
A tipografia
no livro

D a mesma maneira que em outros segmentos do design
gráfico, o mercado da tipografia digital também é
segmentado. A criação de tipos segue uma orienta-

ção específica voltada para campos distintos como a produ-
ção de livros, revistas e jornais, ou de tipos para a leitura na
tela do computador e para a comunicação visual em ambien-
tes públicos como aeroportos, shoppings centers e sinalização
viária. De acordo com a finalidade, alguns princípios devem
ser observados para atender a requisitos de otimização da lei-
tura de textos corridos ou privilegiar o caráter expressivo das
letras para fins publicitários ou promocionais.

Nesse sentido, a massa de texto formada por um tipo para
jornal é muito mais densa, em função da entrelinha aperta-
da e da medida estreita da coluna, do que a mancha de uma
página de livro, que precisa ser arejada e disposta para per-
mitir uma leitura confortável. Ou um título de anúncio que
deve traduzir a personalidade do produto, que pode ser,
por exemplo, sofisticada, feminina ou infantil... Diferente
dos tipos em texto de um livro, que devem ser apenas fiéis
transmissores das idéias nele contidas, sejam elas de caráter

filosófico, literário ou científico.
Sem dúvida, os parâmetros de

diagramação e composição dos
textos devem ser adequados aos
requisitos do veículo ou do seg-
mento editorial, mas isso não é
suficiente se o desenho das letras
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não estiver ajustado ao projeto gráfico e permitir
que as condições ideais de leiturabilidade, legibi-
lidade e qualidade estética sejam alcançadas.

A tipografia no Ocidente surgiu e esteve for-
temente vinculada à produção editorial durante
mais de cinco séculos. O livro foi a principal força
impulsionadora da técnica e da estética tipográfi-
cas. Desde o seu início, na metade do século XV,
até o final do século XIX, se caracterizou por um
trabalho artesanal, com o desenvolvimento de um
conjunto de tipos de metal feito de maneira lenta
e meticulosa. Após a revolução industrial e o sur-
gimento da propaganda é que a tipografia encon-
trou novos rumos e novas técnicas produtivas. As
formas das letras acompanharam a evolução estéti-
ca e cultural da humanidade durante esse período
e exerceram um grande fascínio no mundo letra-
do europeu. Alemanha, Itália, França, Holanda e
Inglaterra se sucederam na hegemonia da criação
e produção de fontes que viriam a compor as pá-
ginas de livros clássicos, considerados hoje refe-
rência de qualidade no mundo gráfico e editorial,
conservados e admirados em museus e bibliotecas
públicas e particulares em todo o mundo.

Os tipos criados em séculos passados por mes-
tres como Claude Garamond, Giambattista Bodoni,
William Caslon e John Baskerville, entre outros,
dão forma ao pensamento contemporâneo e con-
vivem com tipos originados na Era Digital. Seus
contornos fazem parte de uma valiosa herança
cultural que sobreviveu aos contínuos sobressal-
tos tecnológicos e que, por sua vez, levaram a mu-
danças nos sistemas de produção de matrizes dos
tipos. Para que pudessem funcionar com a mesma
propriedade nos diversos equipamentos de com-
posição — mecânicos, eletrônicos ou digitais — fo-
ram necessárias releituras e adaptações em seus
desenhos, sempre com a preocupação de preser-
var as características formais, historicamente assi-
miladas por séculos de leitura.

Atualmente, o mercado editorial e o publicitário
são muito mais complexos e as empresas produto-
ras e distribuidoras de fontes digitais, bem como os
type designers, oferecem opções cada vez mais so-
fisticadas, em termos técnicos e criativos. Os pro-

gramas de editoração eletrônicajá incorporam as
novas tecnologias digitais, como o formato de fon-
te Open Type e trazem recursos que permitem a
elaboração de páginas com inúmeras hierarquias
de texto e substituição automática de caracteres.
Isso é possível sem a necessidade do uso de mais
de uma fonte, como anteriormente, pois esse for-
mato permite a inclusão de caracteres especiais,
como frações, símbolos matemáticos e científicos,
ligaturas contextuais, algarismos de texto etc., em
um mesmo arquivo de fonte digital.

A concepção de famílias de tipos também mudou
sensivelmente e, hoje, podem ser consideradas como
verdadeiros sistemas tipográficos; além de grande
variação de pesos e larguras, costumam incorporar
versões com e sem serifa dos mesmos tipos, com pro-
porcionalidade e compatibilidade de estilos. Em al-
guns casos, incluem ainda caracteres na escrita grega,
cirílica, centro-européia, entre outras.

Sem dúvida, o design editorial se beneficia lar-
gamente da revolução tecnológica e cultural da
editoração eletrônica que vemos atualmente. O
conhecimento da linguagem tipográfica e o uso
consciente da tecnologia de fontes digitais per-
mitem a edição de livros mais harmônicos e bem
elaborados, com estilo e clareza na composição
de seus textos. .
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