
Mais depressa da que se imagina. D mercado reconhece a qualidade e a

inovação dos trabalhos desenvolvidos por tipógrafos latino-americanos.

A Bienal Letras Latinas 2DD4 e a premiação do concurso promovido pela

Linotype Library provam que, embora ainda haja muito para aprender, a

produção apresentada por profissionais brasileiras, argentinas, mexica-

nos e chilenos tem nível internacional

Cláudio Rocha

Na tipografia, ciência e arte se misturam... A riqueza de detalhes, a técnica e a maestria

das soluções de design de um alfabeto refletem adequação e funcionalidade, sem

desconsiderar aspectos estéticos. Chegamos aqui graças a uma tradição secular, um

progresso histórico apaixonante, durante o qual personagens nos presentearam

com um legado valioso e diverso ao extremo - herança que serve de matéria-prima

para o desenvolvimento de fontes digitais contemporâneas e ponto de partida até

mesmo para experimentos mais iconoclastas.

O conhecimento dos segredos da boa tipografia tem circulado pelo continente europeu

e, desde o início do século 20, passa necessariamente pelos Estados Unidos. Esse eixo,

no entanto, está balançando com o ingresso de países com pouca experiência na área,

mas com patrimônios simbólicos bastante particulares.

Na página ao lado, Samba, dos brasileiros Tony e Caio

de Marco, baseada no título da revista Para Todos

(à direita), cujas letras foram criadas por J. Carlos

(1884-1950), ilustrador e artista gráfico carioca.

Autor de inúmeras capas em estilo Art Deco, J. Carlos

utilizava geometria precisa na composição de títulos e

informações complementares. A Samba possui diver-

sos caracteres alternativos, além das versões bold e

expert. A fonte recebeu o terceiro prêmio no concurso

da Linotype Library (tony@macmania.com.br)





Acima, à esquerda, Colônia, do brasileiro Fábio Lopez, para textos longos.

As letras têm detalhes inspirados em tipos góticos, tornando o desenho

bastante peculiar. Lopez preocupou-se em desenvolver conjuntos com-

pletos de caracteres para cada variação de peso e postura, Incluindo uma

versão bitmap para web design (f l typedesigner@hotmail .com). Na

seqüência, Australis, do chileno Francisco Pizarro, busca traduzir visual-

mente o ritmo da língua espanhola. As versões itálica e small caps estão

em fase de criação, mas não existe a bola. Em 2002, a fonte Australis

obteve o Gold Prize no concurso da empresa japonesa Morisawa.

No pé da página, Callis, do tipógrafo argentino Rubén Fontana, pro-

jetada exclusivamente para aplicação em placas viárias, depois de o

autor identificar deficiências nas condições de legibilidade e com-

posição das placas de ruas e de estradas em diversos países da

América do Sul. Caracteres, números e signos respondem à necessi-

dade de leitura e ao reconhecimento rápido em condições críticas

(rf@fontana-d.com)

A frieza conceitual e tecnológica das culturas dominan-

tes não resiste ao vigor e à liberdade "irresponsável"

dos novos tipógrafos, principalmente daqueles de ori-

gem latina. Apesar dos esforços em contrário, a globa-

lizacão - impulsionada pela internet - é uma vil

duas mãos: o exótico, no sentido estrito do termo (aqui-

lo que está distante dos olhos], atropela a mesmice f ;

tédio recorrentes no Hemisfério Norte.

Hoje em dia, vários latino-americanos possuem suar

fontes distribuídas pelas principais "typefoundries" in-

ternacionais. A Bienal Letras Latinas 2004 registrou

parte dessa criação. O evento, organizado pela revista

argentina Tipográfica e realizado simultaneamente em

Buenos Aires (Argentina], São Paulo [Brasil], Santiago

[Chile] e Veracruz (México], contou com 235 inscrições,

de oito países, nas categorias Texto, Títulos, Experi-

mentais, Miscelânea e Tela.



Acima, à esquerda, Muta, do argentino Matias Badino, chama a atenção

pela duplicação de traços dos caracteres. De maneira original, o autor

procurou carregar as letras de significados, como se as mutações inter-

nas ocorressem deforma espontânea. O resultado é curioso e, apesar de

ser potencialmente ruidoso, o aspecto  final não compromete a decodifica-

ção das palavras. Muta foi baseada na fonte Gill Sons (matias badi-

no@hotmail.com.ar). Na seqüência, Nova, da brasileira Priscila Farias:

fonte ligeiramente condensada, com serifas angulares - característica

predominante, aparecendo também nas serifas verticais e em traços

como a barra do "f" e a orelha do "g". A família conta apenas com a versão

bold, mas a autora planeja uma sem serifa (priscilafarias@uol.com.br).

Abaixo, Paulisthania, de Luciano Cardinali, fonte de texto com fortes

traços caligráficos. Preserva características construtivas dos tipos

humanistas dos séculos 15 e 16, mas incorpora novidades nos deta-

lhes de diversos caracteres, como a combinação de serifas retas e

Inclinadas nas letras "A" "V" e "Y" e as terminações alongadas das

letras "K" e "R" . Outro traço particular é a haste curvada das letras

"b", "d", "h", "k" e "/" (lucianocardinali@uol.com.br)





Outra mostra da qualidade das pecas criadas na Amé-

rica Latina é o resultado da última edição do "Interna-

tional Type Design Contest", promovido pela Linotype

Library: em primeiro lugar, um argentino e, em terceiro,

um brasileiro. Outro brasileiro recebeu uma das dez

menções honrosas. Bom sinal.

No Brasil, resta estabelecer uma relação mais sólida

com o mercado. A pirataria começa a ser encarada

como erro de postura profissional, desmerecendo o

próprio designer. Afinal, uma fonte digital é fruto de

trabalho árduo - envolve o estabelecimento de um um

programa com desenho de no mínimo 90 signos, os

quais devern se relacionar formalmente na com-

posição de palavras.

Fica a certeza de que com o surgimento de uma produção

tipográfica latino-americana consistente, nossas fontes

desempenharão papel-chave para expressar a identi-

dade cultural desses países no cenário globalizado.

Cláudio Rocha é designer gráfico e tipógrafo. Editor da revista Tupigrafia e sócio

da Oficina Tipográfica São Paulo. Tem fontes digitais no catálogo da ITC - lnter-

utional Typeface Corporation. É o delegado brasileiro da ATypl - Associação

Tipográfica Internacional.

O júri da Bienal Letras Latinas que selecionou as 40 fontes mais relevantes foi com-

posto por Rúben Fontana (Argentina). Francisco Calles Trejo (México). Francisco

Galvez Pizarro (Chile). Luciano Cardinali (Brasil) e Fábio Cosgaya (Argentina).

MAIS INFORMAÇÕES

Sites: www.letraslatinas.com e www.linotype.com

E-mail: nowtype@nowdesign.cnm.br (representante da Linotype Library no Brasil)

Livro: "Fontes Digitais Brasileiras: de 1989 a 2001". co-edição ADG Brasil e Rosari

Acima, Antagométrica, do argentino Maximilian Giungi, para texto,

podendo ser utilizada como fonte display em corpos maiores. Não

apresenta variação de contraste entre as hastes e suas proporções

são ligeiramente condensadas. Combina elementos formais dos ti-

pos "grotesco", do final do século 19, e dos tipos geométricos, sur-

gidos no início do século 20. A partir deste ano, deve fazer parte do

catálogo da Bitstream (maxigiungi@hotmail.com)





À direita, Escuela, de Rubén Fontana, criada especialmente para com-

posição de nomes de escolas públicas. Baseada na fonte Frutiger Bold,

apresenta apenas caracteres em caixa alta, números e sinais. O recorte

a laser das letras determinou seu estilo stencil (rf@fontana-d.com)

Na página ao lado, à esquerda, Ops, de Leopoldo Leal, tem aspecto

bitmap, com quebras angulares nas hastes e barras. Na realidade, as

interrupções nos traços funcionam como recurso de estilo, sugerindo

o efeito de fonte de tela. Os caracteres estão disponíveis em caixa bai-

xa, na versão itálica (leopoldoal@uol.com.br).

Ha seqüência, Plasma, do mexicano David Kimura, privilegia a legibi-

lidade. £ uma fonte sem serifa, com pouca variação de espessura entre

as hastes e com as áreas internas dos caracteres amplas e abertas. Os

testes de legibilidade foram feitos em textos fora de foco, resultando

na eliminação da barra do "t", do "f" e do número "4". Foram criadas

também as versões bold e small caps. A itálica está em desenvolvi-

mento (david@besamemucho.com.mx)

Ha página ao lado, Persplexitiva, de Cláudio Rocha, desenvolvida a partir

dos desenhos de letra criados por Millôr Fernandes. O nome da fonte

mistura as palavras "perspectiva" e "perplexa". Millôr usa essas le-

tras com perspectiva "errada" para assinar seu nome nas páginas

que publica em jornais e revistas brasileiras (rocha@neobox.com.br)

À direita, Rodan, do brasileiro Crystian Cruz, criada para títulos, como

parte da reforma gráfica da revista Quatro Rodas. A intenção era

desenvolver uma fonte com atributos de tecnologia, sobriedade e mas-

culinidade. O peso black foi escolhido para dar maior consistência aos

títulos e à altura das ascendentes e descendentes. A posição dos

acentos foi ajustada para garantir boa compactação das linhas do

título (crystiancruz@promodesign.com.br).

Abaixo, Wayana, do brasileiro Diego Credídio, fonte experimental ins-

pirada em peças brasileiras de artesanato indígena. Seu desenho

reproduz a textura característica da palha trançada. Possui apenas

letras maiúsculas e números (diegocredidio@hotmail.com)

Abaixo, Paulista, da brasileira Fernanda Martins, projetada para títu-

los. As curvas discretamente angulares foram inspiradas nas formas

das letras esculpidas em pedra com cinzel (forminform@terra.com.br)


