objetivo 
era o de reunir projetos diferentes utilizando somente a tipografia 
como identidade)". 

Para entender essas transformações, Haag propõe que é preciso 
compreender que a tipografia possui duas facetas. "Em sua essência 
e origem, ela é uma ferramenta de comunicação; ela dá forma física 
à linguagem, materializa o pensamento; é o que chamamos de fun-
cionalidade. Ao mesmo tempo, a tipografia possui uma dimensão 
estética intrínseca - conscientemente descoberta e explorada com 
a ascensão da publicidade no século XIX - que se transforma ao 
longo do tempo, acompanhando a evolução cultural da sociedade, 

refletindo tendências, espelhando a arquitetura e as artes, e os avan-
ços proporcionados pela tecnologia. Então, a essência da tipografia 
permanece imutável, enquanto a sua dimensão estética está em 
evidente e constante mudança". 

De acordo com Fábio Haag, nem sempre a dimensão estética 
prevalece na tipografia, evidenciando essas mudanças. "Como a 
função da tipografia é dar forma à linguagem, ela pode fazer isso 
com a sobriedade de um locutor de rádio, que nos informa as notí-
cias com neutralidade, ou com a eloquência emotiva de um narra-
dor de futebol em uma final de Copa do Mundo. A publicidade pede 
essa eloquência na mensagem e suas fontes exuberantes estão em 
constante mutação. Já o jornal pede a sobriedade de fontes tradi-
cionais, funcionais, onde as transformações na forma das letras são 
muito mais sutis", aponta. 

E qual é o tempo médio para a consolidação de uma nova esté-
tica tipográfica? "Acho difícil determinar isso. mas uma coisa é certa: 
quanto mais rápida for a ascensão de uma tendência e sua exposi-
ção, mais rápidamente as pessoas se cansarão dela. Uma solução 
tipográfica atemporal - que permanecerá atual por vários anos - é 
aquela baseada nos princípios tradicionais da tipografia, distante de 
modismos passageiros", completa Haag. 

Flávio Cauduro, PhD pela PUC-RS em Tipografia Digital Pós-
moderna, destaca: "Ser diferente implica em ser significante pela 
singularidade, pela originalidade sem princípios ou regras normati-
vas. A visível diferença pela diferença. Isso é o que parece importar, 
em última análise, em qualquer design pós-moderno." 
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Qual o risco de tornar-se original? Quais os cuidados que se deve 
ter? Essas duas perguntas são muito comuns quando se trata de um 
inédito projeto tipográfico. De acordo com Fábio Neder, ser original 
implica em quebrar regras, fugir do convencional. "Eu não tenho 
afeição por regras absolutas. Por exemplo, a atitude provocante da 
página de uma revista de surf de David Carson questionando a legibi-
lidade pode fazer sentido a um jovem surfista, sendo totalmente ade-
quada. Ao mesmo tempo, quando esse surfista for consultar um guia 
telefônico, uma tipografia clássica extremamente funcional é o mais 
apropriado para esse mesmo público, em tal ocasião. Ambas as abor-
dagens à tipografia são válidas. Jamais podemos avaliar uma tipogra-
fia de forma isolada, ela sempre vive dentro de um contexto. Em uma 
história em quadrinhos, a Comic Sans fica excelente", observa. 

O público-alvo mais uma vez ganha sua importância quando o 
assunto é originalidade. "É preciso lembrar que as pessoas não que-
rem ver fontes, elas querem ler. A simplicidade dessa frase esconde 
a complexa relação entre a funcionalidade e a dimensão estética da 
tipografia. Ao inovarmos desenhando uma letra diferenciada, esta-
mos prejudicando sua legibilidade, pois a legibilidade está associada 
com o que é convencional. É preciso ponderar os extremos: diferen-
ciação, chamando a atenção e dificultando a leitura, ou convenção, 
projetando com pouca diferenciação estética, porém com conforto 
de leitura. A ênfase nestes dois parâmetros varia de acordo com o 
propósito da tipografia", argumenta Haag. 

NUVENS DE TAGS COM OS DIAS CONTADOS? 

Segundo um post do blog Manga Rosa (studiomangarosa.com.br/ 
blog/?p=4l3) sobre tendências para webdesign em 2010, publicado 
em abril deste ano, as chamadas "nuvens de tag", usadas como um 
recurso prático de alta qualidade, estão com os dias contados, pois 

elas são apontadas como inúteis e antiestéticas. Tal opinião, no 
entanto, diverge de acordo com cada profissional. 

Uns discordam, como Luciana Junqueira. "As nuvens ficam 'feias' 
quando a tipografia do arquivo digital é ruim. Elas são um recurso 
poderoso, como um índice remissivo, mostram que a navegação 
pode ser mais intuitiva. Alguns sites utilizam o recurso como esté-
tica, muitas vezes de maneira gratuita e incoerente com o restante 
do projeto gráfico on-line, o que naturalmente não funciona." 

Alguns profissionais, como Rafael Neder. preferem não se pre-
cipitar em relação ao referido assunto. Acredito que é importante 
dosar estética e funcionalidade. Acima de tudo, é importante enten-
der que as necessidades do usuário evoluem com o tempo e que as 
soluções gráficas são resultados desse contexto", conclui. 

COMO O MERCADO BRASILEIRO VALORIZA A FIGURA DO TYPE 

DESIGNER 

Segundo o site Information Architects (http://migre.me/YWIF). 
95% do conteúdo de informação na web é baseado em tipografia. 
Analisando esse número, as perguntas que devemos fazer são: 
Como o mercado brasileiro valoriza a figura do type designer? O 
que esperar do futuro da profissão? São boas as perspectivas para 
os profissionais que trabalham com tipografia? 

"Estamos, depois de muito esforço, começando a criar uma maior 
visibilidade para a cultura da letra em nosso país. Empresas estran-
geiras com escritórios no Brasil, projetos de tipo sob encomenda utili-
zando profissionais brasileiros, type designers brasileiros trabalhando 
em escritórios no exterior, faculdades investindo em uma formação 
adequada nessa área, cursos, exposições, publicações, premiações... 
tudo contribuindo para que seja dada a devida visibilidade que esse 
nicho profissional merece. Diria que já alcançamos conquistas impor-
tantes, mas a valorização propriamente dita, penso, deve demandar 
um pouco mais de tempo", analisa Marconi Lima. 

No entanto, de acordo com Luciana Junqueira, ainda falta um 
caminho a ser percorrido em relação à valorização do type designer 
em nosso país. "A maior parte do mercado brasileiro não valoriza o 
type designer, muitos não sabem da existência desse profissional e 
utilizam apenas as fontes que vieram dentro do seu computador; 
outra grande parcela sabe sobre design de tipos, mas acha que não 
é preciso pagar por fontes e utilizam versões piratas". As opiniões 
são compartilhadas em relação ao crescimento da profissão. "Vai 
crescer. Os avanços da tecnologia podem ajudar esses designers a 
fortalecer o mercado. A profissão é muito antiga, mas a internet, que 
ampliou a difusão de fontes, também vem permitindo o nascimento 
de ótimos novos profissionais. Hoje micro-fondries podem vender 
no mercado global", conclui. 

Atualmente, no Brasil, a pirataria também contribui para que 
o mercado não valorize o type designer. "Poucos profissionais e 
empresas investem na compra de fontes. Existe uma cultura de 
pirataria muito forte. Muitos usam a desculpa de que fontes são 
caras, mas na ponta do lápis uma boa família de fontes corresponde 
a uma fração monetária muito pequena de um projeto. Ao comprar 
uma fonte, o designer poderá usá-la durante anos em outros proje-
tos. Assim o investimento inicial é rapidamente recuperado. Apesar 
disso, o mercado nacional tem se profissionalizado aos poucos", 
finaliza Rafael Neder. 

http://migre.me/YWiF
Text Box
Fonte: Wide, São Paulo, ano 7, n. 80, p. 24-27 , set./ out. 2010.




