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Disciplinas criativas 
Type design 

Os avanços tecnológicos facilitaram a criação de fontes. 
Por isso, mais designers elaboram sua própria tipografia. 
Assim como um estetoscópio não trasforma ninguém em 
médico, ter as ferramentas certas para desenvolver uma 
tipografia também pode não tornar o profissional um type 
designer. Para isso, é necessário reservar tempo para 
estudar e experimentar. 

O designer e diretor de arte Craig Ward (www. 
wordsarepictures.co.uk), que reside em Nova York, ganhou 
reputação por seu trabalho experimental, que aproxima 
ilustração e tipografia. Craig já criou tipos de letras com 
cabelo humano, flores e braços interlaçados para clientes 
como Wired, Mulberry e Chanel."Não gosto de me definir 
como um type designer, mas se me pedem uma fonte feita 
sob medida, com certeza pedem por alguma razão", 
acredita Craig. 

A Lovechild foi sua primeira tipografia e era 
inspirada em fontes que gostava."Precisava de uma 
derivação dos tipos Didot ou Bodoni, que eram mais 
geométricos e espaçados, para poder construir 
ambigramas [representação gráfica de uma palavra que 
pode ser rotacionada horizontalmente]", lembra. 
"Ambigramas costumam usar fontes blackletter, mas 
queria inserir detalhes específicos de forma que se 
aproximasse do meu estilo." 

Craig já criou inúmeros tipos de letras. Em sua 
opinião, a necessidade do projeto é o melhor motivo para 
que designers criem suas próprias fontes: "O tema comum 

de todas as minhas fontes é que elas são projetadas para 
um propósito por não conseguir usar as que já existiam". 

Como ele cria suas tipografias à mão e não 
necessita de uma família completa, trabalha apenas nas 
letras que precisa para cada projeto. Se decide estender 
para uma família completa, então termina o processo 
depois de entregar o trabalho. 

Alguns tradicionalistas seguem uma linha 
contrária ao pensamento de Craig. "O diabo não se esconde 
nos detalhes, mas na imagem inteira. É importante avaliar 
se a ideia funciona em todas as letras, em vez de focar em 
apenas uma", pontua Peter Bil'ak, que fundou a foundry 
Typotheque (www.typotheque.com) em 1999 e dá aulas de 
type design na Royal Academy of Art, na Holanda. 

Apesar de sua posição, Peter não é contrário aos 
designers que criam tipos. Ele até os elogia, mas com 
ressalvas: "Aplaudo pessoas que têm iniciativa. A ideia de 
desenvolverem tipos aprofunda o entendimento em 
tipografia. Mas, mesmo assim, o type design depende de 
determinadas habilidades que demoram um tempo para 
serem adquiridas". 

Segundo Peter, os alunos começam o curso 
querendo criar, publicar e vender tipografias. Porém, ele 
afirma que o processo leva cerca de um ano, e que é 
importante compreender que, às vezes, poderá dar errado. 
"As habilidades deles ainda não estão prontas para um 
olhar critico", analisa. "Qualquer um pode aprender a 
controlar as curvas de Bézier bem rápido, mas isso não o 
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depois, construímos uma identidade e um código 
gráfico. Por f im, colocamos a fonte certa para 
harmonizar com a marca. Achar essa fonte não é um 
trabalho fácil, tentamos achar a tipografia que mais se 
encaixa ao briefing e à ideia. Se não der certo, em vez de 
escolhermos uma fonte, criamos uma." 

Oriol fundou oestúdio junto de Ferran Mit jansem 
2000.O trabalho deles segue uma linha mais experimental, 
como no projeto "In Bike To Life", em que criaram um 
alfabeto com partes descartadas de uma bicicleta, mas 
também trabalham algo mais sutil, como uma arte para 
uma marca de vinhos, por exemplo. 

A dupla tem consciência de que não possui as 
técnicas para fazer funcionar os métodos tradicionais da 
tipografia, e eles mesmo não querem isso: "Não somos 
especializados em type design, portanto preferimos criar 
fontes displays", explica Oriol. "Se precisamos de fontes 
para um texto, contratamos um type designer. Quando 
trabalhamos em um tipo de letra, sempre temos alguém 
como suporte para ajudar a redefinir e sistematizar as 
fontes e seus elementos técnicos." 

Da mesma forma, Oriol exalta os valores 
tipográficos tradicionais, como aqueles que Peter Bil'ak 
defende. "Gostamos de trabalhar nos detalhes, então 
sempre defendemos uma aplicação mais precisa da 
tipografia. Somos contra type design que não tenha 
senso de proporção, espaço e coerência. A tipografia 

>torna um type designer, assim como entender o básico da gramática não o 
torna escritor.Type design é como fazer panquecas: a primeira não vai sair boa, 
mas o importante é continuar tentando para que as outras saiam perfeitas." 

A opinião de Peter também não é unânime entre os designers. "Não 
acho que existe um jeito certo de criar tipografias", afirma Rafael Serra, designer 
português (www.faeldzn.com). "Respeito a história e as pessoas que se dedicam 
ao type design, mas, para mim, não existe uma regra geral para criar tipos de 
letras." Rafael começou a criar tipografias na faculdade, o que se tornou seu 
trabalho principal. Suas inspirações são de diversos tipos, de abstrações até a 
história de Portugal. Isso não é nenhuma surpresa, já que Rafael possui 
influências iconoclastas aplicadas á tipografia, valorizando ainda mais sua 
criatividade. "Todos os designers - não só os gráficos e os types -, estão livres 
para fazer uma ação importante: criar. E criação é algo que não podemos 
controlar Sim, nós podemos regular a forma de usar, mas não o processo. 
Precisamos deixar os designers livres para criar." 

Às vezes, é melhor criar seu tipo do que passar horas em busca da 
tipografia perfeita. O professor universitário de tipografia Gerry Leonidas 

(www.leonidas.org), que dá aula no Departamento de 
Tipografia na Universidade de Reading, na Inglaterra, 
enxerga diversos aspectos positivos na tendência dos 
designers gráficos em criar fontes. "Essas multi-
habilidades permitem que diversos profissionais 
consigam comunicar melhor a exigência de alguns 
briefings", acredita. 

Os criativos do estúdio Toormix (www. 
toormix.com), da Espanha, costumam por em prática a 
habilidade de criar tipos. "Primeiro, temos uma ideia e. A ut
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precisa trabalhar com a ideia e o projeto, mas também ser um exercício de 
proporção, legibilidade e beleza." 

Como um dos principais nomes do type design, Erik Spiekermann 
(www.spiekermann.com) está bastante ligado à sua função. "Sofro de 
'tipomania' há muito tempo. É uma doença incurável, mas não letal", brinca ele. 
As criações mais famosas de Erik surgiram para suprir uma carência. A FF Meta 
foi criada para ser uma tipografia pequena em papel de baixa qualidade. 
Enquanto isso, alTC Officina foi feita para baixa resolução de impressão a laser, 
comum nos anos 1980. E, por fim, a Nokia Sans foi desenvolvida para telas 
pequenas quando os telefones celulares começaram a ser lançados. Erik 
compreende por que designers se arriscam na criação de tipografias e resume a 
tendência: "Vão descobrir que a tipografia é uma ótima forma de expressão ou, 
então, vão perceber o grau de complexidade em trabalhar na área e abandonar 
a tarefa". 

Não deveria ser surpresa que designers estão cada vez mais 
interessados em atuar no campo da tipografia. Fazendo isso, ganham maior 
controle criativo em cima de seus trabalhos. Enquanto a tipografia é levada para 
um novo e inexplorado caminho, a maior parte dos designers reconhece que a 
criatividade deve estar apoiada em uma compreensão sólida da teoria artística, 
que é o diferencial de quem estuda type design. 

O consenso geral é que o profissional deve respeitar todas as partes: 
os designers autodidatas e os especialistas para que novas discussões sejam 
abertas e o processo criativo não se limite. 
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Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 68, p.54-57, abr. 2013.




