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.....................................................................................................................................................................

Perfácio  

Foreword 

.....................................................................................................................................................................

It is with great delight that I have been invited to write a short, personal foreword to the proceedings of 

the 8th Typography Meeting, 8.º Encontro de Tipografia, held in the beautiful town of Faro in November 

2017. The theme of the conference was “Multicultural”, which recognizes the importance of vernacular 

visual communication to represent, through typographic means, the innumerous voices of linguistic 

communities across the world. This is a theme that resonates especially with my own longstanding 

research interests – and the 8ETconference and fascinating accompanying exhibition exceeded             

my expectations.  

Particularly, striking on arrival in Faro, and throughout the conference, was the warm welcome given    

to the invited speakers and delegates by Joana Lessa (Chair of 8ET) and her supportive team.                   

The programme of talks, preceded by workshops, was superbly choreographed, with a seemingly 

natural flow of interconnected themes – it was only during the Q&A panel session that I noticed the   

first morning’s speakers happened to be all women (which Joana confirmed was due to happenstance). 

Joana and her team had gathered together excellent speakers: I found all the talks, on an array of 

subjects related to the conference theme, to be of high quality and supported by solid research. It is 

testimony to the professionalism of the organizers and the speakers that the amply illustrated 

presentations delivered in Portuguese, English or Spanish were readily comprehensible to those in     

the audience who did not fully understand the speaker’s language. 

The breaks and deliberately lengthy lunchtimes enabled us not only to enjoy Portuguese hospitality   

but enabled us to continue discussions and build bridges across different cultures by sharing our design, 

research or pedagogical knowledge and experiences.  

On a personal note, I very much appreciated the cultural visits arranged for us on the Sunday, and do 

hope to revisit Faro and to stay in touch with new-found colleagues and friends who made the event     

so inspirational. 

Fiona Ross 

University of Reading, UK 

Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867



10 

.....................................................................................................................................................................

Nota do Editor 

Editor’s Note 

.....................................................................................................................................................................

8ET · Multicultural 

A 8.ª edição do Encontro de Tipografia foi realizada no belíssimo Teatro Lethes, em Faro, Portugal, entre  

3 e 4 de Novembro de 2017, com workshops no espaço da Escola Superior de Educação da Universidade 

do Algarve que organizou a edição.  

O tema escolhido – "Multicultural" – pretendeu estimular o que acredito ser relevante no desafiante 

contexto internacional actual: criar espaços e discursos de convergência, em oposição à separação 

cultural; promover e destacar pontes culturais; acarinhar a herança cultural comum e distinta, 

independentemente da nacionalidade, língua ou religião.  

A cidade de Faro, como todo o Algarve, são testemunhos dessa multiculturalidade, através de camadas 

de presenças de povos e culturas distintas, tanto no passado mais longínquo (visível por exemplo 

através das milenares inscrições em pedra – da misteriosa escrita do sudoeste, da romana, da árabe), 

como no presente, que se influenciam mutuamente e criam novos e mais complexos discursos 

identitários. Como tal, o tema não poderia ser outro que “Multicultural”. 

O convite aos oradores principais é reflexo do tema: o 8ET recebeu o melhor dos investigadores, 

curadores, pedagogos e praticantes especializados em registos de escrita (antigos e contemporâneos), 

tipografia não-Latina e tipografia   multi-script . 

Neste caminho, e dando o mote a todo ao 8ET, considero que a Tipografia permite criar uma revolução 

silenciosa para o encontro de culturas (o desenho de tipos de letra multi-script é um perfeito exemplo). 

Com esta premissa, a curadoria do encontro foi pensada ao detalhe: a escolha do local; a integração de 

exposições, workshops; a selecção do menu para pausas e refeições (apenas com produtos locais e 

representativos da cultura gastronómica algarvia, exemplar da dieta mediterrânea considerada 

Património da Humanidade da UNESCO desde 2013); a visita cultura a Faro e Silves (cidade velha e 

Museu Municipal de Faro; Castelo de Silves e respectivo Museu Municipal de Arqueologia). 

Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867
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Procurámos honrar o espaço de encontro e diálogo, valorizando a presença dos que consideraram 

importante o repto, e criar o contexto para se discutirem e desenharem caminhos mais tolerantes e 

inclusivos, com e em Tipografia. Assim, intencionalmente, o 8ET colocou a tónica mais no diálogo que na 

“marketização” do Encontro.  

Esta edição associou-se também à causa humanitária em favor das crianças refugiadas deslocadas, com 

o apoio da Glyphs©, recebendo a 2.ª edição/edição Portuguesa da exposição "Across Borders: Design 

without borders", um projecto do studio Mayúscula (ES), que apresenta cartazes (serigrafias) da autoria

studios de design e artistas gráficos internacionais. A receita das vendas das serigrafias reverteu para o

fundo "Save the Children", um projecto humanitário cuja origem remonta a 1919.

Em nome de toda a equipa da organização e da UAlg, agradeço aos oradores principais a sua 

disponibilidade e extrema generosidade na partilha do seu trabalho, particularmente, à Dra. Fiona Ross, 

com um percurso e impacto na área que não necessitam de apresentações, e cuja sensibilidade e 

amabilidade contagiaram a edição. 

Ainda uma palavra de agradecimento a todos os que apoiaram e financiaram o Encontro, sem os quais 

este não teria sido possível.  

Novembro 2019 

Joana Lessa, Coordenadora 8ET 

8ET · Multicultural 

The 8th edition of Typography Meeting was held in the beautiful Teatro Lethes, in Faro, Portugal, 

between 3 and 4 of November 2017, and workshops in the School of Education and Communication of the 

University of Algarve which organized the event.  

The selected theme – “Multicultural” – intended to stimulate what we believe to be relevant in today’s 
challenging international landscape: to create spaces and discourses of convergence, in opposition to 
cultural separation; to promote and acclaim cultural connections and cherish different and common 
heritage, regardless of nationality, language or religion.  

The city of Faro, and all the Algarve are evidences of that multiculturalism, across the layers of presence 

of distinct people and cultures, in the far pass (visible, for example, in the millenary inscriptions in stone – 

the mysterious southwest writing, Roman, Arabic), and in the present, which influence each other and 

create new and more complex identity discourses. Therefore, the theme could not be other than 

“Multicultural”.  
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The invitation to the keynote speakers is a reflection of the theme: the 8ET received the best of 
specialized Non-Latin typography and writing (ancient and contemporary) and multi-script typography 
researchers, curators, pedagogues and practitioners.

Under this perspective, and giving the motto to the 8ET, I consider that Typography can drive a silence 

revolution towards the meeting of cultures (multi-script type design is the perfect example).  

With this premise, the curatorship of the meeting was carefully designed in every detail: the choice of 
venue; the integration of exhibition  and workshops; the selection of menus for coffee-breaks and meals 
(only with local products representative of Algarve’s gastronomic culture, example of the Mediterranean 
diet, recognized by UNESCO as cultural heritage since 2013); the cultural visit to the cities of Faro and 
Silves (old city and Faro Municipal Museum; Silves’s Castel and Archaeological Municipal Museum).  

We aimed at   honoring   the meeting and dialog, valuing the presence of those who considered 

important the 8ET challenge, and to create a context in which more tolerant and inclusive paths can be 

discussed and drawn with and in Typography. So, intentionally, the 8ET emphasized more dialog and less 

“marketization” of the event.  

This edition also joined the humanitarian aid to displaced refugee children, with the support of Glyphs© , 

welcoming the 2 nd edition/Portuguese edition of the " "  Across Borders: Design without borders” 
exhibition, a project of Mayúscula (ES), which presented a set of Posters by international design studios 
and graphic artists. The sales revenue reverted to the "Save the Children" fund, a humanitarian project 
whose origin dates back to 1919.  

In the name of the organization team I thank the keynote speakers for their willingness and generosity to 

share their time and work, particularly to Dr. Fiona Ross, which career and impact in the field of 

Typography do not require any presentation and whose sensitivity and kindness contaminated the 8ET. 

And a final word of appreciation to all who supported and financed this edition, without whom wouldn’t 

have happened.  

November 2019 

Joana Lessa, Chair of 8ET 
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.....................................................................................................................................................................

Programa 

Programme 

.....................................................................................................................................................................

02 Nov. 17 

09:00 – 13:00 (A) 

15:00 – 19:00 (B) 
Família Plomez (ES) 
Workshop 

Oficina de cartaz Letterpress 

Letterpress Poster Workshop 

09:00 – 13:00  

14:00 – 18:00 
Sofia Morais (PT) 
Workshop 

A expressão das palavras? Oficina de 

gravura em água-forte na OBS. 

The expression of words? Water etching 

workshop at OBS. 

09:00 – 13:00  

14:00 – 18:00 
Inês Barracha /MODO 

(PT) 
Workshop 

Impressões do Algarve 

Impressions of Algarve 

09:00 – 13:00  

14:00 – 18:00 
Tiago Navarro 

Marques (PT) 
Workshop 

Iniciação à tipografia digital 

Initiation to digital typography 

14:00 – 18:00 Rainer Scheichelbauer 

(AT) 
Workshop 

Making pixel fonts 
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03 Nov. 17  

manhã · morning 

08:00 Recepção e acreditação 

Reception and 

accreditation 

09:00 Sessão de abertura 

Opening session 

09:15 Fiona Ross (UK) 
Orador principal  

Keynote speaker 

Designing with purpose: Prática baseada 

em investigação em design de tipos  

Designing with purpose: Research-based 

practice in type design 

p. 21

10:15 Pausa · Coffee-break 

10:30 Comunicações 

Communications 

Moderação · moderator 

Vítor Quelhas 

Irmi Wachendorff Cultural stereotypes in letter forms in public 

space 

* 

Daniela Brisolara, 

Daniel Saraiva 

Tipografia Arquitetônica e Tipografia de 

Registro: Estruturação das fichas catalográficas 

para o estudo sobre a paisagem tipográfica da 

cidade de Pelotas, no interior do Brasil 

Architectural Typography and Registry 

Typography: Structuring the cataloguing cards to 

study the typographic landscape of Pelotas city, 

in Brazil 

p. 32

Rita Beça Múrias A memória da cidade no lettering urbano 

The memory of the city in urban lettering 

p. 52

Anna Bouillet A paisagem tipográfica do Porto da Horta 

(Açores) 

The typographic landscape of Porto da Horta 

(Açores) 

p. 62

12:00 Almoço · Lunch 

*O autor não submeteu o artigo final corrigido. · The author did not submit the revised final paper. 
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03 Nov. 17  

tarde · afternoon 

14:30 Rui Abreu (PT) 
Orador principal  

Keynote speaker 

Contraste e Consonância 

Contrast and Consonance 

p. 23

15:30 Comunicações 

Communications 

Moderação · moderator 

Teresa Olabaza Cabral, João Neves 

Érico Lebedenco, 

Rafael Neder 

Fundamentos do resgate tipográfico 

Principles for type revival 

p. 81

Sérgio Antônio Silva,  

Iara Aguiar Mol, 

Ana Cláudia Campos da 

Cunha Mello. 

Espólio de ornatos tipográficos, uma 

experiência de preservação e produção de saber 

Collection of typographic ornaments, an 

experience for preserving and producing 

knowledge 

p. 98

Ricardo Santos, 

Rui Abreu 

AQUINO: Caligrafia de Tomás de Aquino 

AQUINO: Tomás de Aquino Calligraphy 

p. 116

Roberto Arroyo Super Veloz: Una experiencia didáctica de 

cruces tecnológico y cultural 

Super Veloz: A didactic experience that crosses 

technology and culture 

p. 132

16:30 Pausa · Coffee-break 

17:20 Andreu Balius (ES) 
Orador principal  

Keynote speaker 

Design tipográfico e multiculturalismo:               

Preocupações e abordagens pessoais 

Type design and multiculturalism: 

Personal concerns and approaches  

p. 25

18:20 Studio Mayúscula (ES) 
Exposição 

Exhibition 

"Across Borders: Diseño sin fronteras" 

"Across Borders: Design without borders" 
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04 Nov. 17  

manhã · morning 

08:30 Recepção e acreditação 
Reception and 
accreditation 

09:00 Comunicações 

Communications 

Moderação · moderator 

Rúben Dias 

Milda Kuraitytè Tracking Kinetic Typography, experimental 

approach in typographical research 

p. 147

Benedita Camacho Gestão gráfico-tipográfica nas bulas 

portuguesas dos medicamentos 

Managing graphic-typographic information on 

Portuguese leaflets on drugs 

p. 157

Igor Ramos,  

Helena Barbosa 

Contributos para uma memória tipográfica do 

cartaz de cinema português: Do nascimento 

(finais do século XIX) à Revolução (1974) 

Contributes for a Portuguese cinema poster 

typographic memory: From birth (end of XIX 

century) to the Revolution (1974) 

p. 175

10:00 Pausa · Coffee-break 

10:30 Rainer Erich 

Scheichelbauer (AT) 
Orador principal  

Keynote Speaker 

Marcar a diferença com fontes 

Making a difference with fonts 

p. 27

12:00 Almoço · Lunch 
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04 Nov. 17  

tarde · afternoon 

14:30 Comunicações 

Communications 

Moderação · moderator 

Catarina Silva 

Sabina Chipara Romanian archaic alphabets * 

Oriol Moret Grecs & Romain à la Fournier 

Grecs & Romain à la Fournier 

p. 198

Patrícia Reina Dentro: Tipografia da contraforma 

Dentro: Counterpuch typography 

p. 209 

Rafael Neder, 

Renan Vieira 

A impressão 3D como possibilidade para o 

restauro e a fabricação de tipos móveis 

3D printing as a possibility for restoration and 

production of movable type 

p. 224

16:30 Pausa · Coffee-break 

16:30 Huda Smitshuijzen 

AbiFarès (NL) 
Orador principal  

Keynote Speaker 

Investigação tipográfica multi-script , 

uma viagem de exploração cultural 

Multi-script typographic research, a 

journey of cultural exploration 

p. 29

17:00 Apresentação de livro 

Book presentation 
Typographic Matchmaking in the 

Maghrib, edited by Huda Smitshuijzen 

AbiFarès 

17:30 Sessão de encerramento 

Closing session 

18:00 Jantar · Conference dinner 

*O autor não submeteu o artigo final corrigido. · The author did not submit the revised final paper. 
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Posters 

Rui Abreu, 

Ricardo Santos 

Aquino: Caligrafia de Tomás de Aquino 

Aquino: Tomás de Aquino calligraphy 

p. 139

Ricardo Santos Escritura Hebrew 

Escritura Hebrew 

p. 242

João Francisco  

Rodrigues Gomes 

Mutsawi Alaidlae p. 245

João Francisco  

Rodrigues Gomes 

Retangula p. 248

Miguel Sanches, 

Luís Moreira 

Revista i.E. – Isto é: Um projeto editorial feito 

por alunos que promove o design de tipos 

i.E Magazine – This is: A editorial project made by

students which promotes type design

p. 251

Emerson Eller Saragana 

Saragana 

p. 258
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.....................................................................................................................................................................

Fiona Ross 

University of Reading (UK) 

.....................................................................................................................................................................

Designing with purpose: Prática baseada em investigação 
em design de tipos 

Com base na sua experiência como historiadora de tipografia, designer de tipos e pedagoga, Fiona 

discutiu uma metodologia de projeto que defende a prática baseada em investigação para desenvolver 

as possibilidades para uma comunicação visual eficaz. Ilustrado por exemplos relevantes de seu extenso 

trabalho com scripts do Sul da Ásia, esta apresentação considerou como diferentes géneros de recursos 

podem apoiar a prática do design, no campo do tipo e da tipografia, e responder às necessidades actuais 

de diversidade linguísticas das comunidades, de forma eficaz. Casos de estudo específicos salientaram 

como a reavaliação das práticas antigas e o engajamento crítico com convenções atuais sustentam a 

melhor prática, e como as decisões informadas de design, em conjunto com as novas tecnologias, 

oferecem soluções melhores para a comunicação em sistemas complexos de escrita. 

 A apresentação também considerou como a documentação, desses casos de estudo, pode ser utilizada 

para fins pedagógicos para educar futuros designers numa área em rápido crescimento. Embora os 

estudos de caso se concentrar em scripts indianos, muitas das questões abordadas serão pertinentes 

para outros sistemas de escrita e tipografia multi-script . 

Designing with purpose: research-based practice in type design 

Drawing on her experience as a type historian, type-designer, and educator, Fiona discussed a design 

methodology that advocates research-based practice to advance the possibilities for effective visual 

communication. Illustrated by relevant examples from her extensive work with South Asian scripts, this 

talk considered how different kinds of resources can inform design practice in the field of type and 

typography, and answer the current needs of diverse linguistic communities in an effective manner. 

Specific case studies highlighted how the re-evaluation of past practices and critical engagement with 

current conventions underpins best practice, and how informed design decisions in conjunction with 

new technologies offer better solutions for communication in complex writing systems.  
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The talk also considered how the documentation of such case studies can be utilised for pedagogical 

purposes to educate future designers in a rapidly growing field. Although the case studies focus on 

Indian scripts, many of the issues addressed will be pertinent to other writing systems and to                  

multi-script typography.  

Nota biográfica 

A Dra. Fiona Ross é especializada em tipografia e design de tipos não-Latinos, tendo uma formação base 

em línguas, com um Doutoramento em Paleografia Indiana (SAOS). De 1978 a 1989 trabalhou para a 

Linotype Limited (UK) como responsável para o design das suas fontes não-Latinas e sistemas de 

typesetting. Desde 1989 trabalhou como consultora, autora, palestrante e designer tipográfica; os seus 

trabalhos mais recentes como designer têm sido em colaboração com Tim Holloway, John Hudson e 

Neelakash Kshetrimayum, para clientes como Ananda Bazar Patrika, Harvard University Press, Microsoft 

e Adobe. Em 2003 entrou para o Departamento de Tipografia e Comunicação Gráfica, na Universidade de 

Reading (Reino Unido), onde é Professora Associada em  Non-Latin Type Design (part-time) e Curadora 

da Non-Latin Type Collection do Departamento. 

Biographical note 

Dr. Fiona Ross is specialized in non-Latin type design and typography, having a background in languages 

with a PhD in Indian Palaeography (SOAS). From 1978 to 1989 she worked for Linotype Limited (UK), 

with responsibility for the design of their non-Latin fonts and typesetting schemes. Since 1989 she has 

worked as a consultant, author, lecturer, and type designer; her recent work as a designer has been in 

collaboration with Tim Holloway, John Hudson and Neelakash Kshetrimayum for clients such as Ananda 

Bazar Patrika, Adobe, Microsoft and Harvard University Press. In 2003 Fiona joined the Department of 

Typography and Graphic Communication at the University of Reading (UK), where she is Associate 

Professor in Non-Latin Type Design (part-time) and Curator of the Department's Non-Latin Type 

Collection. 
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.....................................................................................................................................................................

Rui Abreu 

R-Typography (PT)

.....................................................................................................................................................................

Contraste e Consonância 

A apresentação descreveu o processo de criação de um tipo de letra latino, e o posterior 

desenvolvimento do árabe. Neste tipo de letra, o ângulo de contraste não convencional do latino foi 

tomado como ponto de partida para o desenho do árabe, uma escrita de origem totalmente distinta, 

mas na qual este ângulo é comum. O objectivo é então a harmonização da aparência das duas escritas, 

harmonização esta que parte do facto de as duas escritas partilharem o mesmo ângulo de inclinação do 

instrumento de escrita imaginário.  

Levanta-se então a questão acerca do que é mais importante na combinação de duas escritas — se 

aspectos puramente formais como o ângulo de contraste, mesmo em detrimento de normas ou hábitos; 

ou o grau de concordância de cada uma das escritas com as respectivas convenções. 

Contrast and Consonance 

The presentation described the process of creating a Latin typeface, and the subsequent development 

of Arabic. In this typeface, the angle of unconventional Latin's contrast was taken as the starting point 

for the design of Arabic, a totally distinct writing origin, but on which this angle is common. The 

objective is the harmonisation of the appearance of the two writings, which starts from the fact that the 

two of them share the same angle of inclination of the imaginary writing instrument.  

So the question arises about what is most important in the combination of these two writings — if purely 
formal aspects like the angle of contrast, even at the expense of standards or habits; or the degree of 

agreement of each one with their respective conventions. 
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Nota biográfica 

Rui Abreu estudou Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes do Porto, tendo-se licenciado 

em 2003. Interessou-se por tipografia durante os anos de estudante e lançou o seu primeiro tipo de letra 

em 2006. A sua experiência profissional inclui trabalhar em agências de publicidade e desenhar fontes, 

publicando-as independentemente e com outras fundições. Atualmente, dedica-se inteiramente à sua 

fundição R-Typography. 

Biographical note 

Rui Abreu studied Communication Design at the Faculty of Fine Arts of Oporto, having graduated in 

2003. He got interested in typography during is student years and launched his first typeface in 2006. 

His professional experience includes work in advertising agencies and drawing fonts, publishing them 

on his own and with other foundries. Currently, he is dedicated entirely to his foundry R-Typography. 
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Andreu Balius 

Typerepublic (ES) 

.....................................................................................................................................................................

Design Tipográfico e Multiculturalismo: 

Preocupações e abordagens pessoais. 

O multiculturalismo constitui uma mistura de expressões onde as linguagens são fundamentais, não 

apenas como a forma de veicular de pensamento, mas também como uma ferramenta poderosa para a 

coesão social e as relações no seio de uma comunidade.  

O design de tipos está no centro de como a comunicação se estabelece na nossa sociedade 

multicultural. À medida que a comunicação multilingue se torna mais evidente, a necessidade de fontes 

multi-script, que incluem mais de um script, é inquestionável.  

Nesta apresentação foram expostas algumas reflexões sobre a prática de design de tipos baseado na 

experiência pessoal do orador, neste domínio, incluindo algumas reflexões sobre a história de tipo local 

que revelam a importância do multilinguismo.  

Type design and multiculturalism: Personal concerns and approaches.

Multiculturalism constitutes a mixture of expressions where languages are fundamental, not only as the 

vehicular form of thought, but also as a powerful tool for social cohesion and relationships within a 

community. 

Type design is at the core of how communication takes place in our multicultural society. As multilingual 
communication becomes more apparent, the need for multi-script fonts, including more than a single 

script, is unquestionable.  

In this presentation were exposed some reflections on type design practice based on the speaker 

personal experience in this field, including some insights into local type history that reveal the 

importance of multilingualism.  
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Nota biográfica 

Andreu Balius é um designer tipográfico e gravador de punções digitais, residente em Barcelona 

(Espanha). É autor de desenhos tipográficos a retalho e por encomenda na fundição typerepublic.com e 

tem sido reconhecido com diversos prémios de Excelência em design tipográfico pelo seu trabalho neste 

âmbito. É membro da AGI (Alliance Graphique Internationale), TDC (Type Directors Club) e ATypI 

(Association Typographique Internationale).  

Possui o grau de Professor Doutor em Design pela University of Southampton (UK) e ensina tipografia e 

design tipográfico na EINA, University School of Design and Art, em Barcelona. Para além dos seus 

trabalhos tipográficos, adora escalar e conduzir a sua bicicleta de montanha.  

Biographical note 

Andreu Balius is a type designer and digital punchcutter based in Barcelona (Spain). He designs retail 

and custom typefaces at typerepublic.com and has been awarded with several Excellence awards in 

Type Design for his type design work. He is a member of AGI (Alliance Graphique Internationale), TDC 

(Type Directors Club) and ATypI (Association Typographique Internationale).  

He holds a PhD in Design from the University of Southampton (UK) and teaches typography and type 

design at EINA, University School of Design and Art, in Barcelona. Apart from his type affairs, he also 

loves hiking and riding on his mountain bike. 
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Rainer Erich Scheichelbauer 

Glyphs (AT) 

.....................................................................................................................................................................

Marcar a diferença com fontes 

O ensino de Design de Tipos em workshops por todo o mundo, bem como em classes de ensino 

secundário em Viena; o trabalho para um editor de fontes que tem tido um olhar especial sobre sistemas 

Non-Latin script; o trabalho com as primeiras digitalizações de scripts nunca antes disponíveis em 

computador. Tudo isto levou o orador à conclusão de que a tipografia faz a diferença na vida das 

pessoas. A tecnologia para o design de tipos e fontes são ferramentas de empoderamento e, portanto, 

mais políticas do que imaginariamos.  

Making the difference with fonts 

Teaching type design in workshops all around the globe as well as in high-school classes back home in 

Vienna; working for a font editor that has had a special eye on Non-Latin script systems; working on 

first-time digitisations of scripts that had never been available on a computer before. All of this has 

brought the speaker to the conclusion that type makes a difference in people’s lives. Type design and 

font technology are tools of empowerment and therefore more political than you would have guessed. 

Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867



28 

Nota biográfica 

Rainer Erich (‘Eric’) Scheichelbauer nasceu em Viena. É um fotógrafo experiente que possui duas 

licenciaturas: uma em Filosofia; outra em Estudos Alemães. É criador de typefaces, trabalha como 

gravador de punções digitais para outros designers de tipos e orienta workshops de design de tipos, 

numa base regular.  

Desde que se juntou à equipa da Glyphs em 2012, tem escrito artigos, tutoriais e Python scripts, assim 

como o blog e respectivo manual.  

Vive e trabalha em Viena, onde dirige o seu type studio Schriftlabor. 

Biographical note 

Rainer Erich (‘Eric’) Scheichelbauer was born in Vienna. A trained photographer, Eric holds both a 

philosophy and a Dutch studies degree. He creates typefaces, works as a digital punchcutter for other 

type designers, and gives type design workshops on a regular basis.  

Since he has joined the Glyphs team in 2012, he has been writing articles, tutorials, and Python scripts, 

as well as the blog and the handbook.  

He lives and works in Vienna, where he runs his type studio Schriftlabor. 
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Huda Smitshuijzen AbiFarès 

Khatt Foundation: Center for Arabic Typography (NL) 

.....................................................................................................................................................................

Investigação tipográfica           multi-script, uma viagem de exploração cultural 

Os projectos de investigação de design tipográfico        Matchmaking, iniciados pela Fundação Khatt, desde 

2005, e comissariados pela Dra. Huda Smitshuijzen AbiFarès, trouxeram a sensibilização para o papel 

do design (e design tipográfico em particular) como forma de ultrapassar divisões geográficas, culturais 

e políticas. Os projetos esforçam-se para encontrar territórios comuns nas tradições da escrita e design, 

através de diversas culturas colocando nu as suas histórias culturais partilhadas e as suas diferenças. 

Tornam este conhecimento disponível através da colaboração com várias instituições na Europa e 

MENA (Médio Oriente e Norte da África) regiões, através da preparação de exposições, exibições de 

filmes e debates e envolvendo-se com as comunidades criativas jovens e locais. A palestra apresentou 

uma série de projectos de investigação em design da Fundação Khatt e explorou as potencialidades da 

investigação tipográfica         multi-script    colaborativa e a sua contribuição para a capacitação e 

desenvolvimento culturais. 
 

Multi-script typographic research, a journey of cultural exploration 

The Typographic Matchmaking design research projects, initiated by the Khatt Foundation since 2005, 

and curated by Dr. Huda Smitshuijzen AbiFarès, have brought awareness to the role of design (and type 

design in particular) in bridging geographical, cultural and political divides. The projects strive to find 

common grounds in the writing and design traditions across diverse cultures by laying bare their 

shared cultural histories and their differences. It makes this knowledge available through collaborating 

with various institutions in Europe and the MENA (Middle East and North Africa) regions, staging 

exhibitions, film screenings and debates, and engaging with local and young creative communities. The 

talk presented a series of the Khatt Foundation's design research projects and explored the potentials 

of collaborative multi-script typographic research and its contribution to cultural development and 

empowerment. 
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Nota biográfica 

A Dra. Huda Smitshuijzen AbiFarès é Diretora Fundadora da Fundação Khatt. Com sede em Amesterdão, 

a sua actividade profissional, cultural e educacional estende-se dos EUA, à Europa e Mundo Árabe. 

Possui um Doutoramento da Universidade de Leiden, um Mestrado da Universidade de Yale e um BFA 

da Rhode Island School of Design. É membro da AGI (Alliance Graphique Internationale). É especializada 

em design e investigação tipográfica multilingue e publicou vários livros sobre este tema.  

Atualmente supervisiona a investigação de candidatos de doutorado no Programa de Artes da 

Universidade de Leiden e trabalha como curadora de design, escritora, designer e responsável 

por editora. 

Biographical note 

Dr. Huda Smitshuijzen AbiFarès is the Founding Director of the Khatt Foundation. Based in Amsterdam, 

her professional, cultural, and educational activities extend from USA, to Europe and the Arab World. 

She holds a PhD from Leiden University, an MFA from Yale University, and a BFA from Rhode Island 

School of Design. She is a member of AGI (Alliance Graphique Internationale). She specializes in 
multilingual typographic research and design, and has published several books on this topic.  

She currently supervises research of PhD candidates at Leiden University’s Arts Program and works as a 

design curator, writer, designer, and publisher. 
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Tipografia Arquitetônica e Tipografia de Registro: estruturação das fichas 

catalográficas para o estudo sobre a paisagem tipográfica da cidade de 

Pelotas, no interior do Brasil.  

Daniela Brisolara11;; Daniel Saraiva22 
1danidesign@gmail.com; 2saraivao@gmail.com 

1 e 2 Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) 

.....................................................................................................................................................................

Resumo 

O presente artigo ilustra o desenvolvimento da pesquisa Paisagens tipográficas pelotenses: estudo 

exploratório sobre a tipografia no espaço urbano. O estudo tem por objetivo investigar as diferentes 

ocorrências de registros tipográficos em determinadas áreas da cidade de Pelotas, localizada no interior 

do estado do Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil, visando uma melhor compreensão da tipografia 

enquanto informação histórica e cultural. Este artigo apresenta, a partir da contextualização da 

pesquisa, a estruturação das fichas de coleta de dados e catalogação adaptadas às categorias 

“Tipografia Arquitetônica” e “Tipografia de Registro”, bem como amostras do levantamento destas 

categorias realizado em região específica. 

Abstract 

The present paper illustrates the development of the ‘Typographic Landscapes of Pelotas: an 

exploratory study about typography in the urban space’ research. The study devised to investigate the 

different occurrences of typographic entries at certain areas of Pelotas city, located in the interior of Rio 

Grande do Sul state, southern territory of Brazil, aiming for a better understanding of typography while 

historical and cultural information. This paper presents, through the research’s contextualization, the 
structuring of the data collection and cataloguing cards adapted to the “Architectural Typography” and 

“Registry Typography” categories, as well as samples of the survey held in a specific region. 

Palavras-chave 

Tipografia Arquitetônica, Tipografia de Registro, Paisagem tipográfica urbana, Identidade cultural, 

Patrimônio cultural 
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Introdução 

O projeto “Paisagens tipográficas pelotenses: estudo exploratório sobre a tipografia no espaço urbano” 
vem sendo desenvolvido por professores e estudantes do Curso de Bacharelado em Design do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) – Campus Pelotas, estando 

devidamente registrado na Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESP) desta instituição e sendo contemplado 

com bolsas de pesquisa em diferentes períodos, a partir de 2014. 

Realizada na cidade de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, a pesquisa tem 

como objetivo investigar as diferentes categorias de paisagens tipográficas – prioritariamente as 

inscrições perenes – em determinadas regiões urbanas da cidade, visando uma melhor compreensão da 

tipografia enquanto informação histórica e cultural. Neste intuito, a investigação se pauta em estudos 

sobre as ‘Paisagens Tipográficas’ que vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos em várias cidades 

brasileiras, tais como os projetos ‘Tipografia Arquitetônica Paulistana’, ‘Paisagens Tipográficas’, 

‘Tipografia Arquitetônica Carioca’ e ‘Memória Gráfica Brasileira’, os quais apontam uma série de 

métodos para coleta, tratamento e análise de dados concernentes à tipografia no espaço urbano, como 

o estabelecimento de rotas e fichas de pesquisa de campo (Gouveia et al, 2006; Salomon, Gouveia &

Farias, 2009; Leal, 2012).

Problemática 

A partir do entendimento de que a paisagem urbana se constitui de diversos elementos – naturais e 

culturais – de uma sociedade e de que esses elementos são, justamente, percebidos, formados, 

modificados e vivenciados também por condicionantes culturais, sociais e econômicos, a pesquisa 

“Paisagens tipográficas pelotenses: estudo exploratório sobre a tipografia no espaço urbano” visa, 

sobretudo, inventariar, evidenciar e analisar alguns elementos peculiares – os signos tipográficos – 

presentes no contexto urbano.  

Tal como aponta Lynch (1997), os elementos gráficos são, também, formadores da identidade visual, 

estética e cultural das cidades, funcionando tanto como indicadores de fluxos urbanos (Gibson, 2009) 

quanto como “marcos que identificam e nomeiam pontos da cidade, auxiliando na definição de sua 

estrutura informacional” (Gouveia et al., 2007, p.2). O espaço urbano é, assim, permeado por letras, 

números e sinais que constituem sua  ‘paisagem tipográfica’ e que podem ser entendidos como parte do 

discurso semiótico e identitário das cidades. Tipografia, neste contexto, deve ser entendida em sentido 

amplo, abarcando diferentes processos de criação e reprodução, em diferentes formas e suportes 

(Farias, 2001; Gouveia et al, 2007; Baines & Dixon, 2003). 
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A pesquisa intenta, desse modo, preservar a memória e evidenciar a identidade que se concentram 

nesses lugares a partir dessas inscrições (tipo)gráficas. Considera-se, a partir da acepção de Nora (1993) 

que essas ‘paisagens tipográficas’ são elementos simbólicos do patrimônico memorial da cidade, 

imortalizando épocas, detendo o tempo e bloqueando o esquecimento. Da mesma forma que as 

edificações e os monumentos, estes marcos tipográficos – materializados na forma de placas de ruas, 

tampas de bueiros, inscrições em placas comemorativas, inscrições arquitetônicas nominativas ou 

monogramas em platibandas de edifícios, dentre outros – constituem um acervo significativo e 

representativo no conjunto urbano.  

Sob outro aspecto, considera-se que o entendimento sobre os usos, costumes e características próprias 

de um determinado contexto cultural podem fornecer informações importantes para o desenvolvimento 

de projetos orientados à inovação. Para além do revivalismo ou da estagnação da cultura material, essa 

perspectiva promove o reconhecimento desta herança cultural e incentiva o designer a “investigar as 

possibilidades de incorporação de aspectos característicos da sua identidade cultural, utilizando-os 

como ponto de partida para novas ideias, tendências e objetos” (Guterrez, 2011). 

Mas o que representam e como se apresentam as letras existentes no contexto urbano? É possível 

evidenciar estilos, valores e identidade? Quais os métodos de análise dessas formas urbanas? O projeto 

“Paisagens tipográficas pelotenses: estudo exploratório sobre a tipografia no espaço urbano” , iniciado 

em 2014, busca responder a tais questões evidenciando as inscrições tipográficas perenes encontradas 

nas 4 Zonas de Preservação do Patrimônico Cultural da cidade de Pelotas/RS/Brasil. O presente artigo, a 

partir da contextualização da pesquisa, apresenta a estruturação das fichas de coleta de dados e 

catalogação adaptadas às categorias “Tipografia Arquitetônica” e “Tipografia de Registro”, bem como 

amostras do levantamento destas categorias realizado em região específica. 

A cidade de Pelotas e o patrimônio cultural 

Pelotas é um município de 343 mil habitantes1 localizado no interior do estado do Rio Grande do Sul, 

extremo sul do Brasil (Figura 1). É considerada uma das capitais regionais do país, devido à sua 

importância histórica. Fundada em 1758 por imigrantes portugueses2, ficou famosa por suas 

charqueadas , ou seja, instalações empregadas na produção de  charque – mantas de carne desidratada 

por meio de salga. Tamanha foi a importância da atividade que deu nome ao local, uma vez que pelotas 

era como chamavam as embarcações utilizadas no transporte do produto. As riquezas oriundas deste 

comércio propiciaram formidável desenvolvimento econômico e cultural, fazendo a cidade merecer as 

alcunhas de Princesa do Sul e Atenas Rio-grandense. Este período de grande prosperidade perpassou o 

século XIX até as primeiras décadas do século XX.  

1 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rs/pelotas/panorama

2 Fonte: http://www.pelotas.rs.gov.br/cidade/historia.php	
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Figura 1 – Localização da cidade de Pelotas e do Estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Fonte: organizado pelo grupo de pesquisa 

O zênite urbano atraiu investimentos em diversos setores, notadamente na construção civil. A partir do 

forte contato que os charqueadores tinham com a Europa, principalmente Paris, transformaram o 

pequeno núcleo colonial que ali existia em um próspero povoado, segundo os moldes do ecletismo 

europeu daquela época (Almeida & Bastos, 2006). Pelotas é lar de um dos maiores acervos de estilo 

eclético do Brasil3, tanto em quantidade quanto em qualidade. Possui 1300 imóveis inventariados, 

dentre casarões e prédios públicos, marcados pela forte influência europeia. São três casas de 

espetáculos – Teatro Avenida, Teatro Guarany e Teatro Sete de Abril, sendo este último um dos mais 

antigos do país –, três museus, três parques, seis praças, dois grandes hospitais, charqueadas, mercado 

municipal, prefeitura e biblioteca, apenas para citar alguns4. 

Para além das construções mais imponentes, há inúmeras outras menores porém não menos valiosas. 

Trazem uma miríade de inscrições – na forma de monogramas, datas de construção, epígrafes, 

nominativas e apliques –, encontradas nos mais diversos estados de conservação. Em alguns casos 

estão em ruínas ou às beiras de (Figura 2), seja pela exposição às intempéries ou por uma manutenção 

inadequada, o que culmina em justificar a importância do registro e, ultimamente, desta pesquisa. 

3 Fonte: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/281

4 Fonte: http://www.pelotas.com.br/pelotasturismo/atracoes-turisticas/pelotas-cultural/	
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Figura 2 –  Fachada datada de 1900 em Pelotas. Fonte: acervo da pesquisa Paisagens Tipográficas Pelotenses (PTP) 

Metodologia 

Ao olhar para a cidade de Pelotas, a investigação toma por base alguns estudos sobre as ‘paisagens 

tipográficas’ que vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos em várias cidades brasileiras, os quais 

apontam uma série de métodos para coleta, tratamento e análise de dados concernentes à tipografia no 

espaço urbano (Salomon, Gouveia & Farias, 2009; Leal, 2012), tais como o estabelecimento de rotas e 

fichas de pesquisa de campo, engendrando adaptações necessárias ao contexto em questão.  

Diferentes manifestações tipográficas habitam o espaço urbano, sendo formadas por diversos tipos de 

inserção, evidências históricas e com diferentes tipos de permanência, tal como propõe Gouveia et al. 

(2007:3) nas seguintes categorias: 

1. Tipografia arquitetônica: inscrições perenes, tais como o nome e o número de um prédio, 

geralmente planejadas e construídas junto com o edifício;

2. Tipografia honorífica: inscrições projetadas para homenagear personagens ou fatos históricos 

relevantes tais como aquelas presentes em monumentos públicos em geral.

3. Tipografia memorial: inscrições fúnebres encontradas em espaços urbanos circunscritos, tais 

como lápides em igrejas ou cemitérios.

4. Tipografia de registro: inscrições oficiais de empresas públicas ou privadas, tais como 

prestadoras de serviços de telefonia e saneamento, geralmente localizadas em grades e 

tampas.
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5. Tipografia artística: manifestações artísticas realizadas sob encomenda, que fazem uso da 

tipografia, tais como pinturas e esculturas em formato de letras, presentes em algumas 

cidades.

6. Tipografia normativa: inscrições que configuram sistemas reguladores e informativos do 

tráfego urbano, tais como sinais de trânsito e placas de logradouro;

7. Tipografia comercial: inscrições efêmeras, tais como aquelas presentes em pontos comerciais, 

acrescentadas posteriormente aos edifícios, e, na maioria das vezes, substituída 

periodicamente;

8. Tipografia acidental: inscrições não-oficiais ou não-autorizadas, tais como grafites e 

pichações, muitas vezes executadas sem planejamento e à revelia da vontade dos arquitetos, 

construtores e proprietários dos edifícios.

Desenvolvimento inicial da pesquisa: escopo e zonas de investigação 

Na primeira etapa da pesquisa, foram consideradas todas as categorias de inscrições perenes (números 

1, 2, 3, 4 e 6), com posterior enfoque para 2 destas categorias – Tipografia Arquitetônica e Tipografia de 

Registro. A abrangência geográfica da pesquisa foi definida a partir das 4 (quatro) Zonas de Preservação 

do Patrimônio Cultural – ZPPC (Figura 3) determinadas pela lei municipal nº 4568/200 que busca manter 

a integridade de espaços urbanos com características históricas e culturais importantes. As rotas para o 

levantamento dos dados foram definidas a partir de um levantamento fotográfico piloto percorrendo as 

ZPPCs (Figura 4). 
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Figura 4 – Rotas de levantamento das tipografias de cada dia.      

Fonte: Material desenvolvido pelo grupo de pesquisa a partir do 

acervo da SECULT. 

Figura 3 - Zonas de Preservação do Patrimônio Cultural.           

Fonte: Secretaria de Cultura de Pelotas (SECULT). 

Pelo fato do centro urbano de Pelotas ter surgido no entorno da Praça Coronel Pedro Osório, esta é a 

região com maior relevância patrimonial, a ZPPC 2.  No entanto, foi constatado, em estudo de campo 

piloto (rotas percorridas pelas principais ruas) realizado na primeira etapa da pesquisa (2014) que há 

ocorrências tipográficas importantes em outras regiões, tornando-se indispensável uma demarcação de 

rotas mais abrangentes. 

Optou-se, então, pela definição, não de rotas demarcadas em determinadas ruas, mas pela ‘varredura’ 

geral das ZPPCs, abarcando sua totalidade. Sendo assim, o grupo realizou o registro fotográfico das 

manifestações tipográficas perenes encontradas em campo, percorrendo todas as ruas de cada uma das 

ZPPCs. Este levantamento geral permitiu observar os dados, avaliar os registros que precisariam ser 

refeitos, elencar a(s) primeira(s) categorias a serem trabalhadas, identificar manifestações insólitas e 

esboçar a estrutura para as fichas de catalogação. Posteriormente realizou-se novo levantamento, com 

enfoque nas categorias de “Tipografia Arquitetônica” e “Tipografia de Registro”, elaborando uma 

primeira versão para as respectivas fichas (Brisolara, 2015). Neste artigo apresentam-se amostras do 

levantamento das categorias “Tipografia Arquitetônica” e “Tipografia de Registro” realizado, 

primeiramente, na ZPPC 2, e a estruturação das respectivas fichas de catalogação, em sua versão final, 

mais abrangente e elaborada. 
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Tipografia Arquitetônica Pelotense: o aprimoramento das fichas de catalogação	

A categoria de Tipografia Arquitetônica teria, ainda, uma subdivisão proposta por Gouveia, Farias & 

Gatto (2009, apud Salomon, 2011), compreendendo: a) Tipografia de portada: elementos tipográficos 

associados à fachada ou ao gradil, ligados ao aparelho da porta, podendo informar o nome do edifício; b) 

Objetos e apliques: elementos tipográficos presentes em brasões, maçanetas, caixas de depósito, 

números, etc.; c) Epígrafes arquitetônicas: elementos tipográficos que correspondem às assinaturas dos 

arquitetos, engenheiros ou construtores do imóvel. Salomon (2011) aponta, contudo, que nem sempre 

as inscrições de portada nomeiam/identificam as edificações, sugerindo assim, a nomenclatura 

“Tipografia Nominativa” para as inscrições presentes na fachada principal, que se integram à linguagem 

arquitetônica e que têm como função única identificar/nomear os prédios. 

Algumas pesquisas desenvolvidas no Brasil voltadas à categoria de Tipografia Arquitetônica dedicam-se 

à investigação pormenorizada de uma dessas subcategorias – tipografia nominativa ou de portada; 

objetos e apliques; ou epígrafes arquitetônicas (e.g. Delboux, 2013; Leal, 2012; Salomon, 2011). No 

contexto da cidade de Pelotas a equipe de pesquisa optou por inventariar a categoria de Tipografia 

Arquitetônica (Figura 5 – 5a; 5b; 5c; 5d; 5e) de forma geral, considerando todas as suas ocorrências 

dentro das ZPPCs e suas subdivisões. 

Figura 5a  –  Tipografia nominativa. Exemplares da categoria Tipografia 

Arquitetônica. Fonte: acervo da pesquisa PTP. 

Figura 5b  –  Tipografia de portada: Monogramas. Exemplares da 

categoria Tipografia Arquitetônica. Fonte: acervo da pesquisa PTP. 
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Figura 5c –  Tipografia de portada: Datas. Exemplares da categoria Tipografia Arquitetônica. Fonte: acervo da pesquisa PTP 

Figura 5a  –  Tipografia nominativa. Exemplares da categoria Tipografia 

Arquitetônica. Fonte: acervo da pesquisa PTP. 

Figura 5b  –  Tipografia de portada: Monogramas. Exemplares da 

categoria Tipografia Arquitetônica. Fonte: acervo da pesquisa PTP. 

A ficha de catalogação foi aprimorada a partir da análise dos exemplares coletados e da adaptação de 

propostas já existentes (e.g. Delboux, 2013; Gouveia et al, 2007; Leal, 2012; Salomon, 2011).  

Nem todos os prédios que apresentam inscrições tipográficas arquitetônicas encontram-se tombados 

ou inventariados pela prefeitura, dificultando o acesso a algumas informações. Acredita-se que o 

registro de diferentes manifestações tipográficas num mesmo prédio possam fornecer pistas sobre a 

época de criação, sobre o uso original e/ou sobre a relação com o estilo arquitetônico. 

Desse modo as fichas (A e B) foram estruturadas com vistas à catalogação de diferentes subcategorias 

da Tipografia Arquitetônica. Ambas trazem a identificação da pesquisa “Paisagens Tipográficas 

Pelotenses”, a indicação nominal da categoria de paisagem tipográfica tratada (“Tipografia 

Arquitetônica”), ambas têm seu layout estruturado em formato A4, apresentam um campo cromático 

indicativo da ZPPC onde a edificação se encontra e apresentam itens ordenados numericamente. Os 

itens 1 a 3 se repetem em ambas as fichas, auxiliando na identificação e correspondência entre elas. 

Esses itens apontam o número do exemplar, a data do registro fotográfico do imóvel e seu endereço. 
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Na sequencia dos demais itens, a Ficha A (Figura 6), referente aos dados do imóvel, apresenta a 

seguinte estrutura: o item 4 classifica o estilo arquitetônico do imóvel – já adaptado aos mais 

recorrentes em Pelotas; o item 5 traz a data do projeto, o item 6 a data da construção e o item 7 sua 

autoria; o item 8 aponta o uso original do imóvel e o item 9 seu uso atual; o item 10 aponta o estado de 

conservação do imóvel; o item 11 registra se o imóvel é ou não tombado e o item 12 se é ou não 

inventariado; o item 13 registra o número de incidências tipográficas existentes no imóvel; o item 14 é 

reservado para quaisquer observações sobre aspectos relevantes não previstos na ficha; o item 15 

apresenta o mapa com a localização do imóvel na malha urbana e o item 16 traz o registro fotográfico  

do imóvel. 
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 Figura 6 – Tipografia Arquitetônica - Ficha A. Fonte: Material desenvolvido pelo grupo de pesquisa (PTP). 
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A Ficha B (Figura 7), que apresenta os 3 primeiros itens em comum à primeira ficha, faz referência aos 

dados tipográficos e organiza-se com a seguinte estrutura: o item 4 realiza a transcrição da inscrição 

(tipografia arquitetônica) e o item 5 designa o estado de conservação desta inscrição; o item 6 designa a 

subcategoria de tipografia arquitetônica, bem como especificações dentro desta subcategoria; Os itens 

7 a 10 referem-se aos aspectos tipográficos propriamente ditos e sua descrição. 

Para designar os aspectos tipográficos foram transpostos os ‘domínios da tipografia’ estabelecidos por 

Stöckl (2005). Estes domínios são por ele classificados como microtipografia (design de fontes e signos 

gráficos individuais), mesotipografia (configuração de signos gráficos em linhas e blocos de texto), 

macrotipografia (estrutura de todo o documento) e paratipografia (materiais, instrumentos e técnicas 

utilizadas para a ‘visualização’ da tipografia). Apesar de serem utilizados, prioritariamente, em análises 

e modelos gráficos voltados ao texto impresso ou feito à mão (eg. Brisolara, 2008) é possível aplicá-los, 

tal como mostra D’elboux (2013) em outros contextos tipográficos, como o da tipografia arquitetônica. 

Deste modo, os itens 7 a 10 da Ficha B aprentam os seguintes itens adaptados:  

a) item 7 – Microtipografia: se refere aos signos tipográficos (fonte, letra) individuais, indicando, 

     por exemplo, se a família é serifada, sem serifa, cursiva ou display (ou mesmo outra 

     possibilidade), prevendo, ainda, um campo para possíveis apontamentos sobre características 

     formais e estilísticas/históricas; aponta o peso do tipo, definindo se é light, medium, bold ou 

     black; se seu contraste (variação de espessura nos traços do tipo) é inexistente, baixo, médio 

     ou alto; se a proporção (relação entre altura e largura) é condensada, extendida ou   

     monoespaçada; e se apresenta inclinação normal ou itálica.

b) item 8 – Mesotipografia: trata da configuração da inscrição em linhas ou blocos de texto, 

     indicando seu uso ortográfico (se está em caixa alta, caixa baixa, caixa alta e baixa, ou versal/

     versalete); o número de linhas da inscrição; a disposição em que essas linhas de texto se 

     apresentam (horizontal, vertical, diagonal, circular) e se encontram-se alinhadas à esquerda, à 

     direita, centralizadas, justificadas ou outro modo.
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 Figura 7 – Tipografia Arquitetônica - Ficha B. Fonte: Material desenvolvido pelo grupo de pesquisa (PTP). 
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c) item 9 – Macrotipografia: se refere à estrutura geral na qual se insere a tipografia, marcando 

     seu posicionamento e sua relação com o todo – no caso, com a edificação; essa posição da 

     tipografia é indicada, na ficha, por meio de um desenho esquemático de uma fachada onde 

     deve ser assinalada a área que mais se aproxima da posição (laterais, topo, base, porta, 

     portada) da inscrição registrada; está também previsto neste campo um espaço em branco 

     para quaisquer apontamentos concernentes ao posicionamento da tipografia.

d) item 10 – Paratipografia: se refere aos materiais e técnicas utilizados para a inserção da 

     tipografia na edificação, tais como alto relevo, baixo relevo ou pintura como técnicas; e metal, 

     madeira, pedra e alvenaria como materiais; também prevê um campo para o possível 

     apontamento de outro material.

Tipografia de Registro sob os pés dos pelotenses: adaptação e aprimoramento da 

ficha de catalogação 	

A categoria de Tipografia de Registro é encontrada geralmente em grades e tampas de bueiro. São 

inscrições oficiais de empresas públicas ou privadas, tais como prestadoras de serviços de telefonia e 

saneamento. Mas inscrições referentes ao produtor da peça (geralmente em metal) também podem ser 

encontradas, como é o caso das tampas importadas da França, fabricadas pela fundidora Pont-à-

Mousson5 (Figura 8).    

Essas peças com inscrições tipográficas ‘de registro’ (Figura 9), embora espalhadas por toda a cidade, 

podem ser ainda menos perceptíveis do que a tipografia arquitetônica pois se encontram, em sua 

maioria, sob os pés dos transeuntes. Contudo – e apesar de sua função essencialmente prática de 

registrar a que serviço se refere a peça e/ou sua procedência – mostram-se reveladoras no que 

concerne a sua época. Nesse sentido é possível encontrar não somente tipografias típicas de uma 

determinada época, mas também a grafia empregada no período e o próprio ano registrado em algumas 

peças (Figuras 10 e 11). 

5 A usina de Pont-à-Mousson (pequena cidade francesa), fundada em 1851, foi durante muito tempo uma empresa líder mundial da siderurgia, exportando 

para vários países. É por isso que encontra-se a marca Pont-à-Mousson sobre tampas de bueiros e tubulações de ferro fundido pelo mundo inteiro. Nos anos 

70 a empresa fundiu-se com a Saint-Gobain e suas inscrições se tornaram Saint-Gobain PAM (PAM em referência à Pont-à-Mousson). Fonte: 

http://www.europe1.fr/emissions/made-in-france/des-plaques-degouts-pont-a-mousson-dans-le-monde-entier-3360335 
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Figura 8 – Tampa de bueiro Pont-à-Mousson. Fonte: Acervo da pesquisa PTP. 

Figura 9 – Exemplares da categoria Tipografia de Registro. Fonte: Acervo da pesquisa PTP. 
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 Figuras 10 e 11 – Exemplares da categoria Tipografia de Registro. Fonte: Acervo da pesquisa PTP. 

Para a estruturação da ficha de catalogação da chamada ‘Tipografia de Registro’ (Figura 12) partiu-se do 

modelo formulado para a catalogação da Tipografia Arquitetônica, engendrando-se as devidas 

adaptações.  

Desse modo a ficha para esta categoria também apresenta – assim como aquela da Tipografia 

Arquitetônica – a identificação da pesquisa “Paisagens Tipográficas Pelotenses”, a indicação nominal da 

categoria de paisagem tipográfica tratada – “Tipografia de Registro” – e o layout estruturado em 

formato A4. Do mesmo modo, apresenta um campo cromático indicativo da ZPPC onde a peça (e suas 

iguais incidências) se encontra e apresenta, também, seus itens ordenados numericamente. Os itens 1 e 

2 (assim como na ficha da Tipografia Arquitetônica) apontam, respectivamente, o número do exemplar e 

a data do registro fotográfico da peça catalogada.  

Os demais itens foram elaborados e/ou realocados de modo a responder às especificidades desta 

categoria de ‘paisagem tipográfica’. Não houve a necessidade, por exemplo, de criar uma ficha exclusiva 

para questões ‘não tipográficas’. Assim, diferentemente da ficha da T. A., dividida em A e B, a ficha para 

a Tipografia de Registro apresenta apenas a ‘ficha A’ e um possível desdobramento em A1, A2, etc., 

conforme a necessidade. Essa determinação se deu pelo fato de que a maioria das peças apresenta 

apenas uma tipografia (para os casos onde se identifiquem mais de uma tipografia, utiliza-se, então, 

réplicas da mesma ficha – A1, A2, etc.). O item 3 da ficha para a Tipografia de Registro, aponta, 

justamente, se há ou não a ocorrência de mais de uma tipografia na peça catalogada.  

O item 4 diz respeito à transcrição do que se encontra escrito na peça. Os itens 5 a 8 designam os 

aspectos tipográficos propriamente ditos, utilizando, assim como na ficha B da T. A., os ‘domínios da 

tipografia’ (Stöckl, 2005): Microtipografia – item 5; Mesotipografia – item 6; Macrotipografia – item 7; 

Paratipografia – item 8. Os itens 5 e 6 apresentam as mesmas determinações já especificadas na ficha B 

da T. A.. Os itens 7 e 8 foram adaptados. 
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 Figura 12 – Tipografia de Registro - Ficha A. Fonte: Material desenvolvido pelo grupo de pesquisa (PTP). 
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A Macrotipografia (item 7), no caso da Tipografia de Registro, refere-se à localização da inscrição na 

peça, que pode ser de formato circular, quadrangular, retangular ou, em casos raros, outro formato 

mais híbrido. Há um espaço pré-desenhado na ficha para o traçado rápido do formato da peça e a 

respectiva localização da inscrição. Já a Paratipografia (item 8), que se refere aos materiais e técnicas 

utilizados para a inserção da tipografia na peça, traz como opções de campo o alto ou o baixo relevo 

como técnica e o metal (identificado na maioria das peças encontradas), como material; mas também 

prevê um campo para a eventual especificação de outro material. 

O item 9 traz um espaço reservado para observações não previstas nos demais campos da ficha. O item 

10 aponta a localização da peça na via pública (se na rua ou na calçada). O item 11 quantifica as 

ocorrências desta mesma peça dentro da zona em questão (ZPPC 2). O item 12 apresenta a marcação 

das incidências da peça na malha urbana, nos limites da zona considerada. E, finalmente, o item 13 traz o 

registro fotográfico da tipografia na peça. 

Considerações finais 

O trabalho aqui descrito procurou apresentar, a partir da contextualização da pesquisa    Paisagens 

tipográficas pelotenses (...), a estruturação das fichas de catalogação de duas categorias estudadas: 

Tipografia Arquitetônica e Tipografia de Registro. As versões finais das fichas de catalogação para essas 

categorias mostraram-se mais adequadas e eficientes em comparação a sua primeira versão 

(BRISOLARA, 2015). A partir do levantamento exaustivo de amostras das categorias tornou-se possível o 

aperfeiçoamento destas fichas, seu ajuste gráfico e sua correspondência também nos conteúdos 

considerados – como a utilização das dimensões tipográficas de Stöckl em ambas as fichas. Os dados 

gerados a partir das fichas catalográficas apresentadas devem permitir a identificação de especificidades 

culturais e a comparação de casos em locais e tempos diferentes.  

A investigação visa contribuir com o olhar do design sobre esses elementos constitutivos da paisagem 

urbana, muitas vezes não percebidos ou já deteriorados, evidenciando-os, valorizando-os e sugerindo 

sua possível re-significação em outros contextos projetuais. A sistematização das fichas de catalogação 

atua como contributo nesse sentido, destrinchando os elementos das inscrições (tipo)gráficas 

identificadas e sinalizando possíveis readaptações para outros contextos/lugares. A pesquisa      

justifica-se, desse modo, por sua relevância histórica, memorial, cultural e identitária, revelando dados 

importantes sobre a configuração visual-(tipo)gráfica do ambiente urbano. Como próximos passos 

estão previstas as sistematizações das demais categorias tipográficas perenes nas 4 ZPPCs e a 

disponibilização dos resultados da pesquisa em acervo digital. 
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Resumo 

Este estudo analisa a paisagem urbana da cidade colocando em evidência o facto de a sua história poder 

ser estudada através da imagem gráfica dos estabelecimentos comerciais, sejam letterings pintados 

sobre a parede, tabuletas de vidro, painéis iluminados, letras em metal ou reclamos luminosos.  

No início do século XX, em Lisboa, muitos estabelecimentos pintavam as suas fachadas com letterings 

comerciais. Numa mesma fachada poderia haver uma grande diversidade de letras pintadas, justapondo 

famílias gráficas, formas e proporções. A estes letterings pintados sobrepunham-se as tabuletas de 

vidro também pintadas com letras mais sofisticadas, ou tabuletas de madeira, com letras facetadas, em 

ambos os casos com aplicação de folha dourada.  

A tradição dos dizeres comerciais pintados na fachada não se prolongou no tempo e rapidamente estes 

letterings desapareceram quase por completo, dando lugar a aplicações de novas tecnologias como os 

letreiros luminosos. Se nos nossos edifícios são escassos os exemplos de ghost signs , ou letreiros 

fantasma, como existem em outros países, pelo contrário, abundam as marcas e vestígios de letras que 

outrora identificaram algum estabelecimento comercial.  

As recentes dinâmicas urbanas e comerciais continuam a transformar a cidade. Os letreiros luminosos 

são desactivados e esquecidos nas fachadas. No rasto destes vestígios, o Projecto Letreiro Galeria tem 

vindo, desde 2014, a salvaguardar esses objectos, com o objectivo de constituir um museu com o espólio 

adquirido.  

A exposição “Cidade Gráfica”, realizada em parceria com o MUDE, Museu do Design e da Moda, Colecção 

Francisco Capelo e a Câmara Municipal de Lisboa, veio enfatizar esta iniciativa no contexto da 

preservação da memória gráfica da cidade.  

A investigação que temos em curso, no âmbito do Doutoramento em Design na Faculdade de 

Arquitectura da Universidade de Lisboa, e da qual a presente comunicação é já um resultado, procura 

integrar esta colecção na história dos letreiros de Lisboa no século XX. Pretendemos que a valorização 
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destes objectos não fique confinada a uma componente meramente estética; queremos realçar os seus 

valores históricos, pela perspectiva do lettering , do design gráfico e das técnicas empregadas, mas 

também pelo reconhecimento da carga emocional que estes objectos despertam, na relação com as 

nossas memórias individuais e colectivas. 

Abstract 

This study analyzes the city’s urban landscape, highlighting the fact that its history can be studied 

through the commercial establishments’ graphic image, such as hand painted sign letterings on the 

wall, reverse sign glasses, hand painted light boxes, metallic letters or illuminated advertisings. 

At the beginning of the 20th century, in Lisbon, many shops painted their facades with commercial 
letterings. On one same facade there could be a great diversity of painted letters, juxtaposing different 
alphabets, forms and proportions. Overlapping these painted letterings there were also reverse sign 
glasses painted with more sophisticated letters, or wooden signs with carved letters, in both cases with 
gold leaf applications. 

The tradition of hand painted commercial words on the facades did not last in time and soon these 

letterings almost completely disappeared, giving place to new technologies such as the illuminated 

signs. If ghost signs, unlike in other countries, are scarce in our buildings, on the other hand there are 

many marks and traces of letters that once identified some commercial establishment. 

The new urban and commercial dynamics continuously transform the city. The illuminated signs are 
deactivated and left forgotten on the facades. On the track of these traces, since 2014, Letreiro      
Galeria Project has been safeguarding these objects, with the aim of creating a museum with the 
acquired assets. 

The Cidade Gráfica exhibition, held in partnership with MUDE, Museu do Design e da Moda - Francisco 

Capelo Collection and the Lisbon City Hall, emphasized this initiative in the context of preserving the 

city's graphic memory.  

This current research, under the PhD in Design at the Faculdade de Arquitectura da Universidade de 
Lisboa, from which this present communication is already a result, aims to integrate this collection into 
the history of Lisbon signs in the 20th century. We intend that the value of these objects should not be 
confined to the merely aesthetic component; we want to highlight their historical values, under the 
perspective of lettering, graphic design or chosen techniques but also by acknowledging their emotional 
weight relating to our individual and collective memories. 



54 

Palavras-chave 

Lettering, Cidade, Memória, Ghost Signs, Letreiro-Galeria 

Keywords 

Lettering, City, Memory, Ghost Signs , Letreiro-Galeria 

Introdução 

A nossa investigação1 pretende sensibilizar designers, arquitetos políticos e comerciantes para o facto 

de que é possível estudar a cidade, a partir do design, através dos seus letreiros comerciais, e 

interpretá-la numa vertente antropológica, social, emocional e comercial. Pretendemos despertar para a 

valorização e preservação dos letreiros comerciais, identificá-los e analisá-los, no âmbito da história 

gráfica da cidade, examinando a relação com as memórias colectivas e individuais.  

A partir dos acervos documentais de arquivos municipais e privados é possível comparar a Lisboa 

contemporânea com a Lisboa do final do século XIX e início do século XX, refletindo sobre o 

desaparecimento de determinadas tradições de letterings nas ruas de Lisboa. 

As novas dinâmicas da cidade e o desenvolvimento de novas tecnologias são uma das causas para o 

desaparecimento de muitos elementos gráficos urbanos que são destruídos e substituídos por outros, 

mais modernos, levando à renovação do design de identidades visuais e comerciais. 

No rasto da preservação da memória gráfica, o Projeto Letreiro Galeria tem preservado e salvaguardado 

alguns letreiros comerciais e industriais e investiga a história de cada um. Nestes resgates, nalguns 

edifícios, ficaram as marcas esbatidas da existência destes letreiros, levando outros transeuntes mais 

curiosos a tentar perceber o que terá sucedido. 

Ruas Gráficas 

Ortografias 

Até ao final do século XIX muitas lojas eram conhecidas pelo nome do seu proprietário. A publicidade 

era feita por quem a passava de boca em boca. Nas placas e tabuletas, em vez do nome da loja, estava a 

indicação do ramo. Eram frequentes os erros de ortografia e troca da ordem das letras, imputados a 

quem pintava. Os erros desse tipo eram mais comuns nas casas de pasto: “Sorveja”, “Bubidas”, “Dosses” 

(Dias, 2004, pp. 118-119, 121, 130). Taful de Luneta, em 1806, fez um levantamento e uma compilação dos 

1 A investigação tem como base o Douroramento em Design em curso, na Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa, com o tema “Luzes da 

Cidade: Design na paisagem urbana. Memória gráfica de Lisboa no século XX”, com a orientação do Prof. Dr. João Paulo Martins. 
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“nomes que se vem escritos nas portas de várias lojas desta capital”, descrevendo num tom de chacota 

os nomes e legendas utilizados nos letreiros e tabuletas com erros ortográficos, ao ponto de ter andado 

fugido2 dos lojistas que não gostaram dos seus comentários sarcásticos:  

Que bello inglez he o deste lettreiro que tem hum botequim, na Rua direita da Lapa! 

“Caffeê Aousse” 
N.B. Se hum Portuguez o critica, que fará um Inglez? 

No Corpo Santo se lê em certa loja esta legenda, cuja orthografia merece prémios! 

“Viradacero Occhullistha” 

Taful de Luneta, Letreiros célebres que se vem escritos nas portas de varias lojas desta capita : para servirem de taboleta e 

conhecimento ao público3 

Fachadas, tabuletas e pedras 

No final do século XIX e início do século XX, as fachadas dos prédios passaram a ser utilizadas como 

suporte de publicidade – os estabelecimentos comerciais preenchiam com palavras pintadas as suas 

próprias fachadas, com dizeres comerciais.  

Nalguns casos, quase todo o espaço possível era ocupado. O desenho das palavras e das letras era 

adaptado conforme os espaços a preencher: na diagonal ou na vertical, se fosse uma zona estreita; em 

arco, por cima das portas ou no topo e base de um grupo de palavras. Na mesma fachada poderia haver 

uma grande diversidade de letras pintadas, justapondo famílias gráficas, formas e proporções; letras 

com e sem serifas, ornamentadas, em estilo manuscrito, condensadas ou expandidas, conforme a área a 

ocupar. O efeito de sombra nas letras pintadas, técnica usada pelos pintores na maior parte das 

fachadas deste período, causa uma percepção de tridimensionalidade, dando destaque às palavras. 

Segundo Nicolete Gray, ao criar a ilusão deste efeito de sombra, um pintor de letras (sign painter) segue 

uma forte tradição, referida como illusionist shaded lettering, numa opção que não procura apenas a 

composição gráfica, mas que é um modo intuitivo de fazer sobressair as formas das letras em relação ao 

fundo (Gray, 1960, p. 78). 

Por influência do estilo Arte Nova, era usual o desenho de algumas letras destas lojas conterem 

detalhes ornamentais. A construção da letra continha algumas deformações, com espessuras diferentes 

nos seus traços e alguns prolongamentos das terminações com pretexto decorativo, mas muitas vezes 

2 “Ele está em porto seguro, tão asno seria se andasse exposto por essas ruas aonde existisse gente imensa, que lhe tem jurado a pelle! Naõ senhores,

podem estar persuadidos, que nunca mais passeará Lisbôa, aonde presentemente conspira contra ele a maior parte dos seus habitantes” no texto 

introdutório “Ao respeitável Público” do 2ª tomo “segunda parte da collecção dos lettreiros celebres, que se achão escritos por cima das portas de varias 

lójas desta capital: para servirem de tabuleta, e conhecimento ao público : vistos, examinados, e colligidos por hum taful de luneta”; Lisboa: João Procopio 

Correa da Silva, 1806. 

3 “Viradacero Occhullistha” em vez de “vidraceiro oculista” (1º tomo, p.39);  “Caffeê Aousse” em vez de Coffee House , caso fosse a língua inglesa que 

tentassem reproduzir (2º tomo; p. 67). No “Nôvo diccionário da língua portuguesa”, por Cândido de Figueiredo. Lisboa, Livraria Editôra Tavares Cardoso e 

Irmão. 1899, as palavras "oculista” e “café” já se escreviam com a ortografia actual. 
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de forma exagerada. Um lettering muito expressivo, normalmente não segue os padrões e normas 

convencionais. Pode ser eficaz e admiravelmente expressivo, sem ter qualidade ou rigor tipográfico 

(Gray, 1960, p. 72). 

As tabuletas de vidro eram muitas vezes ornamentadas com motivos floreados, pintadas com letras 

mais sofisticadas com a aplicação de folha dourada. Como afirma Jock Kinner, as legendas douradas das 

tabuletas são mais decorativas do que informativas, com a legibilidade muitas vezes dificultada, mas 

resultavam com um brilho excepcional, principalmente em ambientes mais escuros. 

(Kinner, 1980, p. 118) 

Nas zonas mais nobres da cidade, as lojas com mais recursos tinham uma grande quantidade destas 

tabuletas. As de maior dimensão eram feitas de madeira, com letras em baixo relevo, facetadas e 

cobertas a folha dourada, sobre fundo preto. Nesta tipologia, em 1911, deu entrada na Câmara Municipal 

de Lisboa um desenho esquemático para pedido de licenciamento e autorização para a colocação de 

uma tabuleta com 18 metros de comprimento dos Estabelecimentos Eduardo Martins, na fachada da Rua 

Garrett, que resistiu e se manteve nessa loja até ao incêndio do Chiado, em Agosto de 1988. Atualmente, 

um pouco mais acima na mesma rua, a loja Paris em Lisboa, mantém as tabuletas originais do mesmo 

tipo, do final do século XIX.  

Nas ruas de Lisboa, as tabuletas eram colocadas na horizontal, sobre a porta da loja; na vertical, junto às 

janelas e portas de entrada, ou na esquina dos edifícios (em madeira ou metal), a acompanhar a 

transição de uma rua para a outra.  

Percorrendo as ruas encontravam-se palavras gravadas nas pedras da frente da loja, entre o chão e a 

base da montra, ou em grandes pedras verticais, nas esquinas dos quarteirões ou na frente dos edifícios 

(algumas destas pedras ainda existem na Baixa de Lisboa)4. 

Os estúdios de fotografia do início do século XX registaram a vida das ruas de Lisboa. As imagens a preto 

e branco levam-nos em viagem por uma Lisboa gráfica repleta de letterings pintados, tabuletas de vidro 

ou madeira e lanternas luminosas, a identificar estabelecimentos comerciais e artigos de venda. 

Deparamo-nos com um admirável ambiente gráfico e cenográfico: os funcionários à frente dos 

estabelecimentos comerciais, numa mais que certa encenação combinada com o fotógrafo. Fotografias 

antigas conduzem-nos por ruas que ainda existem (hoje despidas de palavras) e aproximam-nos do que 

está representado, como se tivéssemos lá estado, numa viagem ao passado que transforma a realidade 

gráfica dessas ruas da cidade. Como diz Roland Barthes, o efeito que a fotografia produz não é o de 

restituir aquilo que é abolido (pelo tempo e pela distância) mas o de confirmar que aquilo que se vê 

existiu realmente; a fotografia não diz aquilo que já não é, mas apenas e de certeza aquilo que foi 

(Barthes, 1980, pp. 116-120), como  é o caso destes letterings entretanto desaparecidos. 

4 A pedra gravada da espingardaria (recentemente restaurada) na Praça Dom João da Câmara é uma exceção à regra, com famílias de letras diversas e 

nenhuma em estilo cursivo. 
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Ghost Signs  

Em Portugal são raros os vestígios de letterings pintados em fachada de atividades comerciais ou 

industriais e já desativados. A investigação que fizemos no acervo fotográfico do arquivo da Câmara 

Municipal de Lisboa, permitiu-nos constatar que, no início do século XX, a tradição dos letterings 

pintados nas fachadas dos próprios estabelecimentos, foi relativamente abundante. Com a desativação 

de uma loja, supomos que rapidamente essas pinturas terão sido apagadas, ou escondidas sob novas 

camadas de tinta, dando lugar a outros dizeres comerciais ou outras tabuletas.  

Noutros países, os grandes anúncios pintados nas empenas laterais dos edifíciosforam abundantes 

desde a época vitoriana. 

As expressões ghost signs, fading ads, shadows (letreiros fantasma, sombras) são usadas comummente 

para referir as letras e figuras esbatidas de um antigo anúncio pintado, já desatualizado, no exterior de 

um edifício. Segundo a associação americana “Society for Comercial Archeology”5, há dois requisitos 

fundamentais para se considerar e qualificar um ghost sign: deve ter mais de 50 anos e o anúncio dever 

ser obsoleto (Roberts, 2017, p. 17). No entanto, a datação rigorosa de um letreiro desativado, seja 

pintado ou não, é muito difícil, pela dificuldade em obter informações precisas e fiáveis. 

Na antologia de contos sobre a cidade de Melbourne, o escritor australiano Nick Gadd, publicou um 

conto6 inspirado num anúncio  publicitário  da época vitoriana, pintado e desativado, que reapareceu 

após a demolição de um edifício vizinho. Gadd dinamiza atualmente o projeto de Melbourne Circle7, com 

percursos no rasto dos anúncios esbatidos da cidade, e considera que os ghosts signs são memórias 

urbanas fragmentadas.   

Rebecca Solnit, escritora californiana, descreve o fenómeno dos ghost signs como o “inconsciente de 

uma cidade”, como memórias ou sonhos que sobrevivem, mesmo quando são ignorados ou esquecidos. 

O seu significado pode ser recuperado se nos dermos ao trabalho de parar, observar e pensar.8 

Marcas esbatidas 

As marcas e vestígios esbatidos de algum letreiro ou figura que existiu colocado na fachada de um 

edifício fazem parte da vida da cidade. A remodelação de um edifício e o apagar dessas marcas, significa 

renovação para uns e destruição, para outros (Banham, 2011, p. 228). É o desmantelamento de 

memórias esbatidas, indícios de que ali existia um estabelecimento comercial, realçando as suas 

5 Sociedade de Arqueologia Comercial: https://sca-roadside.org, acedido a 8 de Agosto de 2017.
6 Nick Gadd. Melbourne Subjective: An anthology of contemporary Melbourne writing, in An appointment with Dr King: Stories behind a Melbourne ghost

sign, Melboune, The Carridge Family, 2014, pp. 42-51. 
7 Nick Gadd. Meet the ghost-sign hunters. The Guardian Disponível em https://melbournecircle.net/about/ (acedido a 10 de Agosto de 2017).

8 Disponível em https://www.theguardian.com/cities/2014/nov/05/-sp-meet-ghost-sign-hunters-hand-painted-adverts (acedido a 10 de Agosto de 2017).
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histórias, substituindo-as por marcas das novas dinâmicas urbanas, de novas regras de arrendamento e, 

afinal, da vida política e económica de uma cidade. 

Em geral, os vestígios das letras são perfeitamente legíveis mesmo se com contornos imperfeitos. 

Assemelham-se, por vezes, a obras de arte pública, com o arranque da pintura e de partes do 

revestimento onde as letras estavam fixadas a constituir-se como um baixo-relevo.  

Em Portugal são raros os letreiros fantasma de anúncios pintados, mas são frequentes os vestígios de 

letras que outrora identificaram algum estabelecimento. 

No final da Rua do Arsenal, junto à Praça do Comércio, permanecem as marcas das letras da antiga 

Estação Central dos Correios de Lisboa, com as palavras “Correio, Telégrafo, Telefone” onde, nos anos 

50, sobressaiam daquela fachada umas majestosas letras com serifa em metal, atualmente guardadas 

no acervo do Património Postal e Telecomunicações da Fundação Portuguesa das Comunicações,            

em Lisboa. 

Em 2014, o Oculista Machado, na Travessa de Santo Antão, em Lisboa, renovou a sua identidade gráfica 

para uma uniformização com outras lojas da mesma empresa. Os letreiros luminosos que lá estavam, 

datados alguns da década de 1950, outros dos anos 70, foram retirados e preservados no espólio do 

Letreiro Galeria. As marcas das letras “OCULISTA” ainda permanecem na fachada onde 

estavam colocadas.  

Os vestígios das letras “Dancing”, entre dois ornamentos em forma de vinheta, no edifício do cabaret 

“Maxime”, na Praça da Alegria, têm permanecido vários anos após o seu encerramento, quase com a 

mesma imponência, como se estivesse ainda em funcionamento. Serão “apagados” brevemente, visto o 

prédio estar coberto com andaimes. 

O designer australiano Stephan Banham refere-se a estes registos como “absence” ou “erased”. As 

marcas de palavras fantasma são facilmente legíveis através dos seus contornos, mas figuras ou 

logótipos são ilegíveis. (Banham, 2011, p. 228). Acontece com as figuras de forma geométrica, não 

definidas, tornando difícil perceber o que teria ali estado. Contraria esta ideia o caso da figura de um 

pirata que fazia parte do letreiro em néon do “Bar Pirata” recentemente removido da Praça dos 

Restauradores, após o fecho do estabelecimento e vendido para uma casa de antiguidades. A marca 

desta figura mantém-se intacta até o prédio entrar em obras, já anunciadas para breve.  

Projecto Letreiro Galeria 

É frequente as lojas ainda em atividade terem os seus letreiros com chapa metálica com pequenos 

buracos vazios dentro das letras que serviram para colocação dos elétrodos dos tubos de vidro de néon, 

que foram destruídos ou removidos. Este facto pode ser devido ao custo elevado da reparação dos 

tubos de néon, ao elevado consumo de energia ou, o motivo mais frequente, devido à taxa municipal 

para reclamos luminosos. Retirar os tubos de vidros da chapa é o suficiente para deixar de ser 

considerado como luminoso e o valor da taxa diminuir consideravelmente. O passo seguinte é a sua 
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substituição por letreiros mais modernos, sem iluminação ou no caso de terem luz, com os sistemas de 

LED9 com uma manutenção inferior e de baixo consumo de eletricidade. 

Outros objetos ainda intactos e abandonados nas fachadas devem-se a casos de insolvência, só sendo 

autorizada a sua remoção após ordem do tribunal, ou do seu proprietário.  

No rasto destes vestígios e de letreiros abandonados ou em vias de serem substituídos por outros mais 

apelativos, o Projeto Letreiro Galeria10 tem vindo, desde 2014, a salvaguardar esses objetos, com o 

objetivo de constituir um museu com o espólio adquirido. 

Com o resgate e aquisição de cada objeto, herdam-se histórias: da sua construção, o testemunho dos 

proprietários e funcionários das lojas, dos transeuntes e clientes habituais. 

O letreiro luminoso “A. Neto Raposo Lda.”, uma casa de fios para tricot, num 1º andar da Praça dos 

Restauradores, tem uma curiosa história acerca do “A.”: durante anos os clientes e fornecedores desta 

loja pensavam que a sigla “A.” era do nome de um homem, como a grande maioria de empresas desta 

época. A correspondência chegava então dirigida a homens com nomes começados por A, como 

António, Alberto, Américo, etc.; mas na realidade era de “Alice”, a mãe de Maria Emília, que cedeu o 

letreiro para o Projeto, alguns meses antes de fechar atividade. 

A “Ourivesaria Salgado”, na Rua da Prata, fechou as portas, ainda este ano. O letreiro em néon, com uma 

letra sem serifa para “Ourivesaria” e no estilo manuscrito para “Salgado”, já não estava na fachada. 

Dentro da loja encontravam-se duas pequenas tabuletas pintadas à mão com letras sem serifas, 

contornadas a folha de prata - “RELÓGIOS” e “PRATAS” -, ambas da década de 1940, que foram cedidas 

para o nosso Projeto, após o encerramento da loja. O Sr. Salgado, proprietário da ourivesaria, conta que 

Mário Soares tinha o seu escritório de advogado no 2º andar desse edifício e que, como a ourivesaria era 

nessa entrada, tinha de passar pela porta para as escadas, a que estava sobreposta a tabuleta 

“RELÓGIOS”. Diz o Sr. Salgado que ficou magoado com o facto de o cortejo fúnebre do antigo Presidente 

da República não ter parado ali, na frente do edifício onde se cruzaram e conversaram tantas vezes. 

Exposição “Cidade Gráfica. Letreiros e Reclamos Luminosos. Lisboa no Século XX” 

A exposição “Cidade Gráfica. Letreiros e Reclamos Luminosos. Lisboa no Século XX”, realizada em 

parceria com o MUDE, Museu do Design e da Moda, Coleção Francisco Capelo e a Câmara Municipal de 

Lisboa, no âmbito deste projeto, veio enfatizar esta iniciativa no contexto da preservação da memória 

gráfica da cidade, não só pela perspetiva do lettering ou do design gráfico, mas também pela carga 

emocional que estes objetos despertam na relação com as nossas memórias individuais e coletivas. 

9 Light Emitting Diode 
10 O Projecto Letreiro Galeria, fundado pelos designers Paulo Barata e Rita Múrias, é uma iniciativa pessoal que até à data contou com o reconhecimento da 

Câmara Municipal de Lisboa e o MUDE, Museu do Design e da Moda, Colecção Francisco Capelo e dos arquivos Municipais para a realização da exposição 

Cidade Gráfica. 
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Depois de resgatados, os letreiros que foram desenhados e construídos para identificar um espaço 

exterior e ter visibilidade e legibilidade, nuns casos a 3 metros do chão, noutros a 40 metros de altura, 

foram colocados num espaço interior, desviando a sua função inicial de identificação de um lugar. Foram 

criadas novas encenações, novas experiências, novas memórias perante palavras repletas de História e 

de histórias que devem ser registadas e documentadas para memória e referência futura, como parte da 

história do design gráfico e urbano de Lisboa. 

Conclusão 

É motivo de reflexão o facto de que nas primeiras décadas do século XX Lisboa tenha tido uma forte 

tradição gráfica com os seus letterings comerciais pintados, sem ter havido continuidade e 

aperfeiçoamento desta prática por técnicos mais instruídos. Eventualmente pelo facto destas pinturas 

serem feitas por pintores com níveis de literacia muito baixos e sem instrução terá levado ao 

desinteresse desta actividade, ao ponto de se extinguir e ser substituída por outros materiais, como as 

tabuletas e letras em madeira ou metal, e mais tarde, os reclames luminosos de lâmpadas 

incandescentes e néon. 

Na sequência das novas dinâmicas urbanas, a imagem gráfica da cidade transformou-se, induzindo os 

comerciantes à necessidade de acompanhar a modernização e causando a substituição de letreiros mais 

antigos por outros mais contemporâneos. Outro factor relevante a considerar são as políticas da cidade 

e as taxas municipais aplicadas aos letreiros, fazendo os comerciantes optarem por materiais mais 

baratos e inundando as cidades com aberrações de impressões digitais sobre películas de vinil. 

Propomos com este estudo sensibilizar os designers, arquitectos, políticos e comerciantes para a 

importância que os letreiros têm no cenário urbano, sendo uma parte integrante da arquitetura e que 

não deve ser ignorada ou menosprezada. A preservação dos objetos mais antigos e a sua não destruição 

é fundamental para o estudo do design gráfico e das memórias de qualquer cidade. 
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Resumo 

Os letreiramentos vernaculares são traços de culturas locais e reflexos de práticas informais. O papel 

dos investigadores de design gráfico e de tipografia é de preservá-los com o fim de transmitir esses 

traços de culturas imateriais. O porto da Horta (Açores) tem uma paisagem tipográfica singular. De 

facto, cada navegador de escala na marina costuma pintar à mão o nome do seu barco e a data da sua 

passagem. De simples escritas até letreiramentos, observa-se uma diversidade surpreendente de estilos 

tipográficos que o presente artigo propõe apresentar através de uma classificação. O objetivo deste 

trabalho é o de preservar traços dessas pinturas em constante movimento (quer por eliminação, quer 

por aparecimento) como de analisar a diversidade das formas das letras. Ela está relacionada com as 

passagens na marina devido à posição particular do arquipélago no meio do oceano Atlântico, cujas duas 

primeiras partes deste artigo, vão tratar e relacionar o aparecimento desse fenómeno gráfico. 

Abstract 

The vernacular signs are traces of cultural places and reflections of informal practices. The role of 

graphic and typographic design investigators is to preserve such marks and immaterial cultures. The 

port of Horta’s Island has a singular typographic landscape. In fact, each scale navigator usually, when 

they are halted, hand paints on their boat its name and passage date; from simple writings to vernacular 

signs, we can observe a surprisingly big diversity of those typographical styles, the same which this 

article proposes to present through a classification. The objective of this assignment is to preserve the 
trace of those pictures in constant movement (be it by erasure or by appearance of new ones) and to 

analyse the diversity of the shape of the letters. Such movement is also related to the constant motion 

in the marina of this centrally located archipelago, right in the middle of the Atlantic Ocean. The first 

two parts of this work will deal and relate the rising of this graphic phenomenon. 

Palavras-chave 

Açores; Letreiramentos; Navegação; Pinturas; Porto 
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Introdução 

Quem passar pelo porto da Horta1  encontrará uma paisagem tipográfica singular: cada navegador de 

escala na marina costuma pintar à mão o nome do seu barco e a data da sua passagem. De simples 

letras bastão até letreiramentos, observa-se uma diversidade surpreendente de estilos tipográficos. 

Expostas com toda a sua fragilidade às ações combinadas do sol, do vento e da chuva, as letras dos 

navegantes apagam-se. No entanto, a superfície cinzenta da marina permanece colorida. Trata-se de  

um palimpsesto ao ar livre desvelando uma atividade de passagem própria à “cidade-mar”

(Barreira, 1995, p.80). 

Frente à predominância da comunicação digital, a permanência das escritas manuscritas deixadas por 

anónimos nos lugares que eles atravessam surgiu como tema de interesse e de pesquisa. Por não serem 

valorizadas, as letras expostas ao ar livre estão suscetíveis a desaparecer a cada instante, tornando-se 

por isso muito necessárias a documentação e difusão da sua presença, sobretudo quando se trata de  

um lugar que reflete a multiculturalidade. Existem algumas iniciativas, nomeadamente no Brasil, onde 

designers gráficos (tais como Eller, Farias, Finizola, Gouveias e Martins) estudam os letreiramentos 

produzidos por pintores-letristas e cuja profissão tende a desaparecer. Estes trabalhos constituiram 

referências essenciais na realização da presente pesquisa, como veremos adiante.  

Segundo depoimentos de habitantes da ilha, os responsáveis pelo porto já levantaram algumas 

possíveis soluções para conservar as pinturas, tais como empregar um pintor-letrista que as refizesse 

para não se apagarem ou um fotógrafo que as registasse todos os anos. No entanto, nenhum desses 

projetos foi concretizado. Para além desta preocupação de preservação, existem iniciativas individuais 

através de: 

- Publicações fotográficas como os livros de Carlos Lobão (2003,2009) ou o folheto de postais de

Mário Duarte (1988) que mostram as primeiras pinturas da marina em 1986. Esses documentos

encontram-se maioritariamente na Biblioteca Nacional de Lisboa e na Biblioteca e Arquivo

Regional João José da Garcia em Horta.

- Exposições locais, nomeadamente do fotógrafo faialense Vítor Azevedo.

Além de serem arquivos preciosos, estes registos picturais constituem a única literatura que trata do 

tema, não havendo outros textos que proponham a sua análise. Por muito famosas que sejam, e sempre 

mencionadas nos guias turísticos, as pinturas do porto da Horta não foram estudadas de maneira 

aprofundada. Por outro lado, existe um número consequente de livros tratando da história local dos 

1 Horta é a cidade principal da ilha do Faial, nos Açores.
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Açores e do Faial que poderão ajudar-nos a contextualizar a prática dos navegantes ao longo do tempo e 

a relacionar a diversidade tipográfica com o número das passagens na ilha. 

Devido a sua posição geográfica, o porto abrigado da Horta foi uma escala obrigatória nas rotas 

comercias marítimas do Atlântico Norte desde o século XVI. Em 1893 a cidade instalou o primeiro cabo 

telegráfico submarino permitindo a comunicação à distância entre os continentes. No século XX, esse 

movimento de passagem próprio à ilha manteve-se com o iatismo. O fluxo importante de iates e veleiros 

levou transformações no porto que adquire uma marina em 1986. Esse lugar concentra todas as marcas 

realizadas atualmente pelos navegantes. 

O objetivo geral do presente artigo é o de aprofundar o olhar que existe sobre as escritas do porto da 

Horta, apresentando a diversidade tipográfica como o modo de fazer dos navegantes de passagem.  

Esse propósito pretende ser concretizado através de uma metodologia baseada na pesquisa de campo. 

Durante as viagens realizadas aos Açores, tiraram-se mais de duas mil fotografias dos artefactos com a 

intenção inicial de ter um registo fotográfico da totalidade das pinturas. Essa abordagem pareceu errada 

e contrária à essência do lugar tendo em conta o movimento constante das pinturas. Por essa razão, 

escolheu-se um outro tipo de recolha fotográfica dita exploratória.  De acordo com a metodologia de 

Fátima Finizola (2010, p. 79), tentou-se captar os estilos gráficos mais diversos possíveis com o fim de 

ter uma visão abrangente do espaço portuário. 

Além das pinturas à mão, encontraram-se outros meios que não se enquadram nos estilos tipográficos  

e foram mantidos fora do material de estudo. Esses modos criativos compreendem o recurso a técnicas 

mistas para deixar uma marca tal como objetos (nomeadamente camisas e roupas íntimas) fixados com 

fibra de vidro, azulejos, mosaicos e outros tipos de escritas originais feitas com materiais recuperados 

dos barcos (cabos, pedaços de madeira, mástique, etc.). Assim, a seleção fotográfica foi restrita a mil 

imagens, excluindo igualmente as letras que tinham uma visibilidade fraca, tornando difícil o trabalho 

de classificação (tais como terminações apagadas).  

Sobre a metodologia adotada, Emerson Eller (2014), Fátima Finizola (2010) ou Mariana Sampaio (2012), 

do núcleo de pesquisadores brasileiros mencionados anteriormente constituiram referências na 

definição de um letreiramento como na elaboração da classificação. Embora existam semelhanças entre 

as escritas vernaculares do Brasil e as do porto da Horta, trata-se de duas práticas diferentes. A primeira 

é realizada por pintores-letristas que desenham regularmente letras em cartazes e amostras de lojas, 

enquanto a segunda é o resultado de uma passagem, ou seja, a marina é uma acumulação de escritas 

singulares. Essas diferenças vão necessitar de uma adaptação dos modelos de referência ao contexto da 

ilha do Faial (em particular os grupos da classificação). 

Para entender o contexto da baía e das suas passagens o ponto de partida foi o encontro direto com os 

habitantes. Com esse intuito conversou-se com pessoas que se relacionavam com este tema através da 

prática da navegação ou que registaram fotograficamente as pinturas, como Armando Castro e José 

Lobão, da entidade Portos dos Açores do Faial, José Azevedo do Peter Café Sport e Vítor Azevedo, 
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fotógrafo. Vários encontros e conversas, inicialmente informais, permitiram estabelecer um contacto 

mais próximo em conjunto com a realização de entrevistas gravadas do tipo semi-estructuradas. 

Em relação aos tripulantes adotou-se um outro método. O facto de eles aparecerem aleatoriamente e de 

estarem muito atarefados (nas reparações e o reabastecimento do seu barco), permitiu apenas 

encontros pontuais. Por isso, privilegiaram-se conversas informais e não gravadas com pessoas que 

estavam a realizar as suas pinturas. Vê-los pintar permite compreender e determinar as variações e 

aspetos recorrentes da prática dos navegantes no deixar da sua marca. As trocas foram transcritas sob  

a forma de notas num diário de pesquisa.  

Assim, este artigo organiza-se em três partes: a primeira falará brevemente do contexto faialense e das 

passagens no porto da sua cidade principal. Uma segunda divisão apresentará a origem das pinturas e   

a sua localização. Na última parte será mostrado um panorama dos estilos tipográficos presentes. 

O contexto açoriano e faialense 

A conjunção das correntes marítimas do Golfo Stream e dos Açores, com ventos de Oeste, abre uma via 

de navegação do continente americano, nomeadamente, das Caraíbas e da costa norte-americana, para 

a Europa. Essa rota passa pelo arquipélago dos Açores, cuja posição quase central no oceano Atlântico 

Norte, constitui o primeiro ponto de paragem para os navios, tal como indica Louis Marrou (2014, p. 

130); “A ilha de Santa Maria situa-se a 1500 km das costas ibéricas enquanto a ilha Flores é distante de 

3500 km das margens americanas.”2 

2 « L'île de Santa Maria se situe à 1500 km des côtes ibériques alors que l'île Flores est distante de 3500 km des rivages américains. » [Tradução pessoal]. 
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Figura 1 - Correntes marítimas no oceano Atlântico Norte, http://afmata-tropicalia.blogspot.pt/. 

Os Açores são um conjunto de nove ilhas vulcânicas repartidas em três grupos: oriental (São Miguel, 

Santa Maria), central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico) e ocidental (Flores e Corvo). Embora 

haja diversas posições sobre o assunto, podemos supor que o arquipélago terá sido abordado pelos 

portugueses no século XV (Mendonça, 2000, p. 11-15). 

Dotados de uma situação geográfica estratégica aliada a possibilidades económicas interessantes para 

os europeus, os Açores desempenharam um papel significativo na colonização. De facto, as ilhas e, em 

especial, o porto de Angra do Heroísmo (Terceira), ofereciam aos navios do Império português – e 

espanhóis, entre 1580 a 1640 – um primeiro ponto de reabastecimento antes de venderem para a 

Europa, e dentro do espaço mediterrânico, os produtos levados dos países colonizados. Isto é, o 

continente asiático, as costas africanas com a rota dos Cabos ou a rota das especiarias, o Brasil e a 

Carreira das Índias sob a dominação espanhola na América Latina.  

O porto de Angra foi escolhido principalmente pelas suas fortificações e capacidades de defesa das 

embarcações contra os corsários mandados pelas coroas francesa e inglesa e piratas que passavam 

frequentemente nos arredores (Mendonça, 2000, p. 49) 

Do mesmo modo que na ilha da Madeira, Portugal continental usou o arquipélago açoriano para cultivar 

e exportar produções, tais como trigo, pastel, etc. Todas estas atividades económicas desenvolveram os 

três portos de Ponta Delgada (na ilha de São Miguel), de Angra (Terceira) e da Horta (Faial). Este último, 
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naturalmente mais abrigado, foi aos poucos preferido à capital terceirense. Com efeito, o fim do 

monopólio ibérico nas rotas marítimas do comércio colonial tornou desnecessária a defesa reforçada 

dos navios então em vigor no século XVI (Madruga da Costa, 2006). 

Vamos passar a focar-nos sobre o contexto faialense e o porto da sua cidade principal, cuja posição 

abrigada favorece as paragens dos barcos. Louis Marrou (2014) descreve a situação da 

seguinte maneira: 

O Monte da Guia, cone vulcânico (...) protege a baia das ondas principais. Ela oferece um abrigo 

de qualidade e um vasto plano de água relativamente calmo. O início da construção do mole em 

1876 vai acentuar esse efeito. [...]. Com a evocação do Canal, esse braço de mar entre as ilhas 

do Faial e de Pico, passamos da excelência do sítio ao interesse da situação. Somente seis 

quilómetros separam Horta de Madalena. A extremidade ocidental do Pico domina Faial da 

altura dos seus 2351 metros do vulcão homónimo. O porto da Horta está assim duplamente 

protegido dentro do grupo insular central. Faial é a primeira ilha de importância que encontram 

os navegantes ao chegar das costas americanas e indo para a Europa.3 (Marrou, 2014, p. 131). 

A única situação em que o porto da Horta não fica protegido é quando sopra vento do Norte, e, neste 

caso, os barcos podem ancorar na baía de Porto Pim. 

Figura 2 - Mapa da baía protegida de Horta e de Porto Pim, Imagem da autora. 

3 « Le Monte da Guia, cône volcanique […], protège la baie des principales houles. Elle offre un abri de qualité et un vaste plan d’eau relativement calme. Le 

démarrage de la construction du môle en 1876 va accélérer la chose. […]. Avec l’évocation du Canal, ce bras de mer entre les îles de Faial et Pico, on passe de 

l’excellence du site à l’intérêt de la situation. Seuls six kilomètres séparent Horta de Madalena. L’extrémité occidentale de Pico domine Faial du haut de ses 

2351 mètres du volcan homonyme. Le port d’Horta est ainsi doublement protégé, à l’ouest par le Monte, à l’est par le Pico. Il occupe une place privilégiée au 

sein du groupe insulaire central. Faial est la première île d’importance que rencontrent les navigateurs arrivant des côtes américaines et allant vers 

l’Europe. » [tradução pessoal]. 
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Ao longo da sua história, o Faial desempenhou um papel de interface dentro do espaço Atlântico Norte, 

nomeadamente nas ligações marítimas, aéreas e de comunicação. No século XIX, a ilha assistiu à 

instalação do primeiro cabo telegráfico submarino entre o continente americano e europeu (seguida de 

catorze outras ligações), bem como a primeira travessia do oceano Atlântico de avião. Todos esses 

movimentos de circulação entre a ilha açoriana e os outros continentes atlânticos criaram a sua 

identidade distinta, que combina ao mesmo tempo com cosmopolitismo e insularidade.  

Em 1817, O Telegrafo4  menciona a chegada de George Crowninshield, primeiro iatista a atracar no porto 

da Horta. A população faialense costumava chamar esses navegantes de “aventureiros”, termo que 

ilustra a raridade da situação, e as condições perigosas dessas viagens. A partir de 1980, o registo das 

passagens dos barcos pelo jornal mostra um aumento regular. Assim, no dia 14 de junho de 1980, pode 

ler-se que 196 iates pararam na Horta no ano anterior. “Nesta mesma data, o ano passado, o número de 

iates entrado era de 156.” (O Telegrafo, 1980). Esses últimos chegam em alturas específicas do ano 

correspondentes às correntes e ventos favoráveis mencionados anteriormente. A democratização da 

vela, e o desenvolvimento de tecnologias tal como o GPS, e a criação de regatas pelos Portos dos Açores 

podem explicar em parte esse aumento da navegação recreativa na Horta. 

está representado, como se tivéssemos lá estado, numa viagem ao passado que transforma a realidade 

gráfica dessas ruas da cidade. Como diz Roland Barthes, o efeito que a fotografia produz não é o de 

restituir aquilo que é abolido (pelo tempo e pela distância) mas o de confirmar que aquilo que se vê 

existiu realmente; a fotografia não diz aquilo que já não é, mas apenas e de certeza aquilo que foi 

(Barthes, 1980, pp. 116-120), como  é o caso destes letterings entretanto desaparecidos. 

Lugares e origem das escritas 

Em 1876, a faixa marítima da cidade da Horta toma outro aspeto com a construção do cais de Santa Cruz 

e o molhe do atual porto comercial, cujo acesso é realizado mediante autorização. As primeiras marcas 

dos navegantes apareceram nesse paredão onde ainda hoje há pinturas dos anos 70 que resistem ao 

tempo. Quanto à origem, ninguém sabe realmente quando começou esse fenómeno de escrita. Segundo 

João Carlos Fraga (2012) “tudo começou pela calada, como sempre. A primeira pintura foi o nome dum 

navio. Depois um marinheiro, mais habilidoso, pintou o seu barco.” Os faialenses, tal como Peter 

Azevedo, situam-na sem poder argumentar “depois da Segunda Guerra Mundial”. 

O mais antigo estabelecimento fotográfico da ilha, Foto Jovial, conserva documentos que mostram o 

paredão da doca sem nenhuma inscrição em 1947 e com pinturas em 1956. Ao tentar determinar a data 

de origem, surgem algumas incertezas. Duas fotografias vagamente datadas de “1950-1951” comportam 

4 Primeiro jornal da ilha, criado em 1893 com a instalação dos cabos telegráficos e ainda publicado hoje em dia.
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ou não pinturas. Uma outra imagem de João Carlos Fraga (Lobão, 2003) da “década de 1950” confirma a 

existência das pinturas nessa altura. Podemos então afirmar que os iatistas atracaram no porto da  

Horta desde o século XIX, e que temos vestígios das pinturas a partir da década de cinquenta do 

século seguinte. 

Figura 3 - Fotografia de 1956. Uma pintura está no canto inferior à direita da imagem. Foto Jovial. 

De anos mais recentes encontram-se fontes fotográficas mais variadas. O Peter Café, instituição bem 

conhecida (informal) dos navegantes, tem livros de honra desde 1966, cadernos em que os viajantes de 

passagem deixam uma palavra ou fotografias dos seus barcos, celebrando muitas vezes a hospitalidade 

da família Azevedo e nas quais é possível ver algumas pinturas em segundo plano.  

Com a construção da marina e a sua abertura em 1986, temos uma documentação mais elaborada logo 

desde o início, nomeadamente com o folheto de postais de Mário Duarte (1988) que mostra as primeiras 

escritas pintadas no betão e o trabalho a longo prazo realizado por Vítor Azevedo. Esse lugar concentra 

todas as marcas realizadas hoje em dia pelos navegantes.  
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Figura 4 - Vista de uma parte da marina hoje em dia. Fotografia da autora 

Desde há alguns anos, as pinturas estendem-se aos portos das outras ilhas do arquipélago açoriano. 

Assim, encontram-se marcas na Madalena (ilha do Pico), Angra do Heroísmo (Terceira) ou Ponta 

Delgada (São Miguel). Mas o fenómeno nunca conheceu a diversidade e amplitude do porto faialense. 

As letras do porto da Horta 

Modos de fazer 

Segundo Reese Palley (Fraga, 1990, p. 105), a primeira dificuldade é encontrar um lugar livre onde 

pintar. “Levei uma hora a procurar, até que encontrei uma superfície que eu podia pintar.” Alguns 

navegantes compram o material necessário em lojas de bricolagem perto do porto, outros utilizam 

elementos previamente levados para bordo (como as tintas e a fibra de vidro). O primeiro passo consiste 

em delimitar à mão livre ou com fita-cola, a forma que vai servir de base. Num total de 1000 pinturas 

analisadas, existem 767 retangulares. Uma camada inicial de cor unida é deixada a secar. A seguir, uns 

pintam à mão livre, outros fazem um primeiro desenho com lápis e passam novamente com a tinta. Em 

último caso, pode usar-se a fibra de vidro (um material muito resistente que compõe os barcos) para 

cobrir a sua pintura e dar-lhe uma resistência maior contra a ação do tempo.     
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Letreiramento e tipografia 

É preciso esclarecer os termos usados de letreiramento e tipografia neste artigo. De acordo com a 

definição de Emerson Eller (2014, p. 24), o termo “tipografia” designará aqui a escrita em geral e não os 

tipos impressos ou a oficina correspondente a aceção inicial: 

Typography quer dizer tipografia, e esse termo sempre será por nós, ao longo do texto, de uma 

maneira abrangente, muitas vezes usado como sinónimo de escrita ou como tudo o que está 

relacionado a ela (Eller, 2014, p. 24).  

Embora sejam letreiramentos, o porto da Horta pode ser qualificado de paisagem tipográfica. Apoiamo-

nos no conceito desenvolvido por um conjunto de pesquisadores apresentado da seguinte forma:  

“Paisagem tipográfica” seria, então, a paisagem formada por um subconjunto de elementos 

gráficos presentes no ambiente urbano: os caracteres que formam palavras, datas, e outras 

mensagens compostas por letras e números. Tipografia, neste contexto, deve ser entendida 

num sentido amplo, que inclui caracteres obtidos através de processos que seriam mais bem 

classificados como letreiramento (pintura, gravação, fundição, etc.) (Farias, 2000), e não 

apenas aqueles obtidos através dos processos automatizados ou mecânicos                   

(Gouveia, et al., 2007). 

A segunda palavra a definir, letreiramento, é característica das letras do porto. O termo português foi 

traduzido da língua inglesa lettering e designa segundo Gray (Finizola, 2010): 

[…] a escrita em que a forma visual, representada pelas letras e o modo em que elas são 

formatadas e combinadas, tem uma formalidade e uma importância acima da legibilidade 

(Finizola, 2010, p.41). 

Podemos completar esta definição com a de Martins (2005, p. 62) que realça, igualmente, a parte 

pictural inerente ao letreiramento, mas que faz distinção da caligrafia, por exemplo, que tem regras de 

construção (ductus, etc.). “O ato de desenhar letras também com a utilização de técnicas manuais, mas 

sem restrição a que sejam desenhadas com apenas uma linha (como no caso da caligrafia).” 

Classificação dos letreiramentos 

Antes de falar das categorias tipográficas, é importante observar que uma mesma pintura pode conter 

vários estilos de letras. Nestes casos, privilegiou-se sempre o estudo do nome do barco sobre os 

restantes elementos, uma vez que apresentam uma realização mais cuidadosa, assim como uma 

diversidade maior nas formas, enquanto, os nomes dos navegantes por exemplo, estão frequentemente 

escritos de maneira elementar, semelhante a uma assinatura.  

A classificação desenvolvida nesta parte inspira-se no padrão estabelecido por Emerson Eller (2014, p. 

93), ele mesmo referindo-se a Finizola (2010, p. 83-84). Adaptaram-se os grupos ao contexto da marina. 

Assim, foram conservados os grupos iniciais Quadradas e Serifadas de Finizola e «Inusitadas» de Eller. 
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As categorias Caligráficas e Cursivas foram agrupadas numa só, chamada Scripts, da mesma forma que 

os grupos Gordas e Grotescas foram reunidos na categoria Sem serifa.  Criaram-se os novos grupos de 

Mistas e de Caracteres não-latinos. 

Primeiro, Emerson Eller (2014, p. 90) dividiu as letras vernaculares da cidade de Belo Horizonte em dois 

grupos: 

– Precisos , para artefatos que apresentem visualmente uma preocupação formal, com letras 

uniformes e bem elaborada;.

– Ambíguos, para os artefatos que apresentem formas irregulares e sem muito apego a padrões 

visuais.

Manter-se-á o mesmo padrão, modificando apenas os nomes. Estes últimos, baseados no termo 

“irregulares” supramencionado: 

– As letras regulares apresentam uma construção homogénea e um traço uniforme 

nomeadamente a nível da espessura e da altura. Os artefactos deste grupo permitem uma 

identificação relativamente fácil com categorias tipográficas.

– As letras irregulars compreendem uma grande variedade de casos. Abrangem desde um tipo 

de escrita mais elementar, como as letras bastão, até letreiramentos cuja realização é inábil. 

Essa irregularidade encontra-se em vários níveis tais como na altura e na espessura do traço, 

nas variações das terminações, no alinhamento ou no espaçamento.

Figura 5 - Gráfico das letras regulares e irregulares. Gráfico da autora 
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86%	

Letras	
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A partir de uma seleção de 1000 artefactos, 137 são regulares e 863 irregulares. O grande número de 

letras irregulares leva a necessidade de relativizar a classificação dos letreiramentos. De facto, essas 

irregularidades criam uma ambiguidade mencionada por Emerson Eller (2014) e a possibilidade dos 

artefactos integrarem várias categorias simultaneamente. Assim, as escritas presentes no grupo Sem 

serifa, apresentam a letra I quase sistematicamente com serifa. Uma das explicações possíveis é a de 

que a letra I, por haver um espaço menor, as serifas ajudam a respeitar a homogeneidade entre as 

letras. Para resolver essa situação, focámo-nos na intenção inicial do autor que era, neste caso, 

desenhar letras sem serifas. Portanto o artefacto pertence a esse grupo. Finizola (2010, p. 72) 

estabeleceu características inerentes aos letreiramentos, tais como: “A mistura ou a alternância em uma 

mesma sentencia, de variações de estilo, corpo e peso.” Portanto o exemplo supramencionado confirma 

essa definição. 

Figura 6 - Os principais grupos de letras presentes no porto da Horta - Gráfico da autora 

O estilo mais usado é o grupo Sem serifas. Como o seu nome indica, esta categoria define-se 

principalmente pela ausência de patilhas. Entre outros estilos, encontram-se as grotescas com hastes 

lineares e uma construção geométrica. O número de escritas irregulares é muito elevado (52 letras 

regulares por 454 irregulares). 
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Figura 7 - Letras sem serifas (grotesca regular e uma sem serifa irregular) - Fotos da autora 

O segundo grupo mais frequente denomina-se Scripts. Trata-se de letras com uma forte referência à 

ferramenta (traços de pincel, por exemplo) e ao gesto manual. Este grupo reúne as letras Caligráficas 

(190 elementos) e Cursivas (116 elementos). As Caligráficas têm uma construção precisa, e são muitas 

vezes sem ligação entre as letras. Encontram-se, entre outros estilos, góticas ou letras distintas do País 

Basco. Ao contrário, as Cursivas apresentam uma continuidade entre as letras e um eixo inclinado. 

Figura 8 - Letras Scripts (caligráfica regular, cursiva regular, caligráfica irregular típica do País Basco, cursiva irregular) - Fotos da autora 

O grupo das Serifadas reúne as letras com a presença de patilhas nas suas terminações. Encontram-se 

vários estilos de serifas, tais como as egípcias, as modernas, as transicionais, entre outras. 
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 Figura 9 - Letras Serifadas (letras egípcias, modernas, transicionais) - Fotos da autora 

O grupo das letras Quadradas define-se pela sua construção modular retangular. Elas não apresentam 

nenhum traço curvo e as hastes são paralelas e sem contraste.  

Figura 10 - Um tipo de letra Quadrada do porto - Fotografias da autora 



Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867 76 

O grupo das Inusitadas apresenta desenhos integrados nas escritas ou as próprias letras contêm 

deformações em formas decorativas. Cada pintura é casual e irregular. 

Figura 11 - Dois tipos de letras Inusitadas do porto - Fotografias da autora 

Como já foi referido, devido as suas irregularidades, alguns artefactos são difíceis de classificar. O grupo 

das Mistas reúne as letras que se tornaram impossíveis de classificar e integrar noutros grupos. 

Figura 12 – Letra do grupo Mistas - Fotos da autora 
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O grupo dos Caracteres não-latinos compõe-se apenas de dez elementos numa seleção de mil fotos. 

Estão presentes os alfabetos cirílico, árabe, e os ideogramas chineses. Uma das interpretações possível 

sobre a raridade dessas escritas diferentes do alfabeto latino relaciona-se com a localização dos Açores 

no meio do Atlântico Norte e a presença de rotas entre países usando o alfabeto latino. É possível 

comprovar este facto pelo registo da entidade Portos dos Açores no qual as nacionalidades dos 

navegantes mais presentes são as europeias e as norte-americanas (França, Reino Unido, Países Baixos, 

Alemanha, Estados Unidos e Canadá). 

 Figura 13 - Caracteres não-latinos (alfabetos árabe e cirílico) do porto - Fotos da autora 

Resultados 

O grande número de letras irregulares associado ao uso de ferramentas inadequadas indica que os 

navegantes não têm, no geral, formação aprofundada no domínio do desenho de letras. As respostas 

evasivas feitas às perguntas sobre as escolhas das formas das letras, bem como o facto de ser uma 

escrita pontual confirmam este argumento. 

Mais do que relacionados a um território específico, observamos algumas evidências de que os 

letreiramentos têm seu ponto de contato devido às ferramentas de trabalho em comum 

utilizadas para este fazer manual, bem como as técnicas empregadas, geralmente construídas 

de forma intuitiva desvinculadas de uma formação especializada na área (Finizola, 2010, p.67). 

A pesquisa de Emerson Eller (2014) e o caso do porto da Horta mostram que as letras não-serifadas 

constituem o grupo mais presente. Podemos pensar que são as letras mais fáceis de pintar, ou as mais 

elementares. Aprofundar esse trabalho seria muito interessante para comparar as letras pintadas com 

os tipos presente nos barcos, já que frequentemente os navegantes reproduzem a tipografia impressa 

nos lados do seu veleiro. Assim, fontes digitais como Arial e Helvetica, ou ainda a Mistral, encontram-se 

com regularidade nas pinturas e nos barcos. Essa hipótese aproxima-se das conclusões de Emerson Eller 

(2014) que mostra a influência das fontes digitais no trabalho dos cartazistas de Belo Horizonte.  
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Embora existam exceções (como as letras bascas) não é possível afirmar que as tipografias têm uma 

ligação óbvia com o mar ou as zonas geográficas. Por outro lado, a escolha das cores reflete claramente 

o universo da navegação e das bandeiras. Ao analisar os mil artefactos selecionados, destacam-se em

primeiro lugar, as cores brancas e azuis, e a seguir as cores preto, vermelho e amarelo

As pessoas entrevistadas vão igualmente neste sentido: Nelly, uma navegante encontrada na marina, 

disse usar o branco e o azul na sua pintura como referência ao oceano. Diogo, vendedor numa loja de 

bricolage perto do porto afirma que os navegantes compram geralmente as mesmas cores de tintas,  

principalmente o azul, o branco, o vermelho e o preto pela sua alusão direta ao mar, mas também às 

nacionalidades através do desenho da bandeira dos seus países ou o uso das tonalidades 

correspondentes na pintura. 

Conclusão 

O objetivo geral do presente artigo foi o de aprofundar o olhar que existe sobre as escritas do porto da 

Horta. Estabelecemos uma ligação entre o contexto geográfico e histórico do porto da Horta com a 

presença das pinturas dos navegantes, o que permitiu demonstrar que o aumento da navegação 

recreativa está relacionado com o início desta prática. Se os letreiramentos apresentam uma grande 

variedade que reflete a diversidade dos seus autores, o modo de pintar, as cores e os desenhos que 

acompanham as escritas, apresentam uma certa homogeneidade que cria um sentimento de 

comunidade ligada ao mar e à navegação. A situação insular do porto acentua o atípico e a força da sua 

paisagem tipográfica cosmopolita. 

A presença mais frequente de letras irregulares confirma que se trata de uma prática informal ou de 

“não-especialistas” segundo os termos de Finizola (2015, p. 34), característica dos letreiramentos 

vernaculares. No caso da marina hortense, está ainda mais reforçado pelo facto de se tratar de escritas 

de passagem, correspondendo a um momento único. 

Além de refletir passagens dentro de um espaço, a prática poética de deixar uma marca fala dos nossos 

modos de vida e constitui uma verdadeira cultura vernacular que o design tipo-gráfico deve observar e 

preservar. Este artigo sintetiza um trabalho de conclusão de mestrado muito mais amplo sobre as 

escritas do porto da Horta que deu lugar a um projeto editorial apresentando a recolha fotográfica 

realizada durante a pesquisa. O presente artigo como o livro de fotografias tentam divulgar as pinturas 

dos navegantes sendo, no entanto, apenas o início de um estudo muito mais amplo de registo e de 

publicação das letras do porto da Horta. 
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Resumo 

Este estudo tem como objetivo investigar o processo de resgate tipográfico presente no design de tipos 

e na criação de fontes digitais. Embora a prática do resgate exista na tipografia desde seus primórdios, 

ela não é apresentada com o devido rigor nos livros especializados no tema, sendo frequentemente 

citada como apenas uma das muitas práticas existentes no design de tipos. Logo, por se tratar de um 

assunto pouco abordado formalmente no design de comunicação e no de tipos, este estudo apresenta 

um caráter de fundamentação. Nele, discutem-se as principais características, os procedimentos 

metodológicos mais recorrentes e os limites dessa prática, para que seja definido um conjunto de 

parâmetros que possam auxiliar no desenvolvimento de fontes digitais de resgate tipográfico.  

Abstract 

This study aims to investigate the process of typographic revival present in type design field. Although 

the type revival practice exists since the creation of the movable type system, it’s not presented with 

due relevance in specialized literature and often cited as just one of many the practices possibilities in 

the type design field. 

Because this is a subject rarely investigated in the design’s literature, this study aims to help to set some 

foundation stones to this practice. Therefore, from a review of the main aspects of this practice, his 

most recurrent methodological approaches and limits, it was set a list of parameters that may help in 

the development of fonts of this nature. 
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Tipografia; Design de tipos; Resgate tipográfico; Metodologia; Design de Comunicação. 
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Typography; Type design; Type Revival; Methodology; Communication Design.  
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Introdução 

Ao examinar a história do design de comunicação é possível constatar como as formas dos tipos foram 

se alterando gradualmente. Bomeny (2010) observa que o desenho da letra sempre foi influenciado 

pelos valores estéticos de sua época e pelos desenvolvimentos tecnológicos existentes. Enquanto nos 

primeiros impressos tipográficos do século XV o tipo copiava a caligrafia gótica, nos períodos 

subsequentes os desenhos passaram a refletir seu próprio meio, do tipo de metal ao digital        

(WILHIDE, 2011). 

Porém, mesmo com os padrões estéticos e culturais de um período sendo materializados em novos 

tipos, algumas características formais permaneceram e tornaram-se paradigmas projetuais, tanto no 

design de tipos quanto no seu uso em design de comunicação. Deste modo, alguns tipos históricos 

passaram a ter suas formas adaptadas para novas tecnologias ou inspirando novas criações. Bringhurst 

observa que: 

A tipografia é um ofício antigo e uma velha profissão, bem como uma fronteira tecnológica 

permanente. […] Preservar o sistema significa estar aberto às surpresas e às dádivas do futuro, 

mas também significa manter o futuro em contato com o passado (BRINGHURST, 2005,           

p.213-214).

Frente à essa complexidade, Esteves (2012) observa que o resgate tipográfico ou histórico está entre os 

fatores que motivam a criação de novos designs e que não apresenta seus limites ou termos bem 

definidos. Observa-se também uma diferença no tratamento do tema em relação ao idioma, o que pode 

gerar divergências na interpretação de determinados conceitos. Soma-se à essa problemática, a 

dificuldade de articular as características intrínsecas da atividade. Shaw (2012) observa que a essência 

de uma tipografia é indescritível e capturá-la em um resgate é uma realização muito subjetiva. Por isso 

os profissionais possuem opiniões muito diferentes sobre como descrever e classificar um projeto desta 

natureza, chegando a questionar a validade de se criar mais resgates (SHAW, 2012; LICKO, 1996; 

VANDERLANS, 1996; DOWNER, 1996). 

Contudo, diferentes designers e autores defendem que os melhores tipos do passado devem estar 

disponíveis em novas tecnologias, para que se mantenha uma continuidade histórica e cultural, 

possibilitando o benefício do conhecimento de antigos tipógrafos (SHAW, 2012). Downer (1996) 

identifica a existência de dois grupos de profissionais que realizam o resgate tipográfico. O primeiro        

é composto por designers inexperientes, que praticam a atividade para aprimoramento técnico, 

desenvolvendo a percepção e a habilidade no desenho dos glifos. Já o segundo grupo, composto por 

designers experientes, realiza esta prática como uma maneira de homenagear grandes artistas do 

passado ou como estratégia competitiva de mercado. 

Se esta é uma prática tão presente na tipografia, quais são seus fundamentos? É possível apontar o 

que define um resgate, uma adaptação, uma cópia, um projeto inspirado ou mesmo um resgate                 

mal-executado? Para responder esses questionamentos, busca-se identificar neste estudo as  
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características elementares de um resgate tipográfico e suas principais abordagens. Um conjunto de 

indicações para a criação de fontes digitais de resgate tipográfico é definido ao término destas análises, 

com a definição de uma terminologia apropriada e seus limites conceituais. 

Terminologia 

Ao traduzir o livro Elementos do Estilo Tipográfico , de Robert Bringhurst (2005, p. 25), André Stolarski 

observa que em inglês o termo type pode significar tipo ou tipografia. Porém, a sutil diferença que 

existe entre type e typography está naquilo que enfatiza – o produto ou a atividade – e não encontra 

equivalente direto em português. Neste contexto, adota-se a definição feita por Farias (2004), que 

considera tipografia como o conjunto de práticas e processos envolvidos na criação e utilização de 

símbolos ortográficos e para-ortográficos para fins de reprodução.  

O termo tipo, compatível à typeface é interpretado como um desenho particular para um conjunto de 

símbolos, reproduzidos em impressos ou em telas. Os termos caractere ou face do tipo serão 

considerados seus. Já o termo glifo, neologismo originário do inglês glyph , pode ser entendido como 

"uma versão – uma encarnação conceitual e não material – do símbolo abstrato chamado caractere" 

(BRINGHURST, 2005, p. 357). Deste modo, compreende-se que em uma fonte digital contemporânea, 

um mesmo caractere pode apresentar diferentes glifos, com variações formais associadas ou não ao   

seu valor. 

De encontro com Farias (2004), entende-se uma fonte digital como um arquivo de dados eletrônicos 

contendo um amplo conjunto de instruções para a correta reprodução dos glifos, juntamente com 

informações que regulam o espaço entre as letras, palavras e linhas, nos meios analógico e digital.  

A nomenclatura em inglês do objeto deste estudo, type revival , apresenta uma variação semântica que 

pode causar equívocos de interpretação. A tradução adotada, resgate tipográfico , oferece significados 

mais próximos ao seu equivalente estrangeiro. A palavra resgate amplia a noção de recuperação, 

somando-se a ela as ideias de cumprir, desempenhar ou executar novamente, algo que foi privado por 

perda, destituição ou destruição. Relacionando estes conceitos com os tipos, é possível interpretar o 

termo como a recuperação das formas dos glifos, de modo que seu uso e seu reconhecimento sejam 

possíveis, oferecendo a sua reintegração como material de trabalho e ferramenta de comunicação. 

Contemplando a área de atividade, considera-se a recuperação das propriedades físicas ou de material 

intelectual relacionados à tipografia, tal como eram originalmente, bem como reintegrá-los de forma 

adequada para uso contemporâneo. A escolha deste termo em oposição à outros se dá porque os 

conceitos e o uso da palavra resgate já ocorrem na literatura sobre tipografia em português (GOMES, 

2010; FARIAS, 2001; WILHIDE, 2011 e BOMENY, 2010). E outros termos, como revificação ou 

revitalização , podem apresentar o sentido de dar maior eficiência . O que implica em uma modificação 

entendida como melhoria funcional e pode provocar divergências. Esta melhoria pode ser interpretada 

por outro profissional como falha, má execução ou interferência prejudicial ao design. 
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Tipográfico é utilizado por oferecer uma amplitude semântica similar ao original, fazendo alusão a área 

de atividade completa. Em convergência com as definições de Farias (2004), pode-se adotar resgate 

tipográfico para projetos de criação de fontes relacionados à recuperação, adequação tecnológica, 

inspirados em letreiramentos históricos, alfabetos litografados ou de xilogravuras, entre outras 

possibilidades, não limitando-se apenas aos tipos originalmente produzidos em metal, madeira                

ou fotocomposição. Inclusive, esta variação pode auxiliar na classificação de diferentes

resgates tipográficos. 

Fundamentação 

Uma vez explicitados os principais termos utilizados neste estudo, por ora é necessário analisar como 

se configura um resgate tipográfico. Portanto, do encontro de diferentes autores e designers, serão 

elencadas aqui as principais características dessa prática.  

A natureza do resgate tipográfico 

Ao refletir sobre o design de Mrs Eaves, Licko (1996) argumenta que a criação de fontes digitais de 

resgate tipográfico lida com o desafio da perfeição, visto que um projeto de resgate tipográfico almeja 

uma qualidade raramente alcançável. Para a designer, são raros os projetos que conseguem realizar 

com plenitude a tradução tecnológica dos tipos móveis, para os tipos digitais uma vez que a 

materialidade da técnica dificilmente é capturada e emulada em projetos dessa natureza. Além disso, a 

autora também suscita o dilema em se entender o resgate tipográfico como uma evolução tecnológica. 

Para ela, pensar a questão dessa maneira traz um certo estranhamento, considerando que o 

desenvolvimento tecnológico permitiu uma maior liberdade estilística para o design de novos tipos por 

se libertar dos limites técnicos do passado.  

Por outro lado, Kelly (2010) observa que muitas decisões são tomadas ao se adaptar um original para um 

novo tipo, abrindo margem para interpretações. Logo, o modo como o designer de tipos articula esses 

diferentes fatores faz com que o projeto seja considerado imitação, redesign, homenagem, entre outras 

classificações. Nesse sentido, Bigelow e Seybold (1981) propõe que o resgate tipográfico ocorre quando 

o modelo original se estende mais para o passado, além da fase tecnológica ou cultural anterior,

diferente de uma adaptação.

Quanto à Downer, um resgate tipográfico pode ser definido como: 

[…] a modern rendering of an old type design, especially one that originated in an earlier era of 

typographic history and therefore represents a technology considered obsolete by current 

typesetting standards. This implies that any digital interpretation of a slightly earlier digital 

original is not a revival, because digital technology has not become obsolete; nor for that 

matter, have most fonts formats. Presently, though, type revivals are done primarily in the 

digital medium, whereas the faces to which they refer were not (DOWNER, 1996, p.10). 
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O fator histórico e o tecnológico se mostram determinantes para a classificação. O histórico é dividido 

em duas fases. A primeira é identificada como o momento passado, quando ocorre a criação ou o uso 

corrente do design original. A segunda é o momento no qual se realiza ou se propõe o resgate. Esses 

dois não podem ser diretamente seguidos, pois não haveria o distanciamento histórico-cultural 

necessário. O que configuraria a atividade como uma adaptação. 

O fator tecnológico é de grande influência, pois conceitualmente não é possível resgatar algo que já está 

presente em tecnologia contemporânea. Caso esteja em uma diretamente anterior à predominante, 

novamente será considerada uma adaptação e não um resgate.   

 [...] it seems clear that the common metaphor of Gutenberg’s imitation of medieval scribes’ 

handbook into the incunabula could be applied successfully in other historical cases. Similar 

situations can be verified in the shift from hand to mechanical composition, from licensing 

machines to photo-typesetting technology and from photocomposition to the digital medium 

(CELSO, 2000, p.5). (ver Figura 1) 

Figura 1: Detalhe da Bíblia de 42 linhas produzida por Gutenberg. Repare que os primeiros tipos impressos, criados por Gutenberg, copiavam  as  

formas das letras góticas usadas pelos escribas até então. Além do corpo de texto em preto, é oportuno observar que, as capitulares (em azul) e as 

notas (em vermelho) foram grafadas à mão.1

1 Bibliothèque Mazarine. Disponível em:  <http://mazarinum.biblio-theque-mazarine.fr/>.  Acesso em:  01 Out. (WILHIDE, 2011) (WILHIDE, 2011).
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Shaw (2012) observa que os resgates tipográficos foram temas de muitos debates no curso dos últimos 

125 anos, e tendem a ocorrer em momentos de mudanças tecnológicas abruptas, quando os 

profissionais discutem a melhor maneira de seguir adiante. Boa parte dos tipos antigos foi ressuscitada 

neste período. Contudo, percebe-se também que estes resgates são causas ou consequências de 

mudanças de paradigmas em suas respectivas épocas. Por isso, não é possível classificar um resgate 

tipográfico apenas com base na tecnologia. É necessário considerar os critérios de escolha do design 

original e as decisões tomadas em relação a sua qualidade histórica. 

Em muitos casos o termo clássico é usado como argumento para a realização de um resgate, porém esta 

atribuição se baseia em critérios subjetivos que podem não ser aceitos pelos pares. Shaw (2012) sinaliza 

que os resgates tipográficos envolvem questões que ultrapassam a simples indagação se deveriam ou 

não existir. Ele também identifica que descrever com exatidão um resgate é a tarefa mais difícil, uma vez 

que existem muitos níveis de resgate, como fac-símiles, adaptações tecnológicas, atualizações e 

resgates genuínos. Diante dessa amplitude de possibilidades evidencia-se a necessidade de identificar 

quais são os níveis mais recorrentes para se propor uma classificação.  

Sobre essa problemática, Jane Patterson expõe a seguinte opinião: 

When creating a revival typeface, I am definitely most concerned with preserving the original 

design. […] a revival is not about creativity. It’s about faithful reproduction of an existing 

creation (apud DOWNER,1996). 

A transposição dos glifos de uma tecnologia ultrapassada para outra mais moderna pode ser 

considerada como o primeiro nível de um resgate. Neste caso as formas originais são reproduzidas da 

maneira mais fiel possível, evitando interferências pessoais. 

Matthew Carter (apud DOWNER, 1996) também reconhece que existem diferentes níveis de fidelidade 

ao original, desde representações literais e até improvisações. O designer comenta: 

For me, the object of designing a historical revival is not to make a pious reconstruction but to 
capture an essence which must involve interpretation and synthesis. Whether it involves 

improvement is another matter. I could not aspire to improve on any of the originals that I have 

revived, except in the sense of concentrating into one typeface the best qualities of a larger 

body of work (apud DOWNER,1996). 

Para ele, sua fonte Big Caslon é a que mais se aproxima de uma origem histórica específica, já que os 

tamanhos 72, 60 e 48 pontos das romanas de Caslon foram utilizados como modelos. Carter decidiu 

compartilhar em sua fonte a maior parte das características presentes naqueles corpos. Assumida a 

possibilidade de interferência, um resgate pode apresentar alterações propositais na forma dos glifos. 

No caso de Carter, é uma opção que sintetiza um conjunto de características importantes da família 

tipográfica. A prática do resgate tipográfico é um exercício de compreensão do modelo original. 
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Ainda sobre a relação entre fidelidade e a interferência deliberada, Fred Smeijers observa: 

[…] combining the best qualities of several examples of states of a single typeface or personal 

style can became part of the job of doing a revival. Synthesis is unavoidable, often deliberate. 

Sometimes, however, a type designer consciously resists the urge to blend or combine 

prominent elements when doing a revival in order maintain the integrity of a particular design. 

Lo Celso (2000) exemplifica que os tipos Centaur, Dante, Times New Roman, Caledonia, Sabon e Galliard 

são exemplos de casos de síntese, resultantes de pesquisas profundas sobre designs clássicos. Não são 

cópias, mas recriações executadas por pessoas que conseguiram equilibrar tradição e sentido de futuro. 

Jonathan Hoefler, por seu turno, argumenta que existe algo além da adaptação fiel ou desta síntese: 

More important than the virtues of a historical source is the dialogue between the original 

artifact and its restoration, in which the intensions of both designers are articulated […] can be 

thought of more as an interpretation than a replica; the aim becomes not to imitate a type’s 

forms, but to convey its spirit (apud DOWNER,1996). 

Nesse sentido, Shaw (2012) discute que o verdadeiro desafio é o quão bem um resgate consegue manter 

o espírito do seu modelo original, mesmo adaptado para funcionar em novas tecnologias e

circunstâncias. Considerando a subjetividade do trabalho, compreende-se pela proposta de Hoefler que

o designer pode e deve se permitir interferir no design, de modo a expor sua interpretação daquele

trabalho. Esta adaptação é resultado da interpretação dos originais em um novo momento histórico-

cultural, inspirando novas ideias. 

As alterações realizadas no processo de resgate podem ocorrer, em maior ou menor quantidade. De 

forma direta, quando o designer deixa explícito que o resultado do seu projeto é uma interpretação. E 

indireta, porque os glifos precisam se adequar a novos suportes e mecanismos, para os quais não foram 

projetados originalmente. Percebe-se que o resultado nunca será totalmente fiel ao original, mesmo 

que esta seja a intenção do designer, pois as formas se ajustam a novos parâmetros técnicos e culturais 

no momento do resgate. 

Um exemplo desta questão é a Golden Type, de William Morris. Tam (2002) observa que a fonte 

projetada em 1890 foi é uma reinterpretação do tipo romano de Jenson, mas com serifas inferiores em 

formas slabs . Para a autora, por mais que Morris desprezasse as fontes usadas na publicidade de seu 

tempo, seu trabalho foi influenciado, conscientemente ou instintivamente, por esta tendência. Ainda em 

relação a essa sorte de interferências propositais, Tam (2002) explica que ao projetar a fonte Charter, 

Matthew Carter tinha a intenção de criar um resgate dos tipos de Fournier, porém acrescentou novas 

características ao desenho para enfrentar os novos desafios de reprodução. Neste caso, as serifas foram 

adaptadas para formas slabs , embora mantivessem pura a elegância dos glifos originais. 

Contudo, em alguns momentos, as interferências podem se opor deliberadamente às escolhas do design 

original. Nesse sentido, Licko (1996) conta que ao projetar a família Mrs. Eaves optou por uma estratégia 

que deliberadamente contradiz as intenções originais de Baskerville. Se por um lado o acentuado 

contraste dos desenhos de Baskerville eram uma novidade na época de sua criação, a proposta de Licko 

Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867



88 

buscou preservar e explorar os elementos que se tornaram familiares e legíveis para o leitor 

contemporâneo, oferecendo assim, na sua própria interpretação, um tipo mais solto. 

Outro aspecto importante que deve ser considerado no julgamento da natureza de um resgate 

tipográfico é entender que nem todos os tipos oferecidos pelos fabricantes como resgates autênticos 

são de fato genuínos.  

Downer (1996) alerta que a aparente liberdade de adaptação durante o processo de resgate, juntamente 

com versões para tecnologias diferentes, geram uma confusão de nomes, atribuições e licenças em 

relação as fontes oferecidas no mercado.  Tanto é que a ideia de clássicos revisitados adquiriu muita 

importância durante o século XX como demonstraram as demandas da indústria tipográfica Nos Estados 

Unidos e na Europa este revisionismo mostrou-se uma atividade muito lucrativa para as empresas de 

distribuição de tipos (LO CELSO, 2000).  

Esta prática é atestada pelas incontáveis Garamonds existentes. Algumas são inspiradas nos tipos do 

tipógrafo francês, outras em impressos de qualidades variadas e há ainda as que são atribuídos 

erroneamente. Por exemplo, a ITC Garamond, desenhada por Tony Stan, foi lançada em 1975 e muitos 

acreditavam ser um resgate dos tipos de Claude Garamond (DOWNER, 1996;, 2004). Porém, nesta época 

a ITC produzia muitos tipos com apelo para a publicidade, apresentando maior altura de x, espaçamento 

mais apertado, entre outros modismos. Inclusive seu material de vendas anunciava o tipo como 

rephrased (reformulada) e não revival . Downer (1996) comenta que o resultado dos esforços de Stan foi 

uma série de tipos tão distante dos originais, que certos aspectos parecem ir contra a estética do 

tipógrafo renascentista. Esta e outras Garamonds comprovam o impacto das decisões tomadas no 

desenvolvimento de resgates tipográficos, tanto na escolha do original quanto nas adaptações.  

Kelly (2011) alerta sobre a importância de se identificar corretamente os originais. Não é incomum que 

um projeto inicialmente atribuído a um determinado tipógrafo, tenha sido de fato executado por outro. 

O cuidado da escolha dos originais 

Uma vez examinada a problemática dos diferentes níveis de intenção de resgate é importante discutir 

sobre a qualidade dos originais empregados no processo. Primeiramente é fundamental levar em 

consideração o material com o tipo a ser reproduzido. A qualidade da reprodução deve ser boa e a 

disponibilidade de originais a ser consultados não deverá inviabilizar a análise das formas. Para Lo Celso 

(2000) é importante ficar atento em situações onde são utilizados muitos originais de referência 

diferentes para que se recupere as formas dos glifos; ou ainda com a mesma referência de origem, mas 

reproduzidos por métodos diferentes. 

Kelly (2011) também articula sobre a importância de se levar em consideração o tamanho de corpo dos 

originais escolhidos. Tal cuidado se faz necessário uma vez que antes do advento da máquina 

pantográfica de corte de punções (em 1880) cada tamanho de corpo era cortado individualmente.  

Portanto, esse aspecto da manufatura dos primeiros tipos invariavelmente levava a diferenças no 

desenho. Tais pormenores eram inerentes ao trabalho manual, mas também proporcionadas por 
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modificações intencionais introduzidas pelo puncionista na tentativa de compensar as variações na 

percepção ótica dos caracteres em corpos maiores ou menores (TRACY, 1986). 

Aspectos metodológicos 

Embora o método adotado possa variar de acordo com as intenções do designer, Kelly (2011) observa 

nos quatro passos principais usados por Morris uma génese de um pensamento metodológico a respeito 

da questão: 

1 - Researching the finest specimens of the design under consideration; 

2- Using photography and enlargements to help reveal the true character of the letterforms;

3 - Seeking the essence of the design; not a mere slavish reproduction of photographic images;

4 - Adapting the design for current production and use. (KELLY, 2011, p.6)

Shaw (2012), por seu turno, observa aspectos discutíveis nestes passos. Para o pesquisador, um dos 

aspectos mais controversos no resgate é a natureza da qualidade do modelo em que o resgate se 

baseia. Lo Celso (2000) questiona qual seria a referência mais adequada, considerando que o criador do 

design original desenvolveu o tipo para ser impresso sob determinadas condições. A punção, o tipo de 

metal ou a forma impressa? 

Portanto, os critérios para a escolha dos melhores exemplares são discutíveis. O parâmetro estético é 

subjetivo, dependendo do julgamento feito pelo designer. Além disso, a intenção do projeto pode variar 

de uma reprodução fiel, passando por uma inspiração ou interpretação, chegando até mesmo a 

extrapolação de características. A forma impressa é a referência mais usada para um resgate 

tipográfico, uma vez que esse material oferece as melhores oportunidades de acesso. Ainda assim, a 

aparência dos tipos está sujeita ao estado de conservação dos suportes. Os tipos móveis ou matrizes 

originalmente gravados em madeira ou metal também podem fornecer um maior entendimento das 

formas, complementando a observação dos impressos. Melhor ainda, seria consultar os desenhos 

originais, porém quanto mais antigo for o tipo, mais difícil é encontrar este material. 

O segundo passo consiste no registro e na ampliação dos melhores exemplares analisados na primeira 

fase. Com a ampliação é possível aprofundar a análise das formas dos caracteres, contudo também 

deve-se observar a qualidade geral da reprodução. Kelly (2012) observa que as letras são mais nítidas 

quando entintadas ligeiramente abaixo do normal, assim os detalhes do original podem ser mais 

facilmente percebidos. Com a ampliação é possível determinar quais as páginas contêm o melhor do  

tipo original. Shaw (2012) critica a colocação de Kelly quanto ao uso obrigatório da fotografia. A 

ampliação é necessária para a análise das formas e uma alternativa  para isso é a digitalização por meio 

de um scanner e softwares gráficos. 

O terceiro requer atenção especial porque definir a essência de um tipo é muito subjetivo. O mais 

recorrente é tentar compreender o desenho dos glifos e a intenção do autor com base nos documentos 

impressos. Lo Celso (2000) expõe que é necessário remover o ruído e a distorção existentes para 

alcançar a maior fidelidade possível. Ele apresenta as sugestões de Bigelow e Seybold (1981) 
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possibilitando a restituição da forma dos glifos por dois caminhos. Primeiro, corrigindo suas 

deformidades ao compreender a origem da degradação (tipos ou matrizes defeituosas, impressão ruim, 

papel de má qualidade, mal estado de conservação, e outros). Segundo, reconstruir os glifos a partir das 

deformidades, utilizando o conhecimento das reais características do design original (com base nos 

modelos das letras, características anatômicas, conhecimento do trabalho do autor, comparação com 

outras fontes e specimens em melhor qualidade). 

O último passo apresentado, engloba um conjunto de decisões técnicas que visa a adequação dos 

caracteres para novos mecanismos, de modo que a fonte criada seja eficiente em tecnologia 

contemporânea.  

O designer também deve levar em conta a ética no seu trabalho, já que não é possível recriar a atitude 

de outro profissional. Para Vanderlans (1996) há uma grande confusão sobre o uso de sampling e cópia 

das formas tipográficas. Ele questiona se o processo utilizado altera a concepção de cópia. Se uma das 

premissas do resgate tipográfico é copiar o design de um professional do passado, em qual momento o 

designer que resgata é considerado autor do projeto? Vanderlans (1996) amplia esta questão indagando 

se é possível identificar o quanto é necessário mudar um projeto para reivindicar sua autoria. Como é de 

se esperar, não há uma resposta clara. A ética, as regras ou as normas de conduta que regem a 

profissão, é tudo que existe como guia. Levando em conta o inerente diálogo entre o trabalho dos dois 

profissionais, quanto mais livre for a adaptação, enquanto síntese, interpretação ou extrapolação das 

formas, mais autoria pode ser creditada professional que realiza o resgate. Neste contexto adota-se 

uma postura de co-autoria inevitável porque quanto mais distante do design original, menos o projeto 

será considerado um resgate tipográfico. 

Classificações e índices de um resgate tipográfico 

As informações até aqui recolhidas serão agora organizadas de maneira a propor uma classificação dos 

resgates tipográficos. Para tanto serão elencados um conjunto de parâmetros com indicações para 

auxiliar o designer de tipos no estabelecimento de limites projetuais e teóricos. Para fins de 

entendimento rápido, tais critérios se encontram sintetizados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Classificação e índices de resgates tipográficos 

DESIGN 

HISTÓRICO 

ORIGINAL 

ADAPTAÇÃO FIEL RESGATE TIPOGRÁFICO DESIGN 

INSPIRADO 

DESIGN INÉDITO 

1. Reprodução 

fiel 

2.  

Síntese formal ou 

estilística 

3.  

Interpretação 

4. 

Exploração formal 

Tecnologia e/ou 

momento histórico 

imediatamente 

posterior ao 

original. 

Adaptação 

tecnológica e 

histórica com o 

mínimo de 

interferência 

possível. 

Compreensão do 

design original de 

modo a compilar 

as principais 

características 

estéticas em um 

mesmo projeto de 

fonte. 

Maior influência do 

designer 

contemporâneo, 

com acréscimo de 

novas 

características sem 

prejudicar as 

originais. Resultado 

da relação entre o 

antigo e o novo. 

Maior liberdade de 

trabalho do designer 

contemporâneo, 

produzindo uma 

releitura do original, 

por meio de 

extrapolações 

formais. Sem 

prejudicar 

características 

elementares. 

Seleção  

e uso de 

características de 

um estilo, modelo 

ou trabalho de um 

profissional para a 

criação de uma 

nova fonte. Não 

possui a 

obrigação de ser 

fiel ao original. 

Jane Patterson, 

Cristóbal 

Henestrosa 

Matthew Carter, 

Fred Smeijers, Jan 

Tschichold, Jean 

François Porchez 

Jonathan Hofler, 

Alejandro Lo Celso, 

William Morris, Tony 

de Marco 

Zuzana Licko, John 

Downer, 
Tony Stan 

Réplica Novidade 

Os quatro níveis fundamentais de resgate tipográfico existem entre dois extremos. O primeiro é a 

réplica, no qual o projeto é considerado uma adaptação fiel do design original, em uma tecnologia e/ou 

momento histórico diretamente posterior ao seu uso ou criação. O extremo oposto é a novidade. Um 

design inédito sem vínculo direto com projetos antigos e nem tecnologias ultrapassadas, criado em 

momento histórico, cultural e tecnológico distante do primeiro. 

A reprodução fiel é o primeiro nível de um resgate. Configura-se como a adaptação tecnológica de um 

design pertencente a um período histórico distante, criado em uma tecnologia ultrapassada. Neste 

projeto, o designer pretende ser o mais fiel possível ao original, evitando ao máximo sua interferência 

nas formas e nas relações dos glifos. 
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O segundo nível é a síntese formal ou estilística . Esta prática vai além da adaptação tecnológica. Não se 

almeja fidelidade extrema a um tipo específico, mas a reprodução de características que definem uma 

família tipográfica ou descrevem o trabalho de um profissional de um período histórico e tecnológico 

antigo. O importante é perceber quais são os atributos elementares e transcrevê-los para o suporte 

digital de modo que respeitem os originais. 

A interpretação ocorre no terceiro nível e o designer possui papel ativo de co-autor. O resultado não é 

uma representação submissa ao antigo, mas uma interpretação do design original sob a ótica 

contemporânea. Neste resgate, novas características são acrescentadas sem prejudicar as originais. 

O último nível fundamental de um resgate tipográfico é a exploração formal . Assumindo que a 

interferência do designer é inevitável, adota-se uma liberdade de trabalho maior. Permite-se explorar as 

formas originais, de modo a produzir uma releitura, que extrapola características do original em 

detrimento de outras. É importante destacar que não se retiram características elementares, pois deste 

modo deixaria de se configurar como um resgate, se enquadrando no estágio de transição posterior. 

A partir do momento que o designer seleciona referências antigas de um estilo, modelo de letra ou 

trabalho de um profissional para a criação de uma fonte nova, sem obrigação de se manter fiel as 

características originais, ele está fazendo um design inspirado e não um resgate. O profissional retira 

características indesejadas e utiliza apenas as que acredita serem mais relevantes. Quanto mais se 

afasta do modelo original, mais se aproxima do extremo de um design inédito . Não há atribuição direta a 

nenhum profissional do passado.  

Além das questões até o momento explicitadas existem também outros indicadores importantes que 

devem ser levadas em consideração durante a criação de um resgate tipográfico ou na análise de um 

projeto dessa natureza. Tais índices encontram-se organizados na Tabela 2 e são divididos em três 

grupos de acordo com: o sistema utilizado no original, o material estudado para o resgate e as 

informações histórico-culturais. 
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Tabela 2 – Indicadores relevantes para análise e criação de resgates tipográficos. Fonte: dos autores, 2017. 

SISTEMA USADO MATERIAL DE ANÁLISE HISTORICIDADE 

Modelos de escritas históricas 

(suas formas e construção) 

Desenhos originais Biografia e trabalhos do criador 

Letreiramentos 

(uso comercial, industrial e  

métodos de produção) 

Punções 
Histórico do tipo, da fonte 

ou do modelo de letra 

Matrizes manufaturadas 

 para impressão direta 

(xilogravura e litografia  

por exemplos) 

Matrizes 

(metal, madeira ou fotográficas) 

Análise dos suportes  

no contexto histórico 
Tipos 

Tipos 

Móveis 

(metal ou madeira) 

Specimens, catálogos  

e/ou manuais 

Mecanizados – composição  

a quente 

(Linotype, Monotype 

e outros) 

Documentos impressos 

(devidamente identificados) 

Práticas profissionais na criação  

e no uso dos tipos originais 

Fotográficos – composição 

a frio 

(fotocomposição e letras 

transferíveis) 

Reproduções ou  

documentos digitalizados 

(em casos de material 

 muito antigo ou raro) 

Informações culturais e filosóficas  

da sociedade em que está inserido 

É necessário saber corretamente para qual sistema de impressão e linha de produção o design original 

foi projetado. Em muitos casos, as características formais presentes são soluções propostas para 

limitações técnicas deste sistema e da sua utilização. 
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O segundo grupo está relacionado com o material estudado. Em sua maioria composto por impressos: 

livros, catálogos, specimens e outros. É preciso compreender a natureza dos documentos, sua produção 

e sua conservação, para analisar corretamente o que é uma característica do design propriamente dito e 

o que é do suporte. Um cuidado especial deve ser reservado aos impressos feitos com antigos tipos

móveis, pois cada fonte era projetada para o seu respectivo tamanho ótico e gravados manualmente por 

pessoas diferentes. Os próprios tipos podem ser estudados, como também as matrizes, punções e até 

mesmo os desenhos originais. Porém quanto mais antigo o design original, mais difícil é ter acesso a 

este material. 

O último grupo diz respeito a historicidade do original. São informações sobre o período histórico, 

características culturais, biografia do criador e práticas profissionais da época, que podem auxiliar na 

compreensão do design e na correta adaptação para uma nova tecnologia, sem ocorrer anacronismos. 

Observar esses indicadores auxilia na tomada de decisões do designer durante o processo de trabalho e 

oferecem um maior nível de capacitação para a avaliação de um resgate tipográfico. Quanto mais 

informações forem adquiridas, maior será a chance de um resultado estético e técnico de qualidade. 

No que diz respeito à metodologia de um resgate tipográfico, ela pode variar bastante de acordo com o 

material adquirido, as informações coletadas e os objetivos do projeto. Contudo, vimos que é possível 

definir uma sequência básica de passos usando os indicadores identificados neste estudo. Na Tabela 3 

são apresentados os principais passos para a criação de uma fonte digital de resgate tipográfico, 

juntamente com seus respectivos objetivos e atividades. 
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Tabela 3 – Metodologia básica para a criação de fontes digitais de resgate tipográfico 

PASSO OBJETIVOS ATIVIDADES 

1 

Pesquisa do design 

original e seleção das 

melhores amostras. 

• A escolha do design original, que dependera da sua relevância estética e cultural, do 

acesso ao material de estudo e da disponibilidade para consulta constante durante o

processo de trabalho; 

• Pesquisas históricas e técnicas relacionadas ao design original selecionado;

• Digitalização e seleção de amostras para cada letra, número, símbolo, pontuação 

e outros elementos tipográficos; 

• Análise comparativa para a seleção das melhores amostras, levando em consideração:

nitidez, proporção, coerência formal, frequência, entre outros. 

2 
Ampliação das 

amostras e desenho. 

• Ampliação das amostras selecionadas e impressão;

• Desenho manual destas amostras (é comum o uso de papel vegetal, lápis, canetas e 

tinta); 

• Estudo das formas e das relações existentes entre os elementos construtivos;

• Análise comparativa com os originais;

• Seleção e digitalização dos melhores exemplares.

3 

Vetorização e 

padronização 

anatômica. 

• Vetorização dos desenhos;

• Adaptações técnicas para o novo suporte digital;

• Padronização dos elementos anatômicos das letras;

• Espaçamento básico;

• Testes de impressão preliminar e comparação com o design original.

4 

Adaptação para uso 

contemporâneo, 

validação com o 

original e finalização 

da fonte. 

• Refinamentos estéticos e técnicos para aceitação contemporânea do design;

• Ajustes de espaçamento e kerning;

• Testes de impressão e comparação com o design original;

• Programação, ajustes de hinting para visualização em tela e outras necessidades 

técnicas para a finalização da fonte. 
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A pesquisa histórica e o estudo de documentos são indispensáveis e podem aumentar muito a duração 

do projeto em comparação a outros de design de tipos. Algumas atividades – como desenho, 

vetorização e espaçamento – são repetidas diversas vezes até se alcançar o resultado ideal. Juntamente 

com a constante análise comparativa entre o original e o seu redesign. 

Considerações finais 

Este estudo buscou identificar e compreender os limites metodológicos e conceituais de um resgate 

tipográfico. Mesmo sendo uma prática realizada desde os primórdios da tipografia, delimitar as 

características essenciais de um resgate é um grande desafio e controverso em alguns pontos. A análise 

bibliográfica permitiu um entendimento consistente sobre essa prática, identificando-se fatores que 

devem convergir para que o projeto seja verdadeiramente considerado um resgate tipográfico. O 

acréscimo ou a retirada de algum fator se revela decisivo para a sua correta classificação. Por isso, 

maiores estudos das características complementares de um resgate se mostram necessários. Também 

percebe-se a possibilidade de criar subclassificações utilizando as informações relacionadas ao sistema 

usado no original, a natureza do suporte e sua historicidade. 

Mesmo com a identificação destes fatores, os limites projetuais podem se apresentar flexíveis de acordo 

com as opiniões profissionais. Principalmente em relação a subjetividade em reconhecer a essência de 

um tipo. Para se esclarecer este ponto é necessário um estudo específico sobre as formas tipográficas e 

as suas deformidades mais recorrentes nos impressos. Deste modo, utiliza-se estas informações para o 

reconhecimento da anatomia original de um tipo. 

As características técnicas do desenvolvimento de uma fonte de resgate tipográfico são equivalentes as 

existentes na criação de uma inédita. Porém o trabalho de resgate não oferece liberdade equivalente, já 

que deve ser fiel as principais características do original. Identificou-se uma preocupação constante 

sobre a atitude do designer de tipos durante o processo de trabalho. Em sua grande maioria, são as 

escolhas adotadas que definem o verdadeiro direcionamento do projeto e não as tecnologias utilizadas 

ou suportes estudados. Fica claro que um grande distanciamento da aparência original tende a 

descaracterizar por completo o projeto. Sendo assim, este trabalho é reconhecido como uma co-autoria 

de design, ficando evidente que as questões éticas e conceituais se mostram mais influenciadoras no 

julgamento de qualidade do que aparentavam inicialmente. 

Ao final deste estudo, constata-se que as informações coletadas e analisadas servem positivamente 

como parâmetros sistemáticos para a criação de fontes digitais de resgate tipográfico, bem como 

critérios para julgamento de qualidade do resultado obtido neste tipo de projeto. 
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Resumo 

Este artigo trata da investigação acerca de um espólio de ornatos tipográficos, originalmente 

pertencentes a uma tipografia centenária, chamada Tipografia Kosmos, instalada na cidade de Sete 

Lagoas, Minas Gerais, que, por meio de uma doação, passou a pertencer ao recém-criado Laboratório de 

Tipografia da Escola de Design da Universidade do Estado de Minas Gerais. Inicialmente, faz um 

apanhado da história dos ornatos no contexto da tipografia, destaca a importância de se preservar esse 

tipo de material, sobretudo no âmbito de uma escola de design, e demonstra como os tipos móveis 

podem ser trabalhados em diálogo com as chamadas novas tecnologias ou tecnologias dúcteis. Em 

seguida, parte para a contextualização do acervo em questão, levantando aspectos relacionados à sua 

produção, por uma fundidora alemã; sua comercialização no Brasil e seus possíveis percursos até chegar 

à tipografia Kosmos, em Sete Lagoas, no início do século XX; e sua nova condição, como parte de um 

acervo de um laboratório de tipografia pertencente a uma escola de design. Finalmente, o artigo propõe 

a análise gráfica dos ornatos tipográficos e suas relações com determinados estilos. Para tanto, 

concentra-se nas peças de uma gaveta específica, organizando-as a partir de suas características 

formais e comparando-as àquelas encontradas em catálogos da fundidora S & G, de Leipzig, para fins de 

datação, análise estilística e previsão de possíveis aplicações. Como conclusão, aponta o estudo e a 

manipulação desses ornatos como um caminho possível para a preservação e a inserção, no campo do 

ensino e da pesquisa em design gráfico, da materialidade dos tipos móveis, em diálogo com novas 

mídias e em rede com outras pesquisas do gênero. 

Abstract 

This article concerns an investigation of a collection of typographic ornaments originally belonging to a 

centennial typography called Tipografia Kosmos, located in the city of Sete Lagoas, Minas Gerais. The 

collection, through a donation, then belonged to the newly created Typography Laboratory of the 

Design School of Minas Gerais State University (Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG). Firstly 

it contemplates the history of typographic ornaments in the context of typography, stresses the 

importance of preserving this type of material, especially within a design school, and demonstrates how 
movable types can come together in dialogue with the so-called new technologies or ductile 
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technologies. Next, it proceeds to contextualize the collection in question, raising aspects related to its 

fabrication, by a German foundry; its commercialization in Brazil and its possible routes until arriving at 

Kosmos typography, in Sete Lagoas, at the beginning of 20th century; and its new condition, as part of a 

collection of a typography laboratory belonging to a school of design. Finally, the article proposes the 

graphic analysis of the typographic ornaments and their relations with certain styles. Therefore, it 

focuses on the pieces of a specific drawer, organizing them using its formal characteristics and 

comparing them to those found in catalogs of the S & G foundry, from Leipzig, for the purposes of 

dating, stylistic analysis and prediction of possible applications. As a conclusion, it points out the study 

and manipulation of these ornaments as a possible way to the preservation and insertion, in the field of 

teaching and research in graphic design, of the materiality of the movable types, in dialogue with new 

media and networking with other researches alike. 

Palavras-chave 

Ornatos tipográficos, Cultura do impresso, Laboratório de tipografia, Design gráfico 

Keywords 

Typographic ornaments, Print culture, Typography laboratory, Graphic design 

Introdução 

Uma gaveta de ornatos tipográficos compõe o nosso objeto de estudo. Essa gaveta faz parte do acervo 

do Laboratório de Tipografia – TipoLab – da Escola de Design do Universidade do Estado de Minas Gerais 

(ED / UEMG), tendo sido doada por uma gráfica da cidade de Sete Lagoas, MG, chamada Tipografia 

Kosmos. Enfim, trata-se de uma pequena coleção (cerca de duas mil e quinhentas peças no total) à qual 

devotamos imenso apreço, por ela compor a parte material da memória gráfica de nossa região. E, 

também, no TipoLab, por instigar pesquisas e experimentações gráficas aos professores e alunos da 

Escola de Design. 

Nesta etapa do trabalho, apresentamos uma breve história dos ornatos tipográficos, uma 

contextualização dos ornatos hoje pertencentes ao TipoLab, uma análise gráfica desses ornatos e os 

desdobramentos que esse tipo de estudo pode ter, sobretudo, no campo do design gráfico. O contato 

físico com o objeto de estudo – ornatos tipográficos – e a busca por documentação específica relativa ao 

tema levam-nos ao entendimento de parte da história da imprensa e também à conexão dessa história 

com processos atuais do design gráfico. Ou seja, num ornato, apenas uma peça de metal, existem 

incontáveis alusões ao passado que possuem um grande potencial como forma de obtenção de 

conhecimento para pesquisadores, designers, artistas visuais e outros interessados. 
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Preenchidas algumas lacunas referentes aos ornatos, à sua trajetória desde a fundidora até o TipoLab,   

e realizada a análise do estilo das peças (seus grafismos) e de seu uso nas artes gráficas, reafirma-se, a 

nosso ver, o entendimento acerca da importância dessa pequena coleção. Por fim, nossa proposta foi     

a confecção de um catálogo, que será mais um meio de preservação e divulgação do acervo. 

Ornatos tipográficos 

A ornamentação do espaço gráfico caminha junto à tipografia de tipos móveis desde a sua origem no 

Ocidente, na Alemanha de Johann Gutenberg (1400-1468). Por muitos anos, a representação de ornatos 

e desenhos em projetos gráficos impressos era possibilitada pela xilografia, “a arte de gravar imagens e 

letreiros em relevo, na madeira, para impressão tipográfica.” (PORTA, 1958). Com o passar dos séculos, 

a xilogravura foi aos poucos sendo substituída por outros modos de reprodução de imagens, como, por 

exemplo, as várias maneiras de gravura em metal (a buril, a água forte, a maneira negra e outras) até a 

chegada de uma nova representação em tipos móveis: as vinhetas ou ornatos. 

Frederico Porta define o termo “vinheta” como “ornato tipográfico, baseado em linhas geométricas, 

flores, folhagens, seres vivos ou coisas inanimadas, para servir de enfeite ou cercadura, em páginas de 

composição e trabalhos de fantasia.” (PORTA, 1958). Por ornamento, por sua vez, entende-se aquilo que 

ornamenta, um adorno, enfeite. Em dicionário, há outras acepções ao verbete “ornamento”, tal como a 

que o define no campo da arquitetura e das artes: “Parte ou conjunto das partes acessórias de uma 

composição ou de obra arquitetônica, lavradas, pintadas ou aplicadas sobre estas, para realçá-las e/ou 

embelezá-las; ornato”; ou no da música: “Nota ou grupo de notas rápidas que embelezam determinada 

melodia; ornato. [Os mais comuns são: acicatura , apojatura , fioritura , grupeto , mordente , portamento , 

trinado .]”. (HOUAISS, 2001). Percebemos, assim, que as duas definições têm em comum a beleza como 

meta, sendo o ornato o meio para alcançá-la. Ainda em sentido figurado, ornamento é o que serve para 

florear, caracterizar um estilo e, também, algo meramente decorativo. A etimologia da palavra, por sua 

vez, sugere que, para além de enfeite, o ornato tem a ver com aparato, recursos, donde se entende 

como algo bem equipado para exercer determinada função. Daí a importância dos ornamentos e 

enfeites como integradores de valor a um determinado objeto. Dessa maneira, pode-se dizer, em 

resumo, que a ornamentação serve para enriquecer, valorizar e realçar o que se expõe. (MOL, 2014). 

Em relação à dura materialidade metálica dos ornatos tipográficos, podemos pensar nas possibilidades 

de conexão que essa materialidade nos permite, tanto em termos de resgate da memória, quanto em 

produção de informação, com as novas tecnologias, dita dúcteis. Assim, embora em desuso no âmbito 

comercial, a tipografia e suas vinhetas se refazem como patrimônio a ser ressignificado. 
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Investigação de uma gaveta de ornatos do TipoLab 

A gaveta de ornamentos que estudamos no TipoLab provém da Tipografia Kosmos, gráfica fundada em 

1922, na cidade mineira de Sete Lagoas. A Kosmos, por sua vez, comprara seus primeiros equipamentos 

tipográficos de uma gráfica mais antiga da cidade, a Tipografia Comércio (PAIVA; SILVA, 2005). 

Figura 1: Gaveta de ornamentos do Tipolab. Fonte: foto de Antônio Mattos. 

Com isso, inferimos que os ornatos que hoje se encontram no TipoLab chegaram a Sete Lagoas entre a 

última década do século XIX e início do século XX, vindos, por transporte ferroviário, do Rio de Janeiro, 

certamente a cidade mais próxima e mais acessível onde havia algum importador de máquinas e 

equipamentos gráficos (no caso, da Alemanha), tendo em vista que os ornatos, em sua maioria, trazem 

o monograma da fundidora J. G. Schelter & Giesecke, de Leipzig – cunhada como “S G” nas vinhetas.

Apenas outras três peças são da Schiftguss A&B, de Dresden. Noutras cidades mineiras, na mesma

região de Sete Lagoas (a entrada do sertão e dos diamantes, dos gerais e do serro frio) encontramos

pequenas gráficas com máquinas e tipos desse período, como podemos ver na Figura 1.
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Figura 2 – Guilhotina Dietz & Listing, de Leipzig, importada por Jacob Kosinski, instalado na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, ca. 1900. 

Pertencente, em 2005, à Tipografia Serro, da cidade do Serro, Minas Gerais. Fonte: foto de Sérgio Antônio Silva. 

No momento, estamos concluindo a etapa de catalogação desses ornamentos, segundo a metodologia 

que estipulamos no TipoLab (ver Figura 3). Para cada gaveta, em cada cavalete, estabelecemos uma 

ficha (que, por sua vez, compõe uma página de um catálogo) com informações técnicas sobre o tipo 

(nome, corpo, massa) e também com um breve registro sobre sua origem, tendo em vista o fato de o 

TipoLab estar a se constituir a partir do espólio de diferentes tipografias e acervos particulares. 
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Figura 3 – 1º Catálogo de Ornatos do Tipolab. Fonte: foto de Ana Cláudia Campos. 

A gaveta de ornamentos da Kosmos é, sem dúvida, um dos pontos altos do nosso acervo, pela 

originalidade, pela autenticidade e até mesmo pela raridade, dado o desmantelamento das tipografias 

brasileiras nas últimas três décadas. 

Sobre a fundidora J. G. Schelter & Giesecke 

A fundidora J. G. Schelter & Giesecke (Figura 4) – cunhada como “S G” nas vinhetas – foi fundada 

na cidade de Leipzig, em 1819, pelo puncionista Johann Schelter e pelo tipógrafo 

Christian Friedrich Giesecke. 
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Figura 4 – Cartaz institucional da fundidora J. G. Schelter & Giesecke1. Fonte: Imagem cedida por e-mail por Andre Grau, assistente de tipografia e 

design de livros da Hochschule für Grafik und Buchkunst. 

A J. G. Schelter & Giesecke lançou, ao longo de sua existência, mais de sete livros catálogos com tipos e 

ornamentos que lá foram criados. Alguns desses livros eram catálogos específicos de ornamentos, tal 

como o “Allerlei Zierat”, ou “todos os tipos de ornamentos” (em tradução livre), como pode ser visto no 

livro de 1902 (Figura 5). 

A empresa foi estatizada em 1946, juntamente com várias fundidoras, após a Segunda Guerra Mundial, 

pelo governo da Alemanha Oriental e realocada para Dresden. Renomeada como Typoart, tornou-se a 

imprensa oficial do Estado e a única fundidora da Alemanha Oriental. 

1 “Betriebsstätte. Die firma wurde gregundet in Leipzig im Jahre 1819. Sie unterhielt ihren betrieb zunächst in gemieteten räumem, der barfussmühle,

verlegte ihn aber im jahre 1831 nach ihrem eigenen grundstück, leipzig-naundorfchen. Als dann auch dieses grundstuck den gesteigerten aspruchen”. Sede 

da empresa. A sociedade J. G. Schelter & Giesecke foi fundada em Leipzig no ano de 1819. Ela iniciou suas atividades primeiramente em um espaço alugado, 

o “Barfussmühle”, mudando-se em 1831 para um estabelecimento próprio, “Leipzig-Naundörfchen”. Tradução livre feita pelos autores. 
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Figura 5 – Livros catálogos da J. G. Schelter & Giesecke, publicados entre 1888 e 1932. Fonte: cronologia imagética de capas organizada pelos autores. 

Análise gráfica dos ornatos tipográficos e suas relações históricas 

A gaveta de ornamentos do TipoLab é diversa, sob o ponto de vista dos estilos e modelos. Das vinhetas 

de canto (Figura 6) aos fios, cada peça possui seus sinais do tempo. Cunhadas em liga de chumbo, latão 

e antimônio, matéria-prima padrão dos tipos móveis (VAN DOREN, 2013), as peças trazem, em seu 

corpo, sobras de tinta e partes quebradas, lastros de uma longa história de impressão. 

Inicialmente, as vinhetas e os fios foram agrupados de acordo com similaridades de tamanho, grafismos 

e modelos. É indiscutível a predominância de ornamentos semelhantes a plantas estilizadas e formas 

fluidas (Figura 6 e 8), porém, existem algumas vinhetas alegóricas, religiosas e comemorativas, tais 

como as da  Figura 7. 
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Figura 6 – Quatro vinhetas de canto do acervo do TipoLab. Fonte: fotografia de Antônio Mattos. 

Figura 7 – Três vinhetas alegóricas do acervo do TipoLab, cunhadas pela fundidora alemã Schiftguss A & B. Fonte: fotografia de Antônio Mattos. 



107 

Figura 8 – Algumas vinhetas do acervo do TipoLab, cunhadas pela fundidora alemã J. G. Schelter & Giesecke. Fonte: fotografia de Antônio Mattos. 

Cada elemento das vinhetas evoca referências gráficas de um determinado movimento artístico que, por 

sua vez, resgata grafismos de diferentes culturas. Uma análise formal dos elementos de um conjunto de 

peças, baseada em critérios historiográficos e estilísticos de classificação, será apresentada a seguir. 

Análise de vinhetas – Grupo 1 

O primeiro grupo de vinhetas analisadas (Figura 9) possui aspecto decorativo floral e, em sua maioria, as 

formas são compostas por traços vazados2, orgânicos, representativos de pétalas e folhas – formas 

alongadas; miolos de flores; formas circulares; volutas e arabescos orgânicos; provenientes, 

supostamente, de referências de elementos formais encontrados na arquitetura e nas artes decorativas 

gregas, pertencentes à arquitetura eclética3. Todas as vinhetas podem ser encontradas em duplas, 

sendo uma, a forma espelhada da outra. 

2 Em outline , ou seja, apenas linha, não há preenchimento da forma.

3 Refere-se a um período de transição da arquitetura predominante desde meados do século XIX até as primeiras décadas do século XX.
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Figura 9 – Grupo 1. Fonte: fotografia de Antônio Mattos. 

Tais ornatos foram cunhados pela SG e publicados, supostamente, em livro catálogo de 18994, conforme 

demonstra o pôster apresentado na Figura 10, a seguir. 

Figura 10 – Pôster de ornamentos em madeira – Série 262, cunhados pela J.G. Schelter & Giesecke, ano de 1897. Fonte: Flickr, Les Archives de 

l'imprimerie. Lausanne, 1897-1900. 

4 Ver, na Figura 5, livro catálogo de 1899, com capa contendo volutas gregas que emolduram a figura de um suposto cozinheiro, a segurar uma colher. 
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Após análise do material de pesquisa encontrado, traduzimos os dizeres encontrados no pôster, a fim de 

identificar elementos relacionados à atuação da fundidora em seus quase oitenta anos de existência e de 

alguns possíveis indicadores de origens para os ornamentos apresentados. A Tabela 1 apresenta os 

resultados da tradução. 

Tabela 1 – Tradução livre das informações contidas no Pôster da Figura 10. Fonte: elaborada pelos autores. 

Dizeres do Pôster em Alemão Tradução livre 

01 Plakat-Ornamente in Holz * Serie 262 Pôster de ornamentos em madeira * Série 262. 

02 Anschliessend an 3 Punkt fette Linien Fabricado com linha de três pontos de espessura. 

03 Geschützt Protegido / Registrado. 

04 Holztypenfabrik J.G. Schelter & Giesecke, Leipzig  Fábrica de tipos em madeira J.G. Schelter & Giesecke, situada em 

Leipzig, Alemanha. 

05 Darstellung der Figuren in kleinerem Massstabe Representação das figuras em escala menor. 

06 Die Nummern gelten nur für die grosse Ausführung der Ornamente in 

Holz, nicht für die in verkleinertem Masse hier abgedruckten 

Os números valem apenas para as versões grandes dos ornamentos em 

madeira, não para os impressos aqui. 

Após tradução das informações contidas no pôster institucional, pudemos inferir que os ornamentos 

foram cunhados inicialmente em madeira e a fundidora se autointitulava “fábrica de tipos em madeira”. 

Além disso, os desenhos das vinhetas eram exclusivos, protegidos legalmente e, provavelmente, o 

serviço de sua criação contratado de algum profissional, gravador ou puncionista. 

Os ornamentos encontrados nas vinhetas do grupo 1, de uma forma simplificada e estilizada, fazem 

referência direta a elementos decorativos de origem grega, como pode ser observado na Figura 11. No 

livro intitulado The gramar of ornament (A Gramática do ornamento ), cuja edição princeps é de 1868, 

Owen Jones aponta que os gregos gostavam de retratar plantas estilizadas em suas obras de arte e um 

dos motivos favoritos na Grécia Antiga eram os antêmios, ramalhete em forma de flor com folhagem 

semelhante às madressilvas. Nota-se a mescla de volutas e arabescos juntamente às folhagens, sempre 

simétricas, e as composições modulares em linhas. Esse livro foi considerado, posteriormente, fonte 

definitiva de motivos ornamentais e uma das mais completas publicações da era vitoriana, nesse 

sentido. Cardoso (2008) nos diz que a Gramática “exerceu enorme influência no sentido de estabelecer 

um repertório ornamental e gráfico comum para o crescente ecletismo da segunda metade do século 

XIX”, o que reafirma o caráter eclético das vinhetas analisadas.  
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Figura 11 – Ornamentos de vasos gregos e etruscos. Fonte: Plate 18 – The gramar of ornament, 1868.  

Análise de vinhetas – Grupo 2 

O segundo grupo de vinhetas (Figura 12) apresenta formas estilizadas, um pouco mais abstratas, mas, 

ainda assim, claramente representativas de elementos da natureza. Neste grupo, observa-se, por meio 

do aspecto formal, o avanço do período em relação ao grupo 1, tendo em vista aspectos históricos das 

artes decorativas. 

Figura 12 – Grupo 2. Fonte: fotografias de Antônio Mattos. 
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Na última década do século XIX e no início do século XX, o uso dos ornamentos nas artes gráficas ganha 

força, marcado por referências do passado e pela reutilização dos estilos clássicos ocidentais. Surge, 

assim, a linha inventada, “orgânica, similar às feições das plantas. Livre de raízes e da gravidade, ela 

pode ondular energicamente ou fluir com graça elegante à medida que define, modela e decora 

determinado espaço”, refletindo prazeres visual e tátil (MEGGS; PURVIS, 2009, p. 248). O movimento art 
nouveau, cuja formação pode ser atribuída, em parte, por influência direta do movimento arts and 

crafts, especialmente na Inglaterra, foi responsável por essa transformação. Primeiro estilo divulgado 

em escala internacional, reflexo dos avanços nos transportes e na tecnologia das comunicações, 

prosperou por cerca de duas décadas (1890-1910). “Menosprezar o art nouveau, relegando-o à 

decoração superficial, é ignorar seu papel central na evolução de todos os aspectos do design.” (MEGGS; 

PURVIS, 2009). 

Na França e na Bélgica, esse estilo ficou conhecido como art nouveau, ou ‘arte nova’; em países 

germanófonos, como judendstil, ‘estilo da juventude’ e sezession, ‘secessão’; como modernismo na 

Espanha e como stile liberty na Itália (ROOJEN, 2006). Também é considerado precursor do movimento 

moderno, constituindo uma ponte entre a desordem da era vitoriana e o modernismo. 

A relação entre essas vinhetas tipográficas do grupo 2 e o movimento art nouveau é clara, como pode 

ser visto nas duas figuras a seguir (13 e 14). 

Figura 13 – Detalhe de uma vinheta do acervo do TipoLab, cunhada pela fundidora alemã J. G. Schelter & Giesecke.  

Fonte: fotografia de Antônio Mattos. 
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Figura 14 – ao lado esquerdo - página da revista Ver Sacrum5 com moldura tipográfica e motivo modular de bagas, de Josef Hoffmann. Ao lado direito

– cabecel do número de estreia de Ver Sacrum, 1899. Bagas, desenhadas com a linha de contorno livre preferida por muitos artistas da Secessão,

fluem em torno de uma placa que proclama “Associação de Artistas Visuais da Áustria. Secessão”. Fonte: História do design gráfico, 2009.

No cartaz reproduzido na Figura 15, a seguir, outro elemento ornamental pode ser observado: as folhas 

com terminações pontiagudas, que fazem referência direta às folhas da parreira ou do azevinho.  

Figura 15 – Cartaz do catálogo da fundidora J.G. Schelter & Giesecke de 1909. Fonte: disponível em: http://luc.devroye.org 

5 Ver Sacrum, revista editada entre 1898 e 1903, pela Associação de Artistas Visuais Austríacos, que agrupou os membros da Secessão vienense.
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Era muito comum no movimento art nouveau a retratação de elementos da natureza, tais como 

gavinhas, flores, como a rosa e o lírio, pássaros – principalmente pavões, e a forma humana feminina 

(MEGGS; PURVIS, 2009, p. 248). Especialmente com relação às rosas, traça-se um paralelo com as obras 

de Charles Rennie Mackintosh, arquiteto e designer escocês (1868-1928) que rompe com as formas do 

movimento ao trabalhar um visual mais limpo e linhas muito alongadas. Mackintosh trouxe 

contribuições notáveis para a arquitetura do novo século e, a partir dele, realizações importantes foram 

feitas no design de objetos, cadeiras e interiores. O principal tema dos seus projetos são linhas 

verticalizadas, geralmente com curvas sutis nos extremos para atenuar sua junção com as horizontais. 

Formas retangulares altas e finas e o contraponto de ângulos retos contra ovais, círculos e arcos, 

caracterizam seu trabalho (MEGGS; PURVIS, 2009, p. 288). Mackintosh usou rosas estilizadas ao longo 

de sua carreira. A Figura 16 apresenta uma das suas peças mais trabalhadas, são vinte rosas, cada uma 

estilizada à sua maneira. 

Figura 16 – Design de superfície têxtil Rose and Teardrop , de Charles Rennie Mackintosh, 1915-23. Feito com lápis, aquarela e guache. Fonte: © The 

Hunterian Museum and Art Gallery, University of Glasgow 2014.  

A Figura 17, a seguir, apresenta três imagens lado a lado, para efeito de análise comparativa acerca da 

similaridade formal. Sendo a primeira, um ornato tipográfico pertencente ao acervo do TipoLab, 

cunhado em metal; a segunda, um piso cimentício, provavelmente ladrilho hidráulico, feito a duas cores; 

e a terceira, o detalhe de uma obra em vidro de Mackintosh, localizada na cidade de Glasgow. A 

semelhança entre a primeira e a segunda imagem é indiscutível: pétalas estilizadas de uma rosa e 

trabalhadas em espaços cheios e vazios: relevo no caso da Figura 17a e duas cores no caso da Figura 17b. 

Já a terceira imagem apresenta a rosa considerada icônica de Mackintosh e sua similaridade se dá por 

meio da estilização e simplificação do formato da rosa, delineada por meio de linhas orgânicas. 
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Figura 17a – Foto frontal de uma vinheta do acervo do TipoLab, cunhada pela fundidora alemã J.G. Schelter & Giesecke. Fonte: fotografia de Ana 

Cláudia Campos. 

Figura 17b – Imagem encontrada na internet, após busca por imagens similares por meio da ferramenta Google Images. Fonte: Google Imagens 

Figura 17c – Detalhe de vitral de autoria de Charles Rennie Mackintosh, representação de uma rosa. House For An Art Lover, Glasgow. Fonte: 

disponível em: http://www.andymarshall.co/index 

Enfim, os estudos históricos e as comparações formais corroboram as hipóteses levantadas 

inicialmente, acerca das importações dos ornatos e das datas mencionadas. Outras análises e relações 

históricas podem ser feitas a partir das vinhetas do acervo e o estudo da organização e catalogação 

dessas peças é o próximo passo a ser dado em direção à preservação da memória e à produção de 

saberes correlatos. 

Conclusão 

Todo o processo de pesquisa e escrita deste artigo não previu os incontáveis achados e deixas para 

publicações futuras. 

As hipóteses levantadas nas análises de vinhetas, da seção “Análise gráfica dos ornatos tipográficos e 

suas relações históricas”, e a exposição dos fatores que as sustentam contribuíram tanto para abrir 

novas possibilidades de investigação de outros ornamentos, quanto para a forma de separação de 

ornamentos no TipoLab. Após este estudo, o agrupamento de ornatos tipográficos pode ser resultante 

de um estudo análogo a este, gerando conteúdo para novos catálogos e facilitando o trabalho dos 

professores e estudantes atuantes no laboratório de tipografia. 

Assim, abrem-se novos caminhos a partir deste estudo, que não só se atém à reflexão da origem de um 

ornato tipográfico, como também à proposição de um novo olhar da comunidade acadêmica ao passado 

da tipografia. Em tempos quase exclusivamente virtuais para as novas gerações, possibilitar uma ponte 

entre o analógico e o digital, levando em conta os ornatos tipográficos, parece ser um experimento rico, 

capaz de agregar histórias e referências e possibilitar novos projetos e pesquisas no campo do design 

gráfico e áreas afins. 
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Resumo 

O tipo de letra Aquino é caligráfico com formas abertas (stencil), desenhado para grandes formatos 

(display), inspirada nas letras criadas no manuscrito litúrgico do séc. XVIII (Collectaneum sacri ordinis 

cisterciensis ad usum Congregationis S. Mariae de Alcobaça, pertinet ad regale primatiale Monasterium 

sancti Joannis de Tarouca). Estas letras foram criadas pelo frade Tomás de Aquino (1690-1761) no ano de 

1735 em Alcobaça, para o mosteiro S. João de Tarouca em Portugal. Um dos modelos caligráficos criados 

contém as formas e hastes das letras abertas, resultando num estilo stencil caligráfico fora do comum 

(estilo e época). Este manuscrito é um exemplar único e foi criado manualmente de forma similar aos 

livros litúrgicos medievais. Outra particularidade interessante a salientar é coerência uniforme da 

execução caligráfica das patilhas das letras, conferindo um efeito particular ao seu aspeto tipográfico. 

Abstract 

Aquino is a calligraphic display stencil typeface inspired by the calligraphy of a liturgic book from the 

18th century (Collectaneum sacri ordinis cisterciensis ad usum Congregationis S. Mariae de Alcobaça, 

pertinet ad regale primatiale Monasterium sancti Joannis de Tarouca). It’s a manually created book by 

the friar Tomás Aquino (1690-1761) during 1735, in Alcobaça for the church and village of Tarouca in 

Portugal. One of the calligraphic styles used on this manuscript contains letterforms with unconnected 

strokes, resulting in uncommon stencil-like letterforms which is an unusual style for that period. 

Aquino’s unique exemplar was made by hand, similarly to medieval liturgic manuscripts. Another 

interesting point we noted, was the uniform and consistent execution of the serifed letters, which lends 

them a certain typographic look. 

Palavras-chave 

Caligrafia, Type Design, Tomás, Aquino, Stencil, Manuscrito 

Keywords 

Calligraphy, Type Design, Tomás, Aquino, Stencil, Manuscript 
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Objectivos 

Um dos objetivos principais em torno deste projeto foi o estudo, redesign digital de um dos modelos 

caligráficos de Tomás de Aquino, enquadrando este autor e manuscrito em particular na história da 

caligrafia (calígrafos de Alcobaça) e do design gráfico português. 

Manuscrito 

O manuscrito (Collectaneum sacri ordinis cisterciensis ad usum Congregationis S. Mariae de Alcobaça, 

pertinet ad regale primatiale Monasterium sancti Joannis de Tarouca) e exemplar único foi concluído em 

1735, possui o formato de 378x254 mm, com o total de 234 páginas produzido, ilustrado e iluminado em 

pergaminho. A capa possui ainda a encadernação original, em pastas de madeira com revestimento em 

pele castanha, com ferros gravados a ouro. No centro da capa podemos observar as armas reais sobre 

um fundo decorativo (Fig.1), na contracapa é praticamente igual onde consta um brasão não 

identificado. 

Figura 1 – Collectaneum sacri ordinis cisterciensis ad usum Congregationis S. Mariae de Alcobaça, pertinet ad regale primatiale 

Monasterium sancti Joannis de Tarouca. Capa do manuscrito (378x254 mm). 
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Tomás de Aquino 

Tomás de Aquino (1690–1761) nasceu na Covilhã (província da Beira-Baixa) foi monge em Alcobaça e foi 

admitido ao iniciado por os seus talentos musicais a 28 de abril de 1709. 

Destacou-se por a sua hábil mestria no desenho e composição caligráfica onde executou várias obras de 

iluminação das quais referenciamos particularmente o manuscrito Collectaneum Sacri Ordinis 

Cisterciensis S. Mariae ad usum Congregationis Alcobaça (BNP, IL. 155). Esta obra obra foi produzida em 

1735 para o mosteiro de S. João de Tarouca, perto da cidade de Lamego. 

Tomás de Aquino deixou-nos também composições musicais das quais, para quatro missas (para duas e 

três vozes), mantidos e conservados em Alcobaça desde de 1787. Faleceu a 6 de maio de 1761.          

(Amos et al., 1988; Correia, 1986; Leroux, 1991) 

Metodologia 

Para a criação deste tipo de letra tivemos que desenvolver diferentes tipos de pesquisa e análises 

gráficas de forma a recriar um modelo de estudo o mais fiel ao original. Através da análise documental e 

da visualização e impressão (Fig. 2) do microfilme do manuscrito na Biblioteca Nacional, foi possível 

observar e documentar os diferentes tipos de página, escala real dos conteúdos (Fig. 3). Posteriormente 

foi desenvolvido um modelo e plano de estudo para qualificar e quantificar o desenho das letras, 

possibilitando uma compreensão mais abrangente das diferentes possibilidades gráficas de cada 

caracter. A caligrafia é uma técnica manual onde normalmente cada letra apresenta pequenas variações 

ou diferenças, o desafio foi de perceber quais os elementos constantes e fixos entre diferentes versões 

(análise comparativa). Houve a necessidade de recriar os caracteres, através de desenhos e estudos 

caligráficos, para perceber melhor algumas das suas características básicas (proporções, contraste, 

modelação das formas, ritmo, espaçamento), algumas destas formas não existem no manuscrito 

original (pontuações variadas, sinais gráficos e acentos). 

Figura 2 – Digitalização (original) e impressão do microfilme. 
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Figura 3 – Páginas impressas através do microfilme (Biblioteca Nacional) 2014. 

Estilos caligráficos 

Tomás de Aquino desenvolveu e aplicou três estilos caligráficos distintos (Fig. 4) neste manuscrito, 

criando uma distinção e hierarquia gráfica no conteúdo. Para os títulos e iniciais de página (display) com 

o corpo de letra maior, foi desenvolvida um modelo caligráfico de inspiração italiana do séc. XVII, com

serifas Toscanas decorativas, das quais as suas proporções tipográficas podemos referir que são

modernas. Os restantes estilos caligráficos são utilizados e combinados entre si de forma complementar

(capitulares, caixas-baixas), tem uma aplicação mais centrada no texto e na composição musical

(tamanhos de letra mais pequenos). As capitulares deste segundo modelo caligráfico, apresentam-se

em caracteres Góticos Rotunda decorativos. Como terceiro e último modelo temos o grupo da caixa-

baixa onde estas apresentam-se com formas abertas (stencil), onde é possível observar uma mistura do

Gótico Rotunda (formas bastante abertas, proporções e alguns caracteres medievais), mas também

com a abordagem mais renascentista ao nível do desenho e configuração das serifas e terminações

mais simplificadas.
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Figura 4 – 1º Capitulares Toscanas, 2º Capitulares Góticas Rotunda, 3º Caixa baixa renascentista com influência medieval. 

Este último modelo é particularmente interessante devido ao facto de se apresentar com os caracteres 

abertos (stencil ). Através deste exemplo podemos ver que Tomás de Aquino foi influenciado por este 

tipo de técnica mais mecânica que tinha uma origem através das oficinas tipográficas. Podemos dizer 

que este modelo caligráfico foi contaminado e influenciado através desta técnica de reproduzir letras 

através de formas básicas ou componentes. A utilização do stencil para produção de livros de anotação 
musical remonta ao final do séc. XVI mais concretamente em França. Esta técnica de reprodução gráfica 

através de escantilhões de metal, era bastante prática de utilizar, rápida e com uma qualidade gráfica 

final próxima dos exemplares impressos em tipografia de caracteres móveis. Existem pouco ou 

nenhumas referências de exemplos históricos como este tanto no panorama nacional como 

internacional, onde a caligrafia sofre uma influência direta de uma técnica mais industrial e mecanizada. 

O séc. XVII e XVIII foram nomeadamente os períodos artísticos onde esta técnica (stencil ) teve uma 

maior expansão estando presente em diferentes tipos de artefactos históricos. Existem em Portugal 

livros de anotação musical produzidos no séc. XVIII, através dos escantilhões tipográficos 

(possivelmente de origem francesa). Foi através deste contacto (Alcobaça) e técnica que pesamos que 

Tomás de Aquino criou estas letras caligrafias particulares (formas abertas). Os calígrafos das ordens 

religiosas acabam por ter uma envolvência mais conservadora e tradicional em relação á produção de 

estilos caligráficos, na reprodução de manuscritos (influência medieval).  

É interessante analisar esta mistura de estilos hierarquizada (Gótico, Renascimento, Barroco) que 

Tomás de Aquino produziu de uma forma consistente e homogênea em todo o manuscrito. 
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Contexto técnico

Espigão

Uma das particularidades deste modelo caligráfico é o facto de algumas letras possuírem um espigão 

centrado nas hastes verticais (b), (h), (l), (Fig.5). Relativamente a referências históricas este espigão 

aparece no Grandjean ou Romain du Roi, criado por Philippe Grandjean (1693– 1745), para a Imprimerie 

Royale em França. Daniel Updike (2001) 1 também faz referência a este espigão utilizado no Grandjean’s 

Roman du Roi, onde podemos observar em algumas das primeiras versões góticas nos manuscritos 

medievais (Fig. 6). 

Figura 5 – As hastes ascendentes apresentam-se com um espigão alinhado na altura de (x). 

Figura 6 – Letra caixa-baixa (l) com espigão no modelo Roman du Roi de Philippe Grandjean (França). 

1 Updike, Daniel (2001). Printing Types Their History, Forms, and Use, pp.242, New Castle: Oak Knoll Press.
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Pesquisa e análise

Para a criação dos desenhos digitais foi necessário desenvolver e pesquisar diferentes modelos de 

estudo para obter um desenho próximo do original. A caligrafia acaba por conter muito mais variações 

no desenho da mesma letra do que o processo tipográfico (sistematização das formas). Desta forma foi 

necessário recorrer a impressões do manuscrito original tanto na escala real como ampliada para 

perceber com rigor toda a variação dos detalhes das letras. Foi também criado um modelo de estudo e 

comparação das ocorrências formais das letras de forma a visualizar uma versão intermédia entre 

diferentes exemplos da mesma letra (Fig. 7). Existiu a necessidade de recorrer a estudos caligráficos das 

formas, de maneira a compreender e reinterpretar o mais fielmente as formas das letras. A partir das 

formas e traços (modelo de estudo) foi possível recriar e perceber toda a anatomia interna das letras 

(esqueletos/estrutura base), tendo sido o ponto de partida para o desenho digital (Fontlab). 

Figura 7 – Estudo e análise do desenho intermédio (forma padrão) da mesma letra. 

Mesmo havendo uma grande variedade de diferenças entre letras tivemos a necessidade de comparar e 

confrontar os desenhos digitais com as digitalizações dos originais no inicio do projeto. Todas estas 

fases e testes possibilitaram metodologias variadas no redesign das letras possibilitaram uma melhor 

síntese e pré-visualização dos resultados e provas tipográficas (Fig. 8). Muitas vezes as letras através da 

caligrafia sofrem pequenas variações nas proporções horizontais para haver um progressivo 

espacejamento do texto, havendo diferentes versões da mesma letra para situações específicas como 

no início, meio, e fim do texto (Fig. 9). 

Figura 8 – Comparação dos modelos de estudo (original/digital). 
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Figura 9 – Página do manuscrito (dimensões não estão na escala real do objeto). 
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Grupos de caracteres (hierarquia tipográfica) 

No levantamento técnico de algumas páginas do manuscrito foi possível organizar os diferentes 

caracteres em diferentes grupos para uma melhor compreensão das possibilidades estilísticas e 

funcionalidades no texto (Fig. 10). 

Figura 10 – Grupos de caracteres e sua diversidade estilística (hierarquia). 

Proporções e anatomia 

Numa primeira abordagem foram criadas algumas letras de estudo com base nas digitalizações do 

manuscrito, de forma a obter as proporções e a anatomia tipográfica mais próxima do real (larguras, 

esqueletos, dimensões das serifas e terminações) (Fig.11 e 12). 

Figura 11 – Desenho e estudo das proporções anatómicas das letras (esqueletos). 

Abordagem caligráfica e tipográfica 

Em 2015 foram implementadas novas correções no tipo de letra digital de forma a haver uma maior 

aproximação formal à caligrafia reforçando uma maior naturalidade dos traços e detalhes (Fig. 13). 

Através do manuscrito podemos observar algumas das características básicas da abordagem da 

caligrafia, algumas letras possuem diferentes versões conforme o seu posicionamento no texto, 

conferindo um aspeto mais orgânico e espontâneo. Estas variações tipográficas para além de atribuir 

um efeito estético têm também uma aplicabilidade funcional, acabam por conter formas mais 

exageradas com o objetivo de reduzir o espaço branco desnecessário entre letras. Esta característica 

técnica da caligrafia acaba por tornar o espaçamento do texto mais compacto criando o recorte da 
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palavra mais uniforme, económico e orgânico visualmente para além dos pares de kerning que 

normalmente contém. Foi possível harmonizar e aproximar os desenhos numa abordagem menos 

tipográfica, mas definitivamente mais caligráfica (Fig. 14), de forma a captar melhor a naturalidade dos 

traços caligráficos de Tomás de Aquino. 

Figura 12 – Estudo e levantamento técnico dos esqueletos criados para as diferentes escalas (interpolação das diferentes versões para obter 

o desenho intermédio).

Figura 13 – Redesign dos caracteres, desenho e exploração com base no aparo caligráfico. 
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Figura 14 – Diferenças e comparação entre a os dois modelos digitais (redesign) 2016.Análise gráfica dos ornatos tipográficos e suas relações 

históricas. 

Mapa de caracteres 

Este modelo caligráfico de inspiração stencil está organizado com diferentes componentes ao nível 
caligráfico e tipográfico. Deste grupo de letras podemos referenciar estes subgrupos: caracteres 

alternativos; terminações; ligaduras, swash e figuras matemáticas. As letras capitulares romanas não 
aparecem originalmente no manuscrito, o seu desenho e abordagem acabam por ter uma maior 

compatibilidade tipográfica com os caracteres de caixa-baixa e formal entre si configurando um aspeto 

mais uniforme e menos vernacular em termos de aplicação gráfica (Fig. 15). Cada fonte tipográfica 

contém um vasto conjunto de caracteres e seus respetivos acentos para os diferentes idiomas da Europa 

central, leste e Báltico (Fig. 16). 
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Figura 15 – Conjunto de caracteres e suas diferentes variações estilísticas. 
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Figura 16 – Caracteres tipográficos. 
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Caracteres contextuais 

Através da composição caligráfica do manuscrito podemos constatar que algumas letras tinham 

pequenas variações de largura ou terminações ligeiramente mais exageradas, de forma a ocupar o 

espaço branco, numa abordagem mais orgânica e ótica. Com a introdução da imprensa e com a produção 

mais mecanizada dos tipos de letra (punções), muitos destes recursos e soluções caligráficas acabaram 

por desaparecer com a racionalização e sistematização das tecnologias. Estas pequenas variações 

formais são mais frequentes na caligrafia, mas pouco utilizadas em tipos de letra mais mecânicos ou 

tipográficos, sendo este um recurso estilístico que acaba por ter um forte caracter funcional na 

legibilidade e leiturabilidade do texto (Fig.17). 

Figura 17 – teres contextuais e sua aplicabilidade gráfica na gestão do espaço branco. 

Soluções tipográficas para evitar colisões 

Esta família tipográfica contém um vasto número de caracteres variados dos quais alguns deles como os 

swash , possuem formas mais decorativas e exageradas onde facilmente podem colidir com outras 

letras. Para evitar e minimizar este tipo de problemas para os existe uma programação (open type 

features ) que conforme o tipo de combinações posiciona os caracteres corretos para evitar a colisão de 

formas inesperadas.  
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Conclusão 

Não existem dados ou provas conclusivas para identificar e relacionar este modelo caligráfico de Tomás 

de Aquino com a técnica e formas stencil utilizada na época para compor livros de anotação musical. 

Aquino foi caligrafo no mosteiro de Alcobaça onde algumas destas influências e técnicas tiveram uma 

maior disseminação. O seu trabalho demostra um grande cuidado e detalhe na produção do manuscrito, 

possuindo uma identidade caligráfica muito particular, da qual achamos importante enquadrar na 

história da caligrafia portuguesa do séc. XVIII e criar uma versão digital (Fig. 18). 

Figura 18 – Espécimes tipográficos 2017. 



Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867 131 

Referências 

Amos, T., Hill Monastic Manuscript Library, Black, J. (1988). The Fundo Alcobaça of the Biblioteca 

Nacional, Lisbon. Minnesota: Hill Monastic Manuscript. 

Correia, F. (1986). Inventário da colecção dos manuscritos iluminados da Biblioteca Nacional. 

Lisboa: Biblioteca Nacional. 

Figueiredo, M. de (1490). Collecção dos Authores Cistercienses, BNP, codex , f. 265. 

Kindel, E., Smeijers, F. (2012, Maio). Between Between Writing & Type: The Stencil Letter. Eye, 82. 

Leroux, G. (1991). São Bernardo 1909-1990: Catálogo bibliográfico e iconográfico, Lisboa: Biblioteca 

Nacional, p. 183, n.º 343 [onde escrevi, erradamente, fundado em Leite de Vasconcelos, que Fr. T. 

de A. era monge de S. João de Tarouca, quando, na verdade, o era de Alcobaça]. 

Library, 1988-1990 Bibl.: Index Codicum, Lisboa 1775, p. 180, codices CDXI et CDXII (l’auteur signale que 

Fr. T. de A. annota ces deux psautiers du choeur d’Alcobaça en 1755 et 1757). 

Typography papers, 9 (2013). London: Hyphen Press. 

Updike, D. (2001). Printing Types Their History, Forms, and Use. New Castle: Oak Knoll Press.  

Vasconcelos, J. L. (1933). Memorias de Mondim da Beira, Lisboa. pp. 337-339.  



132 

.....................................................................................................................................................................

Super Veloz: Una experiencia didáctica de cruces tecnológico y cultural 

Roberto Gamonal Arroyo

rgamonal@ucm.es 

Facultad Ciencias de la Información – Universidad Complutense de Madrid

.....................................................................................................................................................................

Resumen 

Con motivo del 75º aniversario de la creación del Super Tipo Veloz se llevaron a cabo una serie de 

actividades para conmemorar la que quizá es la tipografía modular española más emblemática. Desde 

principios de 2017 se comenzó un proceso de familizarización con esta tipografía en plomo 

experimentando las dificultades de su composición, comprobando sus posibilidades de combinación y 

los resultados que podía ofrecer. Al mismo tiempo, se inició una investigación histórica para conocer a 

su autor, Joan Trochut, y todos los aspectos que rodearon su proceso de diseño en la década de los años 

40 y posterior digitalización en el año 2004.  

La opción de poder trabajar con Super Veloz en formato analógico y digital es muy enriquecedora y abre 

nuevas vías que incrementan las alternativas en los diseños y potencian sus capacidades en el campo de 

la enseñanza. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el pasado junio de 2017 se planteó la realización 

de un taller especial con esta tipografía para estudiantes de Diseño Gráfico del London College of 

Communication (LCC) de la University of the Arts London.  

El objetivo era realizar un cartel conmemorativo basándose en la creación de un alfabeto cuyas letras 

debían ser compuestas con módulos de Super Veloz. Pero las piezas empleadas (por cuestiones técnicas 

y logísticas que después explicaremos) fueron previamente elegidas y cortadas al doble de su tamaño 

en metacrilato mediante corte láser para posteriormente ser reproducidas en impresión tipográfica o 

letterpress . Para ello se contó con la colaboración de otro profesor de la Escuela de Diseño de la 

Universidad de Northumbria (Newcastle) que disponía de la tecnología para poder cortar los módulos.  

El resultado fue una experiencia muy interesante que mezclaba tecnologías artesanales con digitales: 

partía de un soporte analógico con los tipos de plomo originales de la Super Veloz, pasaba al plano 

digital con la selección de una serie de módulos que eran digitalizados y cortados con tecnología láser 

CNC y finalmente regresaba al mundo analógico mediante el pegado del módulo de metacrilato sobre 

una base de madera para convertirse de nuevo en un tipo móvil que era impreso en prensa tipográfica. 
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Abstract 

On the occasion of the 75th anniversary of the creation of the Super Tipo Veloz, a series of activities 

were carried out to commemorate what may be the most emblematic Spanish modular typeface. Since 

the beginning of 2017 a process of familiarization with this metal type began, experiencing the 

difficulties of its composition, proving its possibilities of combination and the results that could offer.    

At the same time, a historical investigation was started to know its author, Joan Trochut, and all the 

aspects that surrounded its design process in the decade of the 40s and later digitalization in the       

year 2004. 

The option to work with Super Veloz in analog and digital format is very enriching and opens new roads 
that increase the alternatives in the designs and boost their capacities in the field of teaching. Taking 
into account these circumstances, a special workshop with this typeface for Graphic Design students     
of the London College of Communication (LCC) of the University of the Arts London was planned in        
June 2017. 

The objective was to make a commemorative poster based on the creation of an alphabet whose letters 

had to be composed with Super Veloz modules. But the pieces used (for technical and logistic reasons 

that we will explain later) were previously chosen and cut to twice their size in methacrylate by laser 

cutting and later reproduced in letterpress. This was done by another professor at the University of 

Northumbria (Newcastle) School of Design who had the technology to cut the modules. 

The result was a very interesting experience that mixed artisan technologies with digital: starting from 
an analog support with the original types of lead of the Super Veloz, then going to the digital with the 
selection of a series of modules that were digitalized and cut with laser technology CNC and finally 
returned to the analog world by attaching the methacrylate module on a wooden base to become a 
moveable type that was printed in the printing press. 

Palabras clave 

Tipografía, Super Veloz, Trochut, Composición modular, Impresión tipográfica 

Keywords 

Typography, Super Veloz, Trochut, Modular typesetting, Letterpress 

Introducción 

Trabajar con tipos móviles es una experiencia que toda persona que quiera ser diseñador debería 

probar. El resurgimiento de la impresión tipográfica o letterpress tiene mucho que aportar y se debe 

enfocar no sólo a la producción artesanal, sino también a la enseñanza de la tipografía. Este punto es 

quizá el que evite que se convierta en una moda pasajera y perdure durante muchos años más. 
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Tocar las letras de plomo, componer con ellas, ajustar líneas y manejar los espacios permite entender la 

tipografía como un sistema, darse cuenta de los detalles y desarrollar una mayor sensibilidad hacia la 

composición de textos. Diseñar de forma analógica permite ver los procesos de creación y toma de 

decisiones de una forma más consciente.  

Es por ello que la transformación del aula en un taller y el cambio de una metodología de enseñanza 

basada en la clase magistral hacia un aprendizaje mediante la realización de un pequeño proyecto 

(también llamado learning by doing ) se convierte en una herramienta didáctica muy eficaz y productiva 

con la ventaja de que el proceso se está desarrollando de manera tangible. 

Estas son las razones por la que se justifica el uso de una tecnología artesanal como base en la 

enseñanza. Y veremos como, apoyada con otras digitales, multiplica las opciones y permite solucionar 

problemas con un material que ya ha dejado de fabricarse. A continuación iremos exponiendo y 

documentando cómo se planificó y se llevó a cabo este taller enfocado en concreto en la tipografía 

Super Veloz y en la composición basada en módulos, explicando también las dificultades que nos 

encontramos y los resultados que se obtuvieron.  

La idea de este taller pudo materializarse gracias a la participación desde el primer instante de su 

conceptualización de Christian Granados, responsable del taller de Letterpress de la LCC, y Christopher 

Wilson, profesor e investigador de la Escuela de Diseño de la Universidad de Northumbria. Por supuesto 

también son extensibles los agradecimientos a los estudiantes que participaron en este breve, pero 

intenso curso. 

Un repaso histórico de una tipografía creativa y versátil 

Super Veloz es algo más que una tipografía. Son muchas tipografías en una. Y sirve para algo más que 

hacer letras. Con él se puede crear también ilustraciones, logotipos, ornamentos, viñetas, capitulares, 

etc. En definitiva, es un sistema de construcción tipográfica formado por módulos cuya combinación es 

casi infinita. 

Se compone de tres colecciones principales basadas en un cuerpo de 72 puntos que tienen 200 tipos, 

más dos colecciones de complementos y una de rasgos o florituras que suman 91 más. A esto hay que 

añadir un set denominado “Universal” con 138 módulos y una versión más pequeña de Super Veloz 

basada en un tamaño de 36 puntos con 132 piezas. Comparado con otras tipografías modulares 

existentes en su época, supera con creces la cantidad de piezas que forman la fuente y amplia a la vez 

tanto sus posibilidades, como su dificultad de su uso. 
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Figura 1 – Muestrario de los módulos de las tres colecciones de Super Veloz publicados en el catálogo Abundancia. 

Este ingenioso sistema vio la luz por primera vez en 1942 publicado por la Fundición Tipográfica José 

Iranzo. Fue el fruto de un intenso trabajo previo de Joan Trochut y de su padre Esteban. Aunque a 

primera vista, pueda parecer un tipo ornamental y decorativo, como afirma Andreu Balius (2007), su 

creación responde a la necesidad de solucionar un problema de desabastecimiento de material 

tipográfico en las pequeñas imprentas españolas de la posguerra. Martínez Sicluna (1945: 208), un autor 

de la época, lo valoraba diciendo que “es utilísimo en las localidades donde, por no existir talleres de 

fotograbado, se ha de prescindir del dibujante para la reproducción de caracteres monumentales y 

rasgos salientes, y es un poderoso auxiliar para toda clase de trabajos de fantasía”. 

Suponía una gran ayuda para un impresor que quisiera cuidar la calidad en sus encargos, pues podía ser 

autosuficiente para realizar trabajos originales y creativos con un único tipo y sin necesidad de crear 

grabados, simplemente utilizando el material propio de un taller y siguiendo la lógica de la composición 

tipográfica. 
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Figura 2 – Ejemplos de alfabetos e ilustraciones publicados en el catálogo Abundancia. 

Viendo los diseños y resultados obtenidos con Super Veloz no recuerdan para nada a la geometría 

estricta y organizada de otros tipos modulares que le precedieron, como por ejemplo la Futura 

Schmuck, la versión ornamental de la tipografía creada por Paul Renner en 1927 compuesta de formas 

geométricas básicas como el círculo, triángulo y cuadrado con divisiones regulares. Precisamente esta 

tipografía sirvió de punto de partida para el precedente de la Super Veloz: Figuras Geométricas. 

También fue editada por José Iranzo a principios de la década de los años 30 y la fundición contó para su 

desarrollo con el asesoramiento de Esteban Trochut, el padre de Joan. 

Los 22 módulos que componen las Figuras Geométricas fueron el comienzo de la experimentación 

tipográfica de los Trochut, que para demostrar las enormes capacidades expresivas y creativas que 

puede tener la tipografía en los trabajos cotidianos de los impresores, empezaron a editar una 

publicación que inicialmente se llamó ADAM (Archivo Documentario de Arte Moderno). En sus páginas 

se mostraban geniales composiciones que servían de inspiración para las imprentas. 

Tras un parón obligado por el estallido de la Guerra Civil, continuaron editando maravillosos ejemplos 

de composición tipográfica, esta vez bajo el nombre de NOVADAM. Es en el segundo número de esta 

nueva edición en la que aparece por primera vez publicado el Super Veloz. En estos ejemplares, además 

de exponer excelentes trabajos, se explicaban en páginas contiguas los pasos a seguir y los módulos 

que se empleaban para realizar esas formas tipográficas. 
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Figura 3 – Páginas  de NOVADAM que muestra tanto el resultado como el proceso. 

Toma de contacto y familiarización con su composición 

La primera vez que oí hablar de esta tipografía fue en junio 2004 en el primer Congreso Internacional de 

Tipografía en Valencia. En este evento se realizó una exposición en homenaje a Joan Trochut en la que 

varios diseñadores crearon carteles usando como elemento principal los módulos de Super Veloz.  

Los autores trabajaron con una versión digitalizada que había sido desarrollada por Andreu Balius junto 

a Álex Trochut, nieto del creador. Ambos coincidieron como profesor y alumno en la escuela de diseño 

Elisava y se embarcaron en el proyecto de recuperación digital de este tipo gracias a la documentación y 

bocetos que guardaron la familia Trochut tras el fallecimiento de Joan en 1980. La fuente recibió un 

premio del Type Directors Club y se renovó el interés por esta tipografía histórica. 

En la siguiente ocasión, en el año 2012, pude tocar físicamente los módulos en plomo de la Super Veloz 

que había sido encontrada por mis compañeros de la Asociación Cultural Familia Plómez en la búsqueda 

de material tipográfico para crear una imprenta artesanal.  
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Figura 4 – Super Veloz en plomo perteneciente a la Asociación Cultural Familia Plómez. 

Se convirtió en el tesoro del taller, pero también en la tipografía más complicada con la que trabajar, 

pues requería de un gran pericia y experiencia, además de mucho material de blancos para hacer 

composiciones con ella. Empezamos a darnos cuenta de que su nombre era un tanto contradictorio, ya 

que el tiempo de composición con la Super Veloz era mucho mayor que con cualquier otra tipo. 

En el año 2013 invitamos a Andreu Balius, el responsable del proyecto de digitalización, a impartir un 

taller sobre Super Veloz en el que el objetivo era trabajar en primer instancia con la fuente digital para 

preparar el diseño de un bestiario o composiciones que representaran animales y posteriormente pasar 

al plano analógico trasladándolo a la composición en plomo para finalmente imprimirlo. El paso de lo 

digital a lo analógico resultó interesante para poder experimentar las ventajas y las limitaciones de 

ambos formatos. 

Volvimos a retomar el trabajo con esta fuente desde principios de 2017, año en el que la Super Veloz 

cumple 75 años. Nos marcamos como reto celebrar su aniversario explorando y experimentando más 

con ella mediante nuevos diseños para imprimir y nuevos talleres. Al mismo tiempo se continuó 

investigando y rastreando no sólo en busca de bibliografía, sino también de material impreso en el que 

se hubiera empleado y estudiar sus diversos y creativos usos. 

Analizando con detenimiento sus módulos y, sobre todo, su colección de rasgos, se pudo apreciar que lo 

que marcaba la diferencia con otras tipografías modulares eran las florituras que se podían incorporar al 

diseño de una letra confiréndole un carácter caligráfico. Esta idea de una lógica de construcción 

tipográfica junto a una apariencia caligráfica se completó con el acercamiento a una composición que 

recordara el lettering o rotulación creando ligaduras que conectaran algunos caracteres. Tres formas de 

construir letras (tipografía, caligrafía y rotulación) sintetizadas en un cartel basado en la composición de 

una palabra inventada (un guiño al personaje de Mary Poppins) que define a la perfección la principal 
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característica del tipo español más emblemático: “supercalifragilísticoespiralidoso”. Tras varias 

semanas de trabajo en su enrevesada y complicada composición se realizó una tirada en edición limitada 

de este cartel en diversos papeles. Una de estas versiones fue seleccionada para la exposición New 

Impressions en el museo Hamilton Wood Type and Printing en Two Rivers (Illinois). 

Figura 5 – Proceso de composición y ajuste de la forma tipográfica para cartel con Super Veloz con su resultado a la derecha. 

Planificación y preparativos del taller 

La realización de este cartel permitió conocer con mayor profundidad la Super Veloz: sus posibilidades y 

sus dificultades. Era hora de llevarlo hacia una experimentación didáctica y ver cómo otras personas que 

no conocían esta tipografía trabajaban con ella.  

La experiencia previa en el taller con Andreu Balius nos sirvió para extraer algunas conclusiones con el 

fin de implementar cambios que hiceran de este nuevo curso un taller más operativo y dinámico. En 

primer lugar, se pensó en reducir su complejidad mediante la disminución de la cantidad de módulos a 

emplear. Esto limitaría un poco más las posibilidades de combinación, pero se homegeneizaban los 

tamaños para facilitar más su composición. También se consideró que era necesario idear alguna forma 

que permitiera realizar bocetos previos de forma analógica y sin contar con el ordenador, ya que con un 

fuente digital se pueden hacer ciertas operaciones que con los tipos de plomo es imposible, como por 

ejemplo, ampliar o reducir su tamaño, estrecharlos o ensancharlos, invertirlos, etc. 

Teniendo en mente la mejora de estos aspectos, se comenzó la planificación de una taller especial para 

conmemorar el 75 aniversario y dar a conocer esta tipografía tan especial entre alumnos que no 

hubieran oido hablar de ella. El objetivo sería un pequeño proyecto colaborativo consistente en la 

composición e impresión de un especimen alfabético diseñado de forma libre y con la única limitación de 

usar una selección previa de módulos de Super Veloz. 

Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867



140 

La idea de este taller fue compartida con Christian Granados, técnico del taller de imprenta de la LCC 

desde el 2011, que se ofreció a poder realizarlo en esta prestigiosa institución educativa en la que los 

estudiantes de diseño gráfico realizan un taller de introducción al letterpress. 

El lugar era el idóneo: sus instalaciones están excelentemente equipadas con material tipográfico y 

máquinas de imprimir. Los alumnos ya conocían los fundamentos básicos de la composición e impresión 

tipográfica y para ellos la Super Veloz era una completa desconocida. Ante esta gran oportunidad, 

empezamos a estudiar cómo se podría trabajar teniendo en cuenta que se disponía de todo lo necesario, 

salvo la propia Super Veloz.  

La opción de llevar los tipos de plomo a Londres era inviable no sólo desde el punto de vista logístico. A 

esto se unía otro hándicap: la diferencia en las medidas tipográficas en la altura del tipo (23,56 

milímetros en España frente a los 23,32 en el Reino Unido) y en el material de blancos e imposición (el 

cícero que mide 4,512 milímetros frente a la pica de 4,217 milímetros). Esto hace imposible poder 

combinar el material tipográfico fabricado en España con el de Reino Unido. 

Figura 6 – Taller de Letterpress del London College of Communication en sus instalaciones de Elephan Castle en Londres. 

En primer lugar se trabajó desde el taller de imprenta de la Familia Plómez en la selección de los 

módulos. De las casi 300 piezas que tienen las tres colecciones principales junto a los complementos y 

rasgos, se eligieron 64 módulos de distintos tamaños, formas y grosores para ofrecer variedad y estilos 

diferentes en la creación de las letras. 
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La ordenación de estos módulos en una composición para ser inicialmente impresa a modo de 

muestrario nos llevó a la idea de la necesidad de crear una plantilla para facilitar la tarea de bocetado. 

Para completarla se añadieron los cinco módulos principales de la tipografía Figuras Geométricas. 

Se realizaron varios prototipos en cartón y madera a un tamaño de 18 por 25 centímetros para ser 

testeados. Tras comprobar su utilidad, se vectorizó el diseño de la plantilla y se preparó para realizar el 

corte láser sobre metacrilato transparente de 2 milímetros de grosor en el taller de 3D de la LCC.  

Figura 7 – Proceso de creación de plantilla para bocetaje. 

Lo siguiente era crear los tipos. Partiendo de los módulos seleccionados, se realizaron las adaptaciones 

al sistema de medida en picas y se ampliaron al doble de su tamaño. Si tomamos como ejemplo las 

piezas de las primeras filas, su cuerpo inicial de 6 cíceros (27,07 mm.) se pasó a 6 picas (25,3 mm.) y se 

duplicó a 12 picas (5,6 mm.). El resultado daría unos tipos grandes con los que poder hacer un cartel y, 

por lo tanto, utilizar menos cantidad de piezas para componerlo. 

Estos módulos fueron cortados por el profesor de diseño en la Universidad de Northumbria, Christopher 

Wilson, que mostró gran interés por el proyecto debido a que su línea de investigación trata el tema de 

la mezcla de las tecnológias analógicas y digitales en el diseño. Wilson ya había experimentado con la 

creación de tipos con impresoras 3D y router CNC. 

Se decidió cortar los módulos en láser sobre un metacrilato de color de 3 mm de grosor y 

posteriormente pegarlos sobre una base de madera para obtuvieran la altura tipográfica aproximada    

de 23,32 mm. para que pudiera utilizarse el material de blancos e imposiciones del taller de la LCC. Se 

repitieron varias veces para crear dos juegos completos con los que poder trabajar repitiendo        

algunos módulos.
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Figura 8 – Tipos de Super Veloz en corte láser a tamaños de 12 y 6 picas. 

Desarrollo y resultados del taller 

Con todo el material listo, se preparó un taller para un grupo reducido de estudiantes de diseño que ya 

hubieran tenido una experiencia previa en letterpress y que destacaran por su creatividad y motivación. 

Para su realización se planificó una semana completa del 5 al 9 de junio fuera ya del periodo lectivo en 

sesiones de trabajo de seis horas cada día. Contaríamos también con la participación de Marta Dos 

Santos, asistente del taller de tipografía de la LCC. 

El primer día se revisó, ordenó y dejó preparado todo el material. En la segunda jornada se comenzó 

propiamente con el taller haciendo la presentación del curso y una charla introductoria titulada “Forever 

young: Super Veloz 75 años” en la que se hizo un recorrido por la historia de la protagonista de este 

taller y se presentaron ejemplos para que vieran lo que se podía hacer con ella. El grupo compuesto por 

siete alumnos no conocían la Super Veloz y se quedaron sorprendidos. 

Una vez presentada, les planteamos el objetivo del taller. Con motivo del 75 aniversario de su creación 

había que diseñar, componer e imprimir una tirada limitada de un cartel conmemorativo tamaño 50 x 70 

cm. ilustrado con un alfabeto formado por letras construidas con módulos de Super Veloz. A cada

alumno se le asignó por sorteo el diseño de cuatro caracteres por lo que se añadió a los 26 signos

alfabéticos el ampersand (&) y la libra (£). La idea era obtener una variedad en las formas de las letras 

y que el alfabeto no tuviera una apariencia homogénea.

Para familiarizarse con la tipografía se les proporcionó a los alumnos la plantilla que se diseñó con la 

selección de módulos. Con esta herramienta comenzaron la fase de bocetaje en la que realizaron 

multitud de variantes de los signos que les fueron encargados a cada uno. 

Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867



Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867 143 

Figura 9 – Primeros bocetos utilizando los módulos de la plantilla. 

En el tercer día, tras habituarse a la lógica de la construcción modular y haber dibujado muchos 

caracteres, se procedió al análisis de los bocetos y la elección de los diseños que se querían desarrollar. 

Comenzaba así la fase de composición individual en la que se cogían los módulos necesarios para formar 

las letras y se realizaba su composición y ajuste con espacios para crear la forma tipográfica. Una vez 

hecha, se hacía una prueba impresa para ver el resultado y corregir si fuera necesario. 

Cada uno de los caracteres impresos era recortado para hacer una maqueta común y crear un boceto de 

la composición global del alfabeto. Para ayudar a su posterior composición se creó una retícula de 6x6 

picas y se fue colocando cada unas de las letras recortadas para ver cómo quedaría el diseño completo 

del cartel. 

Figura 10 – Composición de las letras, pruebas, recortes y pegado sobre maqueta de cartel. 
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Una vez completada la maqueta con todas las letras, se procedió a trasladar la composición de las letras 

individuales a la cama de la máquina de imprimir para proceder a la parte más complicada: el ajuste del 

molde tipográfico del cartel. Esta tarea fue realizada por Christian Granados y Marta Dos Santos con la 

ayuda de todos los participantes del taller.  

A esto había que añadir que el cartel no se podía hacer en una sola pasada de máquina, a pesar de que 

iba a ir impreso a una tinta, pues algunas de las letras diseñadas requerían de superposiciones o bien no 

teníamos suficiente cantidad de algunos módulos que estaban siendo más utilizados por los alumnos. 

Así que había que esperar a que estuviera impreso de una letra para luego volver a utilizarlo en otra. 

Tras el primer ajuste se sacó la primera prueba del cartel para ver cómo había quedado el enorme 

puzzle de diferentes piezas que suponía la difícil composición de los 28 signos del especimen. Se 

detectaron los fallos cometidos en los ajustes y se realizaron las correcciones oportunas para poder 

imprimir la primera pasada del cartel en un papel blanco de 90 gramos. 

Figura 11 – Forma tipográfica ajustada para la primera pasada de tinta del cartel y correcciones. 
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En el cuarto día, para completar el cartel, se creó otra forma tipográfica con los caracteres que faltaban 

y los módulos que debían ir superpuestos. De nuevo una prueba, algunos ajustes para hacer coincidir 

perfectamente la primera pasada con la segunda y finalmente se imprimió.  

Aún no estaba terminado del todo. Quedaba por poner los créditos y un colofón con un breve texto. Se 

tomó la decisión de imprimirlo al reverso del cartel, pero mientras elegíamos el papel antes de imprimir, 

se nos ocurrió hacer el poster más atractivo convirtiéndolo en desplegable. De tal manera que se dividió 

el pliego de 50x70 cm. en ocho partes. Una de ellas haría la función de portada con una composición 

creando el número 75 con módulos de Super Veloz y otra sería la contraportada en el que se pondría el 

colofón con los nombres de todos los participantes del taller, la fecha y el lugar. 

En el quinto día por la mañana se procedió a imprimir el reverso del cartel con la portada y el colofón.    

Y una vez secos por la tarde se realizaron los plegados de forma manual para completar la publicación. 

Figura 12 – Portada y colofón para el cartel en formato desplegable. 

Conclusión 

Haciendo balance consideramos que el taller fue un éxito desde el punto de vista didáctico y también del 

diseño. El cartel desplegable fue un excelente ejemplo de co-creación o diseño colaborativo.  

La Super Veloz fue una grata sorpresa para los participantes que no esperaban que se pudieran realizar 

una gran variedad de diseños con una única tipografía. Supuso un avance en su formación y práctica   

con tipos móviles ya que tuvieron que desarrollar la lógica de la construcción modular para diseñar     

sus respectivas composiciones (rompiendo con la estructura habitual de composición de la línea    

horizontal) y mejorar en la destreza de los ajustes de la forma tipográfica (al haber más piezas de 

diferentes cuerpos y en disposiciones distintas requería también mayor cantidad de espacios y en 

diversos tamaños).  
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La aparente libertad y creatividad del resultado final contrasta con las limitaciones impuestas por el 

sistema de impresión artesanal, además del rigor y sistematización de la composición a través de una 

retícula basada en el módulo de 6 x 6 picas para ajustar una forma tipográfica muy complicada. Este 

proceso aunaba dos maneras de entender el diseño muy arraigadas en la cultura hispana y anglosajona 

respectivamente.  

La cooperación internacional entre profesores de tres instituciones distintas fue muy enriquecedora 

pues pudimos compartir las metodologías de trabajo que desarrollamos cada uno en nuestras aulas y 

diseñamos una nueva herramienta de apoyo al aprendizaje en la construcción tipográfica como fue        

la plantilla.  

En este sentido, la convivencia de la tecnología artesanal con la digital fue perfecta y nos dio nuevas 

ideas para llevar a cabo en un futuro con otras tipografías modulares ya existentes o creando un     

nuevo sistema propio. 
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Abstract 

Tracking Kinetic Typography, Experimental Approach in Typographical Research analyzes the history of 

Kinetic Typography and its categories as a means to explore an experimental approach in the field of 

Kinetic Typography .  

Kinetic Typography is typography that has movement involved and is displayed on screen. During the 

last decades Kinetic Typography increased its number of categories and these are widely used in 

nowadays media. However, the movement of each category is specific and provokes different 

interaction with the audience. In order to better understand the characteristics of the categories of 

Kinetic Typography  we have ran experiments in the Psycholinguistic Laboratory of Faculty of Letras by 

using eye tracking system .  

In this paper, we will present a method that we created to use with the eye tracking to analyze Kinetic 

Typography subcategories, i.e. Scrolling , Elastic and Fluid Typographies , and show the importance of 

eye tracking in typographical research. 

Keywords 

Kinetic Typography , Experimental Research, Eye Tracking System 

Introduction 

In In this paper called Tracking Kinetic Typography; Experimental Approach in Typographical Research 

the first section analyses the history of Kinetic Typography and its use in nowadays media. Knowing the 

history of Kinetic Typography will allow us to have a better understanding of the characteristics of 

Kinetic Typography categories, which in turn will be helpful in order to follow the experimentation 

process that we are going to present. 
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In the section of experimentation process we are going to present the data collected during our 

experiments conducted in the Psycholinguistic Laboratory, Faculty of Letras, University of Lisbon in 

November 2016. The objective of our experiment was to use an eye tracker to measure the legibility of 

different categories of Kinetic Typography and this way to adapt the method of experimenting with an 

eye tracker to the needs of typographical research.  

Kinetic Typography 

Typography on screen appeared together with cinema in the XIX century. Walman, Bellantoni and 

Brownie agree that Milles was the first to experiment with dynamic typographical arrangements on 

screen, however we believe that Lumiere brothers' footage of a train arriving to Paris, L árrivee d ún 
train en gare de La Ciotat , is a prior display of type in movement on screen. In the XX century 

typography started to move on screen in more complex techniques. In the fifties, Saul Bass became a 

star of Kinetic Typography . Bass's title for Psycho and North by Northwest became iconic and won a 

place for Kinetic Typography in cinema titles, illustrating Brownie's statement that Kinetic Typography is 

not an invention of the digital age.  

In the XX century, the technological revolution took typography to the computer screen. This was a 

whole new challenge for typographers such as Carter, who worked on the adaptation of existing 

typefaces for new platform. While Carter worked on improving the legibility of these typefaces, Carson 

started debating the communicative value of legibility. At the end of the century, Wong made a first 

research on Temporal Typography, typography on screen, laying the groundwork for Brownie to create 

a first taxonomy of Temporal Typography in 2015.  

The Taxonomy of Kinetic Typography by Brownie is an important basis for our research as its 

nomenclature will be used throughout our research. Temporal typography has two main categories: 

Serial Presentation and Kinetic Typography Serial Presentation does not have movement while Kinetic 

Typography is typography that is displayed on screen and has movement involved. As there are many 

ways of making typography on screen to move, there are many categories of Kinetic Typography .  

Kinetic Typography has two main categories: Global Motion and Local Kineticism. In these terms, the 

words local and global represent the location of the movement. In Global Motion the movement occurs 

in all sentence or word while in Local Kineticism the movement is in a specific place of the sentence, 

word or, more usually, the letter. Local Kineticism is the more complex of the two and the movement 

has a direct effect on the readability and legibility. Local Kineticism can be further divided into Elastic 

Typography and Fluid Typography . Elastic Typography refers to movement in the outline of the 

typography. This movement never breaks the outline and so the letters are always legible and readable. 

Fluid typography is typography that has movement and phases when it is non legible or non readable. In 

these terms, Fluid Typography is more complex and has a stronger impact on readability and legibility. 

Fluid Typography has three subcategories: Metamorphosis, Revelation and Construction. The difference 

between these three categories is in the characteristics of the movement. Metamorphosis is the 

category where typography is constructed by existing objects, while in Construction the letters are 
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constructed from abstract shapes. Finally, the category of Revelation refers to typography that appears 

by using colour or rotation.  

Kinetic Typography is used frequently in media however it is difficult to find scientific research on this 

topic. This lack of knowledge leads us to judging Kinetic Typography visually but without scientific 

arguments on why some of the movements in Kinetic Typography  are more useful for some readers 

than others. For this reason we decided to experiment with Kinetic Typography's categories by using an 

eye tracking system in order to be able to analyze the audience's gaze movement and reading 

experience during the time they watch stimuli of Kinetic Typography.   

Experiment Tracking Kinetic Typography  

In November 2016 we conducted a public experiment using an eye tracking system to analyse Kinetic 
Typography. The goal of this experiment was to understand the possibility of using eye tracking in a 

typography research and determine what different data we can collect to analyse the different 

categories of Kinetic Typography such as Elastic, Fluid and Scrolling Typographies. This experiment was 

conducted at the Laboratorio de Psicolinguistica of Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa by 

using an eye tracker IVIEW XTM HI-SPEED. During the experiment, the participants were shown several 

stimuli, belonging to the different categories of Kinetic Typography, and an eye tracker was used to 

collect several data, measures, regarding the gaze of the participants.  

For conducting our experiments, we have chosen 6 different videos belonging to the 3 categories of 

Kinetic Typography: Scrolling Typography, Elastic Typography and Fluid Typography.The video in 

stimulus #1 belongs to the category of Scrolling Typography. This video, designed by Saul Bass, is the 

opening sequence of the movie North by Northwest directed by Alfred Hitchcock. Within Scrolling 

Typography, this example fits in the subcategory Scrolling Vertical Typography, a subcategory less 

usual than Horizontal Scrolling Typography, which is more aligned with our reading habits. Besides the 

movement on the typography, in this video there is additional movement in the background. 

The video in stimulus #2 belongs to the category of Scrolling Typography, subcategory Dynamic Layout. 

This video was made by Fellipe Silveira for the band Swedish House Mafia’s song called Don ́t you worry 

Child. In this video there is constant movement and the direction of scrolling, contrary to the experiment 

#1, keeps changing. We are interested in finding out whether different participants produce similar eye 

movement data and have similar reading times. 

The video in stimulus #3 is the MOWE ident. This ident is an example of Kinetic Typography’s category 

Elastic Typography. This type of typography involves a different type of movement when compared with 

Scrolling Typography. Elastic typography is a category of Local Kineticism, which means that the 

movement is in the letter by itself, not in the words or phrases, making it more complex. As the letters 

in the ident move, we can see that the outline of the typography has a liquid effect. Though this is a very 

short ident, we are curious to see if the participants notice this effect.  
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The video in stimulus #4 is the opening titles of the movie From Russia With Love directed by Terence 

Young and designed by Robert Brownjohn. This opening title is as well an example of Elastic 
Typography . At the same time, this is an example of non-digital Kinetic Typography , as the titles are 

made by the projection and the dancing woman’s body. Every time the woman moves, the outline of the 

letters moves as well. From Russia with Love will help us not only to understand the legibility of Elastic 
Typography but as well its interaction with the audience. 

 The video in stimulus #5 is an experimental research on letterforms called the A-Z experiment. This 

video is an example of the category of Fluid Typography , which is one of the most complex within 

Kinetic Typography . The A-Z experiment is a video in which letterforms and whole words are 

constructed in time. During these constructions, there are moments when the words are illegible, which 

is a unique characteristic of Fluid Typography . With this experiment we want to analyse not only the eye 

movement of the participants and their perception of legibility but we also want to understand the 

interaction and expectations of audience. With this example we are looking for evidence to support 

Kac's idea that Fluid Typography is not for readers but for spectators. 

 The video in stimulus #6, also in the category of Fluid Typography , is an ident called Love is Liquid . This 

ident could look as an example of Elastic Typography with its liquid outline. However, at a certain 

moment, the word Love gets deconstructed and the letters becomes illegible. This video was chosen as 

well to see how participants follow the movement and what they do, where they look, after the 

deconstruction of the word.  

Our first challenge was to understand what data should be collected, as eye tracking is rarely used with 

video stimuli. During the first day of experiments we focused on understanding how the eye tracker can 

be used with video format. We have done several dry-run sessions to understand if the eye tracker and 

the main computer can follow the eye movement and are able to collect data. Traditionally, the eye 

tracker is used with Serial Presentations, text without movement. The measurements used with these 

typographies are not necessarily the most appropriate for the Kinetic Typography . Areas of Interest is a 

measurement which collects several statistics of a pre-specified area of interest of the screen. In a 

video, the content within the area of interest keeps changing so it is not possible to collect meaningful 

data. We then turned to the second measurement to consider, called Scan Path. The Scan Path 

measurement shows the movement of the participant's eye as he watches the example. The recorded 

data is displayed in a visual way, making it easy to understand and possible to compare the results 

between participants and examples. It became clear from the results that measuring legibility with the 

eye tracker is not a straight forward process. The results of the Scan Path measurement provide a 

detailed record of the eye movement but they leave open important questions that depend on the 

personal experience of the participant and can only be answered by the participants himself, much in 

the same way that an ophthalmologist will ask the patient whether he can read the letters in front of 

him. For this reason, we have decided to combine the results of the eye tracker with questionnaires to 

reflect the opinions of the participants.  
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The participants received four questions in order to reflect their experience during the experiments with 

Kinetic Typography examples. The four questions were: 

1.Which example of Kinetic Typography did you find most legible?

2. Which example of Kinetic Typography did you find most interactive?

3. Which example of Kinetic Typography did you find most entertaining?

4. Which category of Kinetic Typography did you find most interesting?

The first question is a straight question about legibility. The answers show the most legible was 

stimulus #1, North by Northwest. All the movement in this video is an example of Scrolling Typography 

and the typographies always appear in the middle of the screen. This category of Kinetic Typography is 

part of Global Kineticism, meaning that the movement happens not on the letters themselves but rather 

in the phrase or word as a whole. The central position of the typography and the still outline of the 

letters seem to have a positive impact on legibility. 

 The experiments considered the most entertaining were stimuli #2 and #4, the Swedish House Mafia 

video clip and the opening titles from From Russia With Love. The Swedish House Mafia video is a 

popular song and the participants reported that while they were reading the text in their mind they were 

able to sing it. From Russia with Love as well is entertaining in visual terms. In this video we see dancer's 

interaction with the projection of the letters on her body.  

The last question revealed unexpected results. From the answers to the previous questions we were 

expecting participants to choose some of the experiments that they had already mentioned as 

interactive or entertaining. However, 80% of the participants said that the most interesting example 

they saw was the one from stimuli #5, the A-Z experimental video, which is an example of Fluid 

Typography. The data collected by the eye tracker for this example showed tendencies very specific of 

each participants. The participants focused on very different elements one from each other, meaning 

that all of them were able to find elements that interested them.  

Our results showed that the Fluid Typography stimulus were the most memorisable and appreciated by 

the participants. Though illegibility in the process of reading is seen as a disturbance, the participants 

also considered this as interactive and interesting.  
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Conclusions of the experiment 

An important step in our research was to understand how the eye tracker works and how it can be used 

to analyse Kinetic Typography . In the Psycholinguistic Laboratory of Faculdade de Letras this was first 

time a video format was used with the eye tracker. This made the process of the research on 

measurements which could reflect the legibility in Kinetic Typography more uncertain. We concluded to 

use the measurement Scan Path, which shows the movement of the eye, and combine it with a small 

questionnaire which involved questions such as: which example of Kinetic Typography you found most 

legible? Which example of Kinetic Typography you found most interesting? The combination of these 

two methods produces more objective and analysable results than any of them in isolation.  

The questionnaires showed that participants found that the most legible experiment was stimulus #1, 

North by Northwest , an example of Vertical Scrolling Typography . In this video, a typography would 

scroll from the side and always stop in the centre of the screen. The eye tracker data showed that, after 

a few repetitive movements like this, the participants were “educated” to wait for the typography in the 
middle of the screen and not to follow the movement. We believe that this repetition helped them to be 

more focused on the typography, which in turn had a positive influence on the legibility of the letters.  

The participants found experiment #5, Fluid typography, the most interesting. The typography in this 

experiment has complex movement involved and has phases when it is illegible. The results of our 

research suggest that legibility in Kinetic Typography is not the most important element to attract the 

attention of the participants, instead, movement seems to play a bigger role when it comes to attract 

the attention of the audience. Data from the eye tracker shows that participants do read legible text, 

however, when movement appears on screen, they switch their focus to see this movement, which is 

usually less legible. This suggests that, in Fluid Typography , the participants enjoyed the movement 

more than legibility and expected more entertainment than legible text.  

In our research we had the specific objective to prove scientifically Eduardo Kac's idea that Fluid 

Typography is not for reading but for entertainment. During the videos of the Fluid Typography we 

noticed how each participant focus on different movements and letters. The participants are attracted 

to the parts of the compositions that most interest them, making it a very personal experience. People 

are interested in different movement also because there is freedom to do so, as there is some 

randomness in the composition and the movement of the letters is entertaining by itself. These results 

seem to support Eduardo Kac's idea regarding Fluid Typography .  
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Experimental Approach 

We could ask why an experimental approach and eye tracking system are suitable and needed for a 

typographical research. The first function of typography is to be read and understood. We can analyse 

human ability to read and understand typography by using an experimental approach that compares the 

results of the participants with different examples of typographical arrangements. 

 Experimental approach is a common practice in typography researches. Ann Bessemans made the 

research Type Design for Children with Low Vision in which the goal was to make a typeface for children 

with low vision. To do so, Bessemans conducted experiments with groups of children in order to specify 

which characteristics of typography can help these children in their reading process. Dutch type 

designer Christian Boer applied the same experimentation method to create a typeface for people with 

dyslexia. Other examples include Baymer, Russell and Orton, who developed an experimental method 

to analyse the influence of font size and type on the reading process by using an eye tracking system. 

 In order to experiment with typography the first thing to do is to to choose a method and tools 

appropriate for the research objectives. In our research we have chosen to experiment with an eye 

tracking system, an option that is becoming more and more used in the Typography field. The 

motivation to use an eye tracking system in our experimentation process was the fact that the eye 

tracker can record eye movement and therefore reflect the attention of the participant. This possibility 

brings to the researcher of Typography a brand new point of view to see typography on screen. 

 During our experimentation we realized that the best way to apply eye tracking to Typographical 

research is to use the measurements of Saccades and Fixations and their visualization in the form of a 

Scan Path. Saccades reflect the eye movement in real time, so they also reflect the speed of reading, 

while fixations, presented as points, reflect the attention of the participant. In the Scan Path 

visualization we see both these measurements jointly which creates a visual representation of the 

collected data which is easily understandable. The eye tracking software has an additional option of 

showing data collected from all the participants at the time, which makes it easy to see the tendencies 

of the participants' eye movement and attention points.  

There are two more visualizations that eye tracking software provides worth a mention: Areas of 

interest and Heat Map. The Areas of Interest visualization shows the number of eye movement of the 

participant in a specific chosen area in a certain period. This visualization can be used in research that 

analyzes Serial Presentation (Static Typography) as it provides detailed numbers of every eye 

movement, however in the research of Kinetic Typography where typography moves and composition 

changes it is less effective to focus on one area of composition.  

The Heat Map measurement, like Scan Path, is more visual but more static as well. While in Scan Path 

we see the movement of the gaze, in the Heat map visualization we see what the participant spent most 

of the time looking to. This measurement is very useful to analyze images, photography or even art. 

However, the fact that it does not reflect the speed and movement of the eye, makes it less revealing 

when comes to Kinetic Typography .  
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We do believe that motivation and initiative to run experimentation process using eye tracking system in 

Typographical research can bring changes to the eye tracking software, generating results that are 

easier to analyse and therefore making it more suitable for such research. This could lead to more 

scientific Typographic approaches, where the function of the typeface, type size, type speed would be 

more based on scientific results and less on opinions. 
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Glossary 

Construction – A category of Fluid Typography in which letters are constructed from a component parts, 

each of which has its own alternative identity. These letterforms are necessarily modular: built from 

separate component parts.  

Eye tracking – is the process of measuring either the point of gaze (where one is looking) or the motion 

of an eye relative to the head. An eye tracker is a device for measuring eye positions and eye movement.  

Elastic Typography – A category of Local Kineticism in which one letterforms appear malleable or 

pliable. Contours change but the identity of the letterform remains intact.  

Fixation – A period where the eyes are locked towards an object, in most cases fixation coincides       

with attention.  

Fluid Typography – A sub-category of Local Kineticism in which letters transform to the extent that they 

lose their initial identity and adopt an alternative, replacement identity which might be Pictorial, 

Linguistic or Abstract.  

Metamorphosis- A category of Fluid Typography in which letters are malformed by the fluctuating 

contours, and thereby reform into a different letter or shape.  

Revelation – A category of Fluid Typography, in which a letterform that has previously been hidden is 

revealed to exist within a scene. It initially masquerades as another object or part of the scene, but its 

true alphanumerical identity revealed over time.  

Saccade – Is a quick, simultaneous movement of both eyes between two or more phases of fixation in 

the same direction.  

Scrolling Typography – A category of Global Motion. A typographic arrangement that is relocated so 

that the distance between the frame and the screen changes, but the layout of the type or lettering 

remains fixed.  
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Serial Presentation – Static typographic arrangements, presented sequentially. These may be subjected 

to cinematic transitions, such as fades or wipes.  

Stimulus – An object (in our case a video example of Kinetic Typography) that evokes a specific 

functional reaction.  
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Resumo 

O presente estudo analisa e avalia as metodologias e práticas de acesso à informação sobre os folhetos 

dos medicamentos em Portugal, com o objectivo de criar uma bula dos medicamentos mais apropriada. 

O objecto em estudo são as bulas dos medicamentos, que tem revelado gerais e manifestas 

insuficiências de leitura gráfica tipográfica face às reais necessidades dos utilizadores.  

A metodologia envolveu: (1) o estudo dos procedimentos legislativos regulamentares sobre a rotulagem 

e os folhetos informativos dos medicamentos em Portugal e na União Europeia; (2) a análise e avaliação 

da qualidade e do acesso à informação de 30 folhetos informativos portugueses, trinta aspectos 

qualitativos e trinta e oito aspectos quantitativos e qualitativos; (3) a concepção e desenvolvimento de 

um novo modelo de folheto informativo para a Aspirina 500mg da Bayer, como modelo mais adequado 

ao fim informativo a que se destina e aos públicos mais susceptíveis; (4) uma proposta de novos 

critérios para a legislação portuguesa.  

Os resultados concluíram que existirem deficiências nas normas legislativas assim como na legibilidade 

tipográfica e gráfica das bulas.  

As conclusões fundamentaram, por um lado, a proposta de um novo folheto informativo, para a Aspirina 

500mg da Bayer em quatro templetes adequados a um público-alvo diferenciado: adultos sem 

insuficiências visuais; adultos com insuficiências visuais; adultos invisuais (Braille); adultos estrangeiros 

(Inglês). Por outro, a necessidade urgente de alteração da legislação Portuguesa.  

Abstract 

The present study analysed and evaluated methodologies and practices of access to medical 

information in Portugal, with the aim of creating a more appropriate Patient Information Leaflet.  

The object of study was the Patient Information Leaflet (included in medicine packages), whose graphic 

legibility is shown to be generally and manifestly inadequate to the needs of users.  
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Methodology involved (1) the study of legislation and regulations for medicine labelling and PILs in 

Portugal and the European Union, (2) the analysis and assessment of the access to and quality of 

information of 30 Portuguese Patient Information Leaflets, thirty qualitative aspects and thirty-eight 

quantitative and qualitative aspects, (3) the conception and development of a new Patient Information 

Leaflet for Bayer 500mg Aspirin that might be used as a model in terms of its informative aim for a more 
vulnerable public, and (4) a proposal of new norms on this point for Portuguese legislation.  

Outcomes concluded that there are deficiencies in the legislative norms and in the typographic and 

graphic legibility and display of texts.  

With regard to graphics, it provided support for the proposed new Patient Information Leaflet for Bayer 

500 mg Aspirin and for four templates aimed at different targets: adults without visual impairments, 

adults with visual impairments, blind adults (Braille), foreign adults (English). With regard to  

legislation, it provided backup to the urgent need for changes in the Portuguese law regulating 

medical information.  

Palavras-chave 

Comunicação visual, Legibilidade gráfica, Regras legais sobre os medicamentos, Folheto informativo do 

paciente, Deficiências visuais, Envelhecimento da população 

Keywords 

Visual communication, Graphic legibility, Legal rules for medicines, Patient information leaflet, Visual 

impairment, Ageing population  

Introdução 

A área da saúde e do medicamento tem demonstrado preocupações crescentes relativas à forma de 

comunicação, e à transmissão de conhecimento, associadas aos riscos inerentes à utilização e 

interpretação dos tratamentos.  

Considerando as diferenças que existem entre o discurso oral e o discurso escrito, os profissionais de 

saúde vêm-se confrontados com a necessidade de encontrar métodos de avaliação sobre o grau de 

compreensão dos materiais escritos, junto das pessoas a quem são entregues.  

Em Portugal, os folhetos informativos (FI), inclusos nas caixas dos medicamentos, vulgarmente 

designados por bulas, tem mostrado serem complexos e de difícil leitura para uma grande maioria de 

utentes. A sua extensa informação apresenta falhas tais como: hierarquias e sintaxe do texto, fontes e 

tamanhos tipográficos, tipos de papéis; aplicação da cor, ausência de símbolos explicativos, ou de uma 

versão em Braille, ou noutras língua da união europeia ou ainda de uma versão para deficientes visuais. 
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Os medicamentos trazem inúmeros benefícios e contribuem, sem qualquer dúvida, para o aumento da 

esperança média de vida mas, se forem mal utilizados e administrados em doses incorrectas, podem ter 

efeitos adversos gravíssimos e assumir consequências irreversíveis.  

Esta investigação teve como base a premissa de que, reunindo as áreas de comunicação farmacêutica e 

design gráfico, é possível construir ferramentas de trabalho que permitam ajudar a resolver, ou a 

minimizar, os problemas causados pelas deficiências deste canal -referimo-nos à incapacidade em 

compreender, ler ou seguir de forma correcta as prescrições e instruções de uso dos medicamentos, 

prestados pela literatura inclusa dos medicamentos.  

O projecto aborda as dificuldades visuais sentidas pelas pessoas na procura em contribuir para um 

melhor acesso à informação gráfica escrita das bulas, e surge das condicionantes e tendências sociais 

actuais como sejam o acentuado envelhecimento demográfico e a crescente preocupação com a 

integração social das pessoas portadoras de incapacidades visuais.  

O público-alvo é composto por grupos de pessoas que: apresentam especiais dificuldades visuais; são 

invisuais; têm dificuldades em lembrar e/ou compreender o tratamento; possuem capacidades 

intelectuais menores para ler grandes densidades de texto e vocabulário técnico específico; não falam a 

língua local, são de uma cultura diferente ou têm um conhecimento limitado da língua portuguesa.  

O projecto questiona a legibilidade gráfica dos FI portugueses, toma como objecto de estudo o FI da 

Aspirina 500mg da Bayer, da qual envolve a concepção e desenvolvimento de um novo modelo em 4 

templetes diferentes, e propõe novos critérios de legibilidade gráfica à legislação Portuguesa.  

Contexto 

A informação associada aos medicamentos e prestada ao utente, passa pela comunicação verbal e/ou 

escrita, ambas de enorme importância. A informação verbal, fornecida pelo médico e/ou pelo 

farmacêutico, é frequentemente insuficiente considerando que o utente pode não a compreender, não a 

aceitar ou mesmo esquecer parte dela após a consulta. Por isso, o fornecimento de informações 

escritas, tais como FI, tem-se constituído num meio efectivo de apoio às orientações verbais. Sob o 

ponto de vista legal, o medicamento é um produto de consumo cujo utente que tem o direito de receber 

todas as informações necessárias para a adequada utilização e conservação do medicamento adquirido.  

A informação escrita prestada é uma informação condicionada pelas legislações em vigor nos diferentes 

países, e pela Agência Europeia do Medicamento (EMA)(European Medicines Agency, 2017), 

responsáveis pela avaliação científica e supervisão dos medicamentos.  

Desde de 1980, que a Organização Mundial da Saúde reconhece a necessidade da informação sobre os 

medicamentos e incentiva os países a darem o seu apoio à preparação e difusão de mensagens 

farmacológicas mais claras, objectivas e completas. No início de 2017, a Organização Mundial da Saúde 

(WHO), lançou um esforço global para reduzir os erros graves evitáveis relacionados com os 

medicamentos, em todos os países, em 50% nos próximos 5 anos (World Health Organization, 2017).  
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Em Portugal, no decorrente biénio 2016-2017, o Governo lançou também um Programa Nacional de 

Educação para a Saúde, Literacia e Autocuidados com a intenção expressa de promover a saúde através 

de uma nova ambição para a Saúde Pública, e assim contribuir para a melhoria da educação para a saúde 

(Serviço Nacional de Saúde, 2016).  

Contexto Legislativo Europeu 

As directrizes da União Europeia, sobre o rótulo e FI, são definidas pela Guideline on the Readability of 

the Labelling and Package Leaflet of Medicinal Product for Human Use (EU, 2009) (European 

Commission, 2009), primeira versão de 1998 (European Comission, 1998). Na secção A, esta menciona 

regras relativas à legibilidade do rótulo e FI para: 1. tamanho de letra impressa; 2. design e estrutura da 

informação; 3. cabeçalhos; 4. cor impressa; 5. Sintaxe; 6. estilo de escrita; 7. Papéis; 8. Uso de símbolos e 

pictogramas, 9. informação adicional; 10. templetes.  

Esta norma refere que a aparência do FI deve ser impresso em caracteres de pelo menos 7 pontos Didot 

(ou cuja minúscula "x" tenha pelo menos 1,4 mm de altura), deixando um espaço entre linhas de pelo 

menos 3 mm.  

A aparência do FI deverá se impressa em caracteres de pelo menos 8 pontos Didot e o espaço entre 

linhas de pelo menos 3 mm.  

As indicações que aparecem no FI devem ser impressas em caracteres de pelo menos 8 pontos de Didot, 

deixando um espaço entre linhas de pelo menos 3 mm (Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, 2016). 

Contudo, se compararmos duas fontes com os mesmos pontos Didot, uma pode corresponder a 1.4mm 

de altura “x” e outra não.  

Ainda na referida norma é recomendado que as palavras em capitais ou maiúsculas, na integra, sejam 

evitadas e que a fonte escolhida para impressão assegure uma máxima legibilidade. Quanto à cor 

impressa, a referida norma sublinha que a legibilidade não é apenas determinada pelo tamanho da 

impressão, refere que os caracteres podem ser impressos numa ou várias cores, permitindo que estes 

sejam claramente distinguidos do fundo e que, uma diferente tipografia ou cor é igualmente uma forma 

de tornar os títulos claramente reconhecidos e destacados.  

Quanto à sintaxe, esta norma menciona que frases muito compridas, como por exemplo 20 palavras, 

deverão ser evitadas e recomenda que, para além disso, não devem ser usadas linhas que excedam 70 

caracteres. Frisa ainda que, uma forte influência à legibilidade são também as fontes diferentes, 

maiúsculas e minúsculas, comprimento de palavras, número de cláusulas por frase e respectivo 

comprimento. Frases sem intervalos e cláusulas subordinadas devem ser evitadas, a pontuação deve ser 

leve, usando vírgulas, parágrafos, tracejados e marcas de pontos a negrito. Os grupos com marcas 

devem ser introduzidos como colunas, e no remate destes devem ser utilizados parágrafos com uma 

linha em branco. As marcas devem dar início a casos invulgares e específicos e terminar com os casos 

mais vulgares a menos que não seja apropriado ao produto.  
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Regula ainda que deve ser usado o mínimo de palavras para os pontos a negrito e nunca mais de uma 

frase, não deve conter mais de 9 cláusulas/itens onde os pontos a negrito são simples e, não mais de 5 

se complexos. As abreviaturas devem ser também evitadas e os pronomes, palavra que se emprega em 

vez de um nome, devem ser usados, de preferência, apenas para repetir o nome do produto, excepto se 

no respectivo contexto for realmente claro a que se refere o respectivo pronome. Quanto ao Braille, 

nesta norma encorajada o seu uso no texto do rótulo e no FI. Sobre o papel, se o folheto for extenso, o 

tamanho A4/A5 é recomendável por ser mais facilmente dobrado e usado por outros, além de poder ser 

mais fácil para o utente voltar a colocalo na embalagem. O papel não deverá ser de gramagem inferior a 

40g/m2 por se tornar transparente e de difícil leitura.  

Para completar a norma acabada de descrever, a União Europeia elaborou 2 outras em 2005: Guidance 

Concerning “consultation with target patient groups” for the package leaflet e a Guidance Concerning 

the Braille requirements for labelling and package leaflet . Estas referem testes de usabilidade a grupos 

de utentes alvo para assegurar a legibilidade, clareza e facilidade de consulta dos rótulos e FI e ainda, 

tanto quanto possível, a disponibilização da informação em formatos adequados para cegos e indivíduos 

parcialmente invisuais. 

Contexto Legislativo Português 

Em Portugal, no que respeita à rotulagem e acondicionamento dos medicamentos, as primeiras 

legislações sobre a informação obrigatória completa tendo por objectivo o uso racional do medicamento 

surge também nos anos 90.  

A comunicação e a instrução rigorosa para o uso racional e seguro dos medicamentos levou à aprovação 

do Decreto-Lei nº 72/91 de 8 de Fevereiro em 1991 (Decreto-Lei nº 72/91, 1991). Neste Decreto foram 

introduzidas no capítulo IV, regras respeitantes à Rotulagem e folheto informativo com base na 

preocupação de uma informação mais completa para os utentes.  

Em 1994 o Decreto-Lei nº 101/94, de 19 de Abril , artigo 8° Redacção do folheto informativo (Decreto-Lei 

n.º 101/94 de 19 de Abril -Rotulagem dos Medicamentos, 1994), revogou o diploma anterior tendo

vigorado até 2006 ano em que foi promulgado o Novo Estatuto do Medicamento, Decreto-Lei nº 
176/2006, de 30 de Agosto (Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, 2016), com um capítulo V mais

detalhado sobre Rotulagem e folheto informativo e que, finalmente, introduz preocupações sobre a

redacção e legibilidade do FI.

O Novo Estatuto do Medicamento, fez uma compilação da legislação até à data de 2006 dispersa em 

diversos diplomas. Entre outras novidades, destacou-se a inclusão de escrita em Braille. O decreto 

introduziu alterações nas normas relativas à rotulagem e FI, cujo objectivo era fornecer uma informação 

correcta e compreensível ao público. O Novo Estatuto, passou a envolver: o artigo 105° Rotulagem, que 

refere a introdução do nome do medicamento em Braille no acondicionamento secundário, na medida 

do possível; o artigo 106° Folheto informativo, que refere poder “incluir sinais ou imagens destinados a 

explicar certas informações (...) úteis para o doente (...) ” ; o artigo 107° Redacção e legibilidade, que  
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refere “1 – As inscrições constantes da rotulagem e ao folheto informativo são redigidas em língua 

portuguesa, em termos indeléveis, facilmente legíveis, claros, compreensíveis e fáceis de utilizar para o 

doente, devendo os requerentes da autorização ou registo proceder à realização de testes de 

legibilidade junto do público-alvo de doentes e reflectir em cada formato do folheto informativo o 

resultado destes testes. 2 -Sem prejuízo do disposto no número anterior, o conteúdo da rotulagem e do 

folheto informativo pode constar simultaneamente noutras línguas. (...) 4 -O titular da autorização de 

introdução no mercado disponibiliza, a pedido de uma organização representativa de doentes ou de um 

estabelecimento ou serviço de saúde, uma versão do folheto informativo em formatos apropriados para 

consulta por pessoas com deficiência visual. ” (Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, 2016).  

De forma muito breve passou a referir: a introdução do Braille para o nome do medicamento no 

acondicionamento secundário; o incentivo à inclusão de sinais ou imagens nos FI; a redacção e 

legibilidade dos FI devem ser “facilmente legíveis, claros, compreensíveis e fáceis de utilizar para o 

doente ” (Decreto-Lei nº 176/2006, de 30 de Agosto, 2016); a realização de testes de legibilidade aos FI 

junto de públicos-alvo; os FI assumirem outras línguas e ainda uma versão para pessoas com 

deficiências visuais, se possível.  

No entanto, embora tendo surgido crescentes exigências na redacção dos FI, estes continuam a 

apresentar reais e manifestas insuficiências, que originam interrupções, erros e dúvidas sobre os 

tratamentos, porque: são pouco compreensíveis pela sua complexa linguagem técnica, que deveria ser 

apenas característica do Resumo das Características do Medicamento; são confusos pela densidade de 

informação legislada e obrigatória (e pela referência exaustiva de efeitos secundários); são pouco claros 

na exposição dos conteúdos, destaques de determinadas informações, falta de índice.; são frágeis na 

legibilidade gráfica do texto, tamanho e tipo de letra impressa, tipo e formato de papel, cores; não 

utilizam quaisquer sinais ou imagens destinados a explicar certas informações; não existem FI na versão 

em Braille; não existem FI noutras línguas que não o Português; não existem versões para pessoas com 

deficiências visuais; não oferecem um espaço em neutro (branco) para anotações ou chamadas de 

atenção do farmacêutico; são difíceis de voltar a colocar na caixa.  

Público-alvo 

O público-alvo mais susceptível aos problemas apresentados pelas bulas dos medicamentos é composto 

por: grupos de pessoas que apresentam especiais dificuldades visuais como, por exemplo, a crescente 

população idosa; grupos de pessoas invisuais; grupos de pessoas que não falam a língua local, que são 

de uma cultura diferente ou com conhecimento limitado da língua portuguesa; grupos de pessoas que 

têm dificuldades em lembrar e/ou compreender o tratamento como, por exemplo, população idosa, 

pessoas sob múltiplos tratamentos ao mesmo tempo; grupos de pessoas com capacidades intelectuais 

menores para ler grande densidades de texto e vocabulário técnico específico como, por exemplo, 

população iletrada.  
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De acordo com relatórios estatísticos portugueses, nas últimas quatro décadas do século XX, a 

população idosa mais que duplicou. O número de idosos ultrapassou o número de jovens pela primeira 

vez, em Portugal, em 2000, tendo o índice de envelhecimento, que traduz a relação entre o número de 

idosos e o número de jovens, atingindo os 141 idosos por cada 100 jovens em 2014 (Instituto Nacional de 

Estatísticas, 2015). A previsão prevê ainda que, entre 2012 e 2060, o índice de envelhecimento aumente 

de 131 para 307 idosos por cada 100 jovens (Instituto Nacional de Estatísticas, 2014).  

Os números acentuam-se de forma alarmante. Contudo, os sinais não são de agora. Há 26 anos as 

estimativas de 1991-2000 em Portugal, já apontavam para: 135. 428 pessoas com incapacidades visuais 

em Portugal onde, por exemplo, apenas no distrito de Leiria existem 17.409 pessoas com incapacidade 

visuais (3,951%); 14.609 pessoas invisuais em Portugal onde, por exemplo, apenas no distrito de 

Coimbra existem 1.458 pessoas invisuais (0,3391%). 1.510.481 pessoas com mais de 65 anos em Portugal 

onde, por exemplo, apenas no distrito de Santarém existem 124.111 pessoas com mais de 65 anos 

(27,4913%). Estes 3 totais (1.660.518 pessoas) face a uma população de 10.072.542 pessoas residentes 

em Portugal em 2000, representavam já 16,485% de pessoas que não conseguiam, total ou 

parcialmente, aceder à informação prestada pelos FI dos medicamentos (Instituto Nacional de 

Estatísticas, 2003). As projecções 20122060 apontam para que a população residente tenderá a diminuir 

ainda assim, esperam-se um contínuo forte envelhecimento demográfico (Instituto Nacional de 

Estatísticas, 2014).  

Análise de usabilidade aos folhetos informativos 

Estudos de caso 

Há precisamente duas décadas, um estudo da revista portuguesa Teste Saúde (Nem sempre claros e 

completos. Medicamentos: Folhetos realmente informativos? ; 1997) apontava já para a necessidade de 

alteração à legibilidade e informação dos FI, por serem pouco informativos e pela suspeita de não serem 

de facto informativos, claros e completos. O estudo realizou-se em Portugal, Espanha, França, Itália e 

Bélgica, e dividiu-se em 2 partes distintas: a análise do conteúdo do folheto em 15 medicamentos mais 

vendidos, cujo objectivo era verificar se todos os utentes tinham acesso à mesma informação e se esta 

era suficientemente compreensiva, clara e completa; e outra parte que consistiu em 8.000 inquéritos em 

cada país, a 8 medicamentos, para avaliar os hábitos e o grau de satisfação dos utentes face aos folhetos 

dos mesmos medicamentos.  

A análise revelou que nem sempre a informação dada aos utentes era clara e completa. Além disso, os FI 

de um mesmo medicamento e do mesmo fabricante continha, por vezes, informações diferentes 

(quando não contraditórias) de país para país, tais como contra-indicações e cuidados de utilização. Por 

sua vez, o inquérito mostrou que o uso de (1°) uma linguagem demasiado técnica, (2°) um tipo de letra 

demasiado pequena, (3°) frases e parágrafos muito extensos, (4°) ausência de subtítulos para separar as  
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secções, (5°) ausência de cores, (6°) gráficos ou esquemas, eram as principais razões porque os FI se 

tornavam incompreensíveis e bastante ilegíveis. O inquérito também indicou que os FI eram muitas 

vezes deitados fora não só porque a informação era pouco clara mas também, pela dificuldade em voltar 

a coloca-los na caixa.  

Um outro estudo em 2000, da Faculdade da Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no 

Brasil (Estudo da Faculdade da Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no Brasil, 2000), 

revelou que a forma como são expostos os conteúdos da informação, de extrema importância para os 

utentes, pode reduz o seu valor enquanto material educativo e que, aproximadamente metade dos 

utentes em uso contínuo de medicamentos, não aderem ao tratamento estabelecido pelo médico.  

O estudo avaliou a adequação da forma-conteúdo e a facilidade de leitura das bulas relativamente à 

organização tipográfica, através do levantamento do tamanho das letras e da presença de subtítulos a 

separar os itens.  

Foi usada a fonte Times New Roman como padrão e os resultados mostraram que 96% dos casos o 

tamanho de letra é menor do que 9 pontos e que 0% dos casos é igual ou superior a 12 pontos. A 

presença de subtítulos, para separar frases e itens do texto, foi verificada em 30%. Nas demais, a secção 

é constituída por frases, muitas vezes, todas unidas num único paragrafo.  

O estudo demonstrou que a associação de: (1°) uma linguagem de difícil compreensão, (2°) tamanhos de 

letra muito pequena, (3°) textos compactos e (4°) falta de separação de itens em subtítulos ou descritos 

num único paragrafo, tornavam os FI não só pouco legíveis como pouco atractivos à leitura e que, de 

forma geral, estes não forneciam condições para o utente perceber como o medicamento o poderia 

ajudar no tratamento e consecutivamente promover a respectiva adesão.  

Em 2001, outro estudo, com base no insucesso da adesão às terapêuticas e 60% de utentes que não 

entendiam correctamente ou interpretam mal as medicações, um grupo de investigadores espanhóis 

utilizaram um Modelo de avaliação, sobre a compreensão e entendimento da informação escrita, para 

calcular e comparar o grau de dificuldade de leitura dos FI mais prescritos e dispensados          

(Mirón et al., 2001).  

Dos vários modelos de avaliação existentes, os investigadores escolheram o índice SMOG, Simplified 

Measure of Gobbledygook (McLaughlin, 1992), considerado um dos mais válidos e que foi comprovado 

ao ser utilizado em 1982 pelo Office of Cancer Communications do U.S. Department of Health & Human 

Services para avaliar o nível de dificuldade que os utilizadores tinham perante as suas publicações.  

Aos FI escolhidos para análise foram adicionados outros textos, literários e educativos, não 

necessariamente de saúde, para servirem de referência. O índice SMOG mediu a densidade do texto para 

aferir os graus de compreensão através de uma fórmula, relativamente simples, de contagem de 

parágrafos, frases e sílabas. Os resultados mostraram um nível aceitável de compreensão muito embora 

tenha sido aconselhável introduzir algumas melhorias, dado que se dirigem a grupos de população com 

diferentes capacidades e dificuldades.  
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Em paralelo aos défices de leitura dos FI, outros estudos têm sido desenvolvidos, como a introdução de 

símbolos nos FI e noutros suportes de apoio (Camacho, 2013) para potenciar o texto e minimizar os 

riscos inerentes à utilização e interpretação dos tratamentos.  

Estudos realizados: metodologia e análises 

O acesso à informação bem concebida confere não apenas segurança como constrói a mentalidade de 

uma sociedade.  

Para o presente estudo, sobre a legibilidade gráfica das bulas dos medicamentos, foram apreciadas 3 

análises do mercado português. Por um lado, duas análises a 30 bulas sobre os factores de legibilidade 

tipográfica e construção gráfica (todos eles dentro das normas legislativas portuguesas), por outro, uma 

análise, através de um teste de usabilidade, à bula que maiores falhas apresentou.  

1ª Análise: 30 aspectos qualitativos 

Na 1a análise, a 30 FI portugueses, analisaram-se 30 aspectos qualitativos: 3 sobre o tamanho de Letra 

impressa; 2 sobre a Cor impressa; 18 sobre a Sintaxe; 2 sobre o Braille; 5 sobre os Papeis (figura 1) onde 

se procurou abranger as cláusulas da Guideline on the Readability of the Label and Package Leaflet of 

Medicinal Product for Human Use (2009) (European Commission, 2009).  

Os resultados mostraram que o FI que mais aspectos respeitados apresentou foi o Sterimar da Asta 

(86%) e, em contrapartida, o FI que mais aspectos não respeitados apresentou foi o da Aspirina 500mg 

da Bayer (60%) (figura 2).  
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Figura 1 – Análise a 30 itens qualitativos (30 bulas portuguesas). 

Figura 2 – Resultados percentuais aos 30 itens qualitativos analisados (30 bulas portuguesas)  
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2ª Análise: 38 aspectos qualitativos e quantitativos 

Na 2a análise, aos mesmos 30 FI portugueses, apreciaram-se 38 novos aspectos qualitativos e 

quantitativos: 9 relacionados com as Grelhas; 3 sobre os Formatos habituais; 6 sobre os Papeis mais 

frequentes; 13 sobre as Fontes tipográficas encontradas; 2 aspectos sobre a presença de sinais ou 

imagens; 3 sobre as Cores apresentadas; 2 sobre a venda livre ou comparticipada (figura 3 e 4). 

Figura 3 – Análise a 38 itens qualitativos e quantitativos (30 bulas portuguesas)  
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 Os resultados mostraram que, apenas 13,3% apresentavam índice; o número de subtítulos chegou a ser 

25 em 2 casos e em 96,6% das vezes foi superior a 10; 80% das vezes o texto tem alinhamento 

justificado; 60% das vezes o formato era de dimensões menores ou iguais ao A5 (14,8x21,0cm); 96,6% 

das vezes foi usado o tipo de papel Escrita; 20% das vezes foi usada a fonte Helvetica Condensada; 

13,3% apresentaram sinais ou imagens explicativas; e em 90% das vezes a impressão era totalmente a 

preto ou totalmente a azul (figura 4). 

Figura 4 – Resultados percentuais aos 38 itens qualitativos e quantitativos analisados (30 bulas portuguesas)  

3ª Análise: Teste de Usabilidade 

A 3a análise consistiu num teste de usabilidade ao FI que mais falhas apresentou. Neste caso a escolha 

incidiu sobre o da Aspirina 500mg da Bayer (figura 5). O teste abrangeu 64 portugueses com idades 

compreendidas entre os 60 e 80 anos, dos quais 90,6% tinham estudos básicos e secundários e os 

restantes 9,38% estudos superiores. A entrevista envolveu 9 questões com 3 opções de resposta 

fechada (figura 6).  
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Figura 5 – O folheto informativo da Aspirina 500mg da Bayer 

Figura 6 – Análise ao folheto informativo da Aspirina 500mg da Bayer: resultados percentuais às respostas obtidas  
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Os resultados mostraram que: 75% respondeu “não satisfaz” ao tamanho de letra; 68,7% respondeu 

“não satisfaz” à facilidade de leitura e compreensão do texto; 68,7% respondeu “não satisfaz”  à 

simplicidade do vocabulário e linguagem técnica; 62,5% responderam “satisfaz pouco” ao facto deste 

cumprir as necessidade de informação; 50% responderam “satisfaz pouco” à facilidade em voltar a 

colocar o FI na embalagem; 75% responderam “muito” ao excesso de informação que afecta a 

legibilidade;  62,5% responderam “muito” ao facto deste dever ser mais resumido e conciso na 

informação; 93,7% responderam “muito importante” ao uso de sinais ou imagens como sendo 

importante para facilitar a leitura da bula.  

A nível mundial, esta última percentagem, relativa ao uso de sinais ou imagens, acentua-se de forma 

considerável, envolvendo actualmente mais de 60 investigadores em 19 países desde 1970 (Camacho et 

al. , 2011).  

Proposta 

Projecto de um novo modelo de folheto 

Face aos resultados das 3 análises feitas, foi projectado um novo modelo de FI para a Aspirina 500mg 

da Bayer, como modelo mais adequado ao fim informativo a que se destina e aos públicos         

mais susceptíveis.  

A escolha deste objecto de estudo prendeu-se não só com o facto de este ter sido o FI que mais falhas 

apresentou nas análises feitas, mas também por se tratar de um fármaco de venda livre, com uma ampla 

e consistente difusão pelo mundo ao longo de muitos anos e com um espectro de utilização tão alargado 

que explica que possa ser considerado o medicamento que mais benefícios trouxe à humanidade.  

O novo modelo projectado contempla características gráficas específicas para 4 templetes de forma a: 

não excluir os idosos e pessoas com deficiências visuais; não excluir os invisuais através da criação de 

uma versão em Braille; e não excluir os estrangeiros através da criação de uma versão em inglês.  

Para o novo modelo foi feito um estudo tipográfico que resultou na fonte Helvetica Condensada light, 

com maior espaço entre linhas, caixa baixa e corpos de letra diferentes adaptados aos 4 templetes.       

O alinhamento é sempre à esquerda e a divisão em colunas é de 3, ou 4, para diminuir as frases muito 

compridas, em especial as que ultrapassam as 12 palavras por linha. A cor da tipografia é sempre o   

preto sobre fundo branco à excepção dos subtítulos que são a branco dentro de caixas pretas.  

O número de cláusulas por frase mantém-se, contudo, é proposta uma numeração para subtítulos; os 

subtítulos são a branco em caixas pretas para maior destaque e tem um intervalo de uma linha em 

branco entre cada secção para destacar os conjuntos e melhor separar as diferentes informações.  
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Em conformidade com as normas orientadoras europeias, não foi necessária qualquer alteração à 

pontuação, aos parágrafos, às marcas a negrito ou às abreviaturas que devem ser evitadas. As marcas     

a negrito mantêm-se dando início a casos invulgares e específicos, sendo utilizadas o menor número de 

palavras, não ultrapassando as 9 cláusulas se informação simples, 5 se informação complexa e partindo 

sempre dos casos invulgares ou específicos para os casos gerais.  

Comum a qualquer dos 4 templetes, é proposto um espaço em branco reservado às anotações do 

farmacêutico para indicações personalizadas, de forma a evitar as explicações, que são geralmente 

feitas na caixa do medicamento, sejam separadas do próprio FI. Também é proposto a substituição do 

actual formato (alt. x larg.) 31,5x15 cm (figura 5) pelo formato A4 (29,7x21 cm) (figura 7).  

Figura 7 – Projecto de um novo modelo de folheto: templete destinado aos “Adultos estrangeiros”. 

Para o templete destinado aos “Adultos sem insuficiências visuais” o layout deve ser em 4 colunas 

verticais, numa só página A4, o texto deve ser em caracteres de 7 pontos Didot, com espaço entre linhas 

de 3mm.  

Já para templete destinado aos “Adultos com insuficiências visuais” o layout deve ser em 3 colunas 

verticais, em 2 páginas A4, o texto deve ser em caracteres de 10 pontos Didot, com espaço entre linhas 

de 4,2mm.  
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Para o templete destinado aos “Adultos invisuais” a impressão deve ser feita em Braille. 

Para o templete destinado aos “Adultos estrangeiros” o texto deve ser traduzido em inglês, o layout 

deve ser em 4 colunas verticais, numa só página A4, em caracteres de 7 pontos Didot, com espaço entre 

linhas de 3mm (figura 7).  

Qualquer um dos 4 templetes, diferenciado a partir de um código de barras, é contemplado ainda numa 

versão em pdf editável para: • permitir a impressão do FI directamente na farmácia; • possibilitar uma 

maior gramagem de papel, superior aos actuais 40 de gramagem que oferecem alguma transparência e 

dificuldade no contraste da leitura, sendo possível variar entre os 80 e 120; • no espaço reservado a 

branco, ser possível escrever as anotações em digital e eliminar a caligrafia e as respectivas 

ilegibilidades implícitas; • considerar uma possível implementação futura de venda à unidose dos 

medicamentos.  

Indicações de novos critérios para a legislação portuguesa 

Para além da proposta de um modelo de FI, em 4 templetes distintos, são propostos também novos 

critérios para a legislação portuguesa (European Comission, 1998), de acordo com as normas 

orientadoras da União Europeia com os seguintes critérios: Tamanho de letra impressa; Cor impressa; 

Sintaxe; Ícones, Papeis e Braille  (figura 8). 

Figura 8 – Novos critérios propostos à legislação portuguesa  
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Conclusão 

Nos anos 90 do séc. XX são transpostas para o direito português directivas europeias que contemplam 

de um modo claro a informação escrita adjacente ao medicamento rótulo e folheto informativo.  

Alguns estudos têm sido feitos para avaliar a qualidade deste documento, e a sua verdadeira função 

de desempenho, face às insuficiências de legibilidade e compreensão apresentadas.  

Este estudo abrangeu a análise e avaliação de 30 folhetos informativos portugueses para aferir a 

legibilidade destes face a diversos públicos e tendo concluído pela urgência em rever a eficácia da 

comunicação propondo: 1° novos parâmetros gráficos com diferentes destaques e hierarquias dos 

respectivos conteúdos; 2º alterações legislativas ao decreto-lei português em vigor, de acordo com as 

normas europeias.  

O objecto de estudo usado como modelo foi o folheto da Aspirina 500mg da Bayer cujo projecto 

envolveu quatro templetes adequados a um público-alvo diferenciado: adultos sem insuficiências 

visuais; adultos com insuficiências visuais; adultos invisuais (Braille); adultos estrangeiros (Inglês). 
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Resumo 

Ao constatar-se, no contexto de uma investigação mais lata relacionada com a história do design do 

cartaz de cinema português, a existência de uma lacuna ao nível do estudo da tipografia presente neste 

artefacto, julgou-se que seria pertinente realizar uma abordagem relacionada com esta temática.  

Tendo como amostra uma seleção de aproximadamente duzentos cartazes – selecionados no âmbito da 

exposição “O Cartaz de Cinema em Portugal – Uma Exposição, Uma Viagem” (Lisboa, 2016) - conduziu-se 

uma análise tipográfica dos cartazes de filmes realizados desde o nascimento do cinema em Portugal 

(finais do século XIX) até à Revolução de 25 de Abril de 1974, evento que representou um momento de 

viragem significativo para o país e, mais especificamente, para o cinema português.  

Com o objectivo de assinalar diferentes etapas na cinematografia nacional e, consequentemente, 

identificar diferentes registos no design do cartaz e na aplicação da tipografia, o artigo encontra-se 

organizado cronologicamente por decénios, iniciando-se cada subcapítulo com uma sucinta 

contextualização relativa à história do cinema português, de maneira a possibilitar uma melhor 

compreensão dos trinta e quatro cartazes apresentados no decorrer do documento. Procedeu-se de 

seguida à análise tipográfica dos mesmos.  

Esta análise foi norteada pelo sistema de classificação tipográfica Vox-AtypI. Além da identificação das 

classes tipográficas, efetuou-se o reconhecimento e comparação de fontes específicas, em 

determinados cartazes, refletindo simultaneamente sobre as dinâmicas visuais criadas ao nível de texto 

e da sua interação com a imagem.   Facultaram-se, ainda, alguns exemplos de influências nacionais e 

internacionais que se identificaram e ajudaram a compreender como os cartazes de cinema e os seus 

designers foram permeáveis ao conteúdo dos filmes e à realidade estética - gráfica e cinematográfica – 

que o país atravessava.  

A multiculturalidade no cinema, assim como no design gráfico dos seus cartazes, é reflexo da 

globalização e constitui um traço que se reconheceu em diversos momentos desta investigação/análise. 

Conforme afirma Sam Sarowitz “mais do que vender filmes, os cartazes de todo o mundo contêm 

tendências culturais dos respectivos países, constituindo casos de estudo fascinantes sobre como a 

informação é disseminada visualmente” (2008, p. 9).  
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Este artigo procura representar um contributo para as áreas da história do cinema português, do design 

gráfico e mais especificamente da tipografia. São ainda escassas as incursões investigativas ao nível 

deste artefacto e onde, por norma, a tipografia não é analisada na sua especificidade. 

Abstract 

It was revealed, in the context of a broader investigation about the history of the Portuguese film 

poster, the existence of a gap concerning the study of typography in this artefact, therefore it was 

considered relevant to conduct an analysis about this topic.  

With a sample of approximately two hundred posters – selected for the Exhibition “The Film Poster in 

Portugal – An Exhibition, a Journey” (Lisbon, 2016) – it was conducted a typographic analysis of the 

posters for films produced between the birth of cinema in Portugal (at the end of 19th century) until the 
April 25th 1974 Revolution, an event that represented a drastic change in Portugal and, more specifically, 

in Portuguese cinema. 

Seeking to pinpoint different moments in national filmmaking and thus identifying different approaches 

to poster design and typography, the paper is chronologically organized by decades, with each chapter 

introducing a short context regarding the history of Portuguese cinema to unable a better 

understanding of the thirty-four Portuguese film posters presented throughout the document. 

Afterwards, we proceed to a typographic analysis of the posters. 

This analysis is oriented by the Vox-AtypI classification. Besides the identification of typographic groups, 

there is also recognition and comparison of specific fonts, in some of the posters, while also reflecting 

on the visual dynamics created in terms of text and its interaction with image. Examples of national and 
international influences in terms of typography and graphic design are also provided in order to help 

understanding how film posters and the designers who created them were permeable to the films’ 

content but also the aesthetic reality – graphic and cinematographic – that the country was going 

through.  

Multiculturalism in cinema, as in the graphic design of its posters, is a reflection of globalization and a 

trait that was identified on several moments of this research/analysis. As Sam Sarowitz explains “More 

than about selling a film, these posters from all over the world embody the cultural tendencies of the 

respective countries, making for fascinating case studies about how information is disseminated 

visually” (2008, p.9).  

This article aims to represent a contribution to fields of Portuguese cinema history, graphic design and 

more specifically typography. The investigative incursions regarding this subject are still scarce and 

often typography and fonts aren’t analysed in their specificity. 
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Introdução 

Este estudo pretende aferir o papel da tipografia nos cartazes de cinema português ao longo de quase 

sete décadas, tendo como objecto de estudo uma amostra de aproximadamente duzentos cartazes que 

integraram a exposição “O Cartaz de Cinema em Portugal – Uma Exposição, Uma viagem” (Lisboa, 

2016)1, correspondentes ao período de tempo em análise. 

Para isso, procurou perceber-se qual a articulação da tipografia com a imagem e se a mesma refletiu, ou 

não, a linguagem do filme ou de uma atitude ou movimento cinematográfico mais abrangente. 

Paralelamente, tentou identificar-se a permeabilidade que os designers tiveram ao nível dos contextos 

nacionais e internacionais do design gráfico e de que forma as escolhas tipográficas refletem essas 

influências, quando as mesmas se verificaram. Por fim, sinalizaram-se alguns dos principais momentos 

de inovação tecnológica ao nível do uso de materiais no contexto da criação de projeto e maquetes e o 

seu impacto no resultado dos cartazes.   

O artigo encontra-se dividido em sete momentos: introdução, corpo de artigo (com cinco subcapítulos) e 

conclusão. Estes subcapítulos encontram-se organizados por ordem cronológica, divididos por décadas 

(finais do século XIX  e décadas de 10 e 20; 30; 40 e 50; 60; e início da década de 70), sendo balizados 

pelo surgimento do cinema em Portugal e o fim da ditadura, em 1974. Cada subcapítulo inicia-se com 

uma contextualização histórica ao nível do cinema português que permite facilitar a compreensão dos 

fluxos que atravessavam os filmes e o design nos respectivos cartazes. Posteriormente, são 

apresentados alguns dos cartazes que se consideraram mais representativos da realidade estética à  

época, fruto não só do seu aspecto formal (que é o objecto de análise da disciplina do Design), mas 

também do impacto que os próprios filmes (e cartazes) tiveram junto do público e a marca que deixaram 

na história da cinematografia nacional.  

1 Primeira grande exposição dedicada aos cartazes de cinema em Portugal. Decorreu de 20 de Outubro a 30 de Novembro  e contou com organização da 

Academia Portuguesa de Cinema. Estiveram em exibição cerca de trezentos e setenta cartazes, divididos por cinco núcleos (Cinema Mudo, Designers e 

Realizadores do Século XX, Núcleo Manoel de Oliveira, Núcleo José Fonseca e Costa e Cinema Contemporâneo).  
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Conforme foi referido para a interpretação da tipografia utilizou-se como metodologia classificação  

Vox-AtpyI.2 Este processo, para além de identificar a classe ou classes tipográficas predominantes num 

cartaz ou grupo de cartazes, permitiu proceder à identificação pontual das fontes tipográficas através de 

simulações que procuraram comprovar essas similitudes. Sempre que possível complementou-se essa 

análise com outros exemplos gráficos cujos resultados evidenciam as influências da comunicação visual 

dos cartazes. 

Desenvolvimento 

Dos finais do século XIX até à década de 20: Um início tipográfico e as influências da Art Nouveau 

O primeiro cartaz de cinema português que se conhece remonta ao final do século XIX, mais 

precisamente a 1896, altura em que o cinema dava os primeiros passos em Portugal. Este cartaz anuncia 

a primeira sessão pública de projeção organizada por Aurélio da Paz dos Réis no Porto, figura pioneira 

do cinema em Portugal, que decorreu a 12 de Novembro no Theatro Principe Real (atualmente Teatro Sá 

da Bandeira) (Figura 1). Intitulado Kinetographo Portuguez, consistiu em doze pequenos filmes 

projetados entre o 2º e o 3º atos de um espetáculo de variedades, à semelhança de muitas das projeções 

nos primórdios da 7ª Arte.  

O cartaz desta sessão recorre à tipografia, em conjunto com outros códigos gráficos como cercaduras e 

vinhetas, para a apresentação e hierarquização de uma considerável quantidade de informação ao nível 

do programa, afastando-se assim dos códigos de síntese e apelo visual com base na imagem que em 

poucos anos passariam a caracterizar este artefacto. Tendo em consideração a produção cartazista 

daquele século: 

“Conforme referido, os cartazes do século XIX eram na sua maioria compostos por texto, sendo 

raro o uso da imagem. Neste período, o processo de comunicação consistiu em passar uma 

mensagem com bastante informação, remetendo as preocupações estéticas para a 

hierarquização da leitura (...) não se afastando das representações internacionais do mesmo 

tipo” (Barbosa, 2011, p. 240). 

2 Criada por Maximilien Vox em 1954 e adoptada em 1962 pela Associação Internacional de Tipografia, que divide as fontes tipográficas em três grandes 

grupos e dez subgrupos: Clássicas (Humanistas, Garaldes e Transicionais); Modernas (Didones, Mecânicas ou Egípcias, e Lineares – que se desdobram em 

Lineares Grotescas, Neo-Grotescas, Geométricas e Humanistas); e Caligráficas (Incisivas, Script , Gráficas e Blackletter ou Fraktur ) 
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Figura 1 – Cartaz de Kinetographo Portuguez Photographia Animada apresentada por Aurélio da Paz dos Reis (1986). Design: anónimo. 19,8 cm X 98 

cm. Impressão: tipografia a uma cor. 

Figura 2 – Cartaz Bargossi (1882). Design: anónimo. 20 cm X 59cm. BNP. Impressão: tipografia a uma cor.

Podemos identificar no cartaz diferentes famílias e fontes tipográficas: Modernas Didones, como a 

Didot , que oscila entre caixa alta e caixa baixa e diversos tamanhos, a negrito (em palavras como 

PORTUGUEZ ) ou negrito e condensada (12 GRANDIOSOS QUADROS 12 ) ou no peso light e condensada 

(THEATRO PRINCIPE REAL ); Modernas Mecânicas (ou Egípcias), como a Clarendon (utilizada em 

AURÉLIO DA PAZ DOS REIS e no nome das personagens da peça) e a Playbill , muito próxima das fontes 

wood type utilizadas em KINETOGRAPHO ; Modernas Lineares Grotescas não-serifadas e em caixa alta 

(OS AFRICANISTAS ). Superior à variedade de tipos presentes são as suas diversas iterações ao nível dos 

‘pesos’, tamanhos e kernings no espaço do cartaz, onde o texto se encontra justificado ao centro, 

conferindo a este objecto gráfico diferentes níveis e ritmos de leitura da informação que anuncia. Evoca, 

a título de exemplo, a mesma linguagem gráfica presente num cartaz de 1882 para um passeio 

público/espetáculo em Lisboa com um corredor chamado Monsieur Bargossi (Figura 2). A ‘missão’ da 

tipografia em ambos os casos era captar a atenção dos transeuntes, adquirindo ela própria valor de 

imagem na ausência da mesma. No final do século XIX o custo da impressão de imagens, por norma 

recorrendo à litografia, era ainda avultado. A opção pela tipografia, onde se fazia uso de uma matriz de 

caracteres de chumbo ou madeira que eram tintados, prensados e impressos diretamente no papel, era 
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mais acessível. Contudo, para as pessoas analfabetas que contactassem com os cartazes, a 

descodificação da mensagem estava inviabilizada, tornando-se impossível deslindar o que estava a ser 

anunciado ou o âmbito do evento. 

Já no século XX, ainda na década de 10, o cartaz de A Rosa do Adro (Figura 3) consiste apenas em texto, 

mas apresenta já um poder de síntese muito mais elevado, fruto da própria independência que o cinema 

adquire no início do século: a projeção do filme passava a ser um evento cultural por si só. O título do 

filme e o slogan apresentam-se numa fonte com influências da Windsor (peso Bold Condensed), 

podendo esta fonte ter servido de base para o desenho do título, procedendo-se depois a modificações 

como a adição da serifa no ápice dos A’s maiúsculos, o alongamento da perna do R ou as formas mais 

arredondadas do d e o minúsculos (Figura 4). 

Figura 3 – Cartaz de A Rosa do Adro (Georges Pallu, 1919). Design: ETP. 70 cm X 100 cm. 

Figura 4 – Comparação da tipografia do cartaz de A Rosa do Adro com a fonte Windsor Bold Condensed. 
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Semelhantes escolhas tipográficas foram também adoptadas no cartaz de Um Chá nas Nuvens (Figura 

5), que se assemelha ao de A Rosa do Adro embora o preceda por dois anos e apresente já uma 

representação da Igreja dos Clérigos como elemento central do cartaz. As fontes tipográficas utilizadas 

nos títulos e slogans dos dois cartazes são muito semelhantes, aparecendo também em cartazes 

publicitários desenvolvidos na ETP – Empreza Technica de Publicidade de Raul de Caldevilla (1877-1951) 

(Figuras 6 e 7). 

Figura 5 – Cartaz de Um Chá nas Nuvens (Raul de Caldevilla, 1917). Design: ETP. 90 cm X 280 cm. 
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Figura 6 – Cartaz publicitário para marca de sabonete Aregos (1917). Design: ETP. 75 cm X 106 cm. Impressão: litografia a cinco cores. 

Figura 7 – Cartaz publicitário de mobiliário (1917). Design: ETP. 

No início da década de 20 estavam já fundadas as principais produtoras cinematográficas da época: 

Invicta Film (1917); Lusitânia Film (1918); Caldevilla Film (1919); Pátria Films e Fortuna Filmes (1922). Os 

realizadores que comandavam o início da produção nacional eram poucos e maioritariamente franceses. 

Alguns cartazes apresentam elementos decorativos ao nível da tipografia e da própria imagem3 que 

remetem para um estilo Art Nouveau, muito trabalhada ao nível do desenho e com a presença de 

apontamentos vegetalistas, presentes também nos cartazes publicitários para certos bens de consumo. 

Exemplo disso mesmo são os cartazes dos filmes A Morgadinha de Val-Flôr (1923) (Figura 8), Cláudia 

(1923) (Figura 9), A Tormenta (1924) (Figura 11) e Tragédia d’Amor (1924) (Figura 12), onde a face das 

protagonistas é emoldurada por elementos vegetalistas como flores e folhas. No caso dos dois filmes de 

1923, o nome da atriz principal é manualmente desenhado com caracteres curvilíneos e elegantes - 

evocativos do título da revista Ilustração Portugueza (Figura 10) - e enquadrado de uma forma quase 

orgânica na composição. Nos quatro cartazes o nome das atrizes surge na parte inferior do cartaz e os 

títulos no topo, sendo possível também verificar a utilização recorrente de fontes de elevada espessura 

de traço4 que misturam curvas mais elegantes em alguns caracteres com vértices e formas mais  

3 Frequentemente a representação de um rosto feminino.

4 Nalguns casos com pequenas serifas.
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quebradas noutros, como acontece no título do filme A Tormenta. O grau de detalhe visível ao nível de 

imagens e textos era possibilitado por um desenho manual feito diretamente sobre pedra litográfica 

com recurso a lápis e tintas gordurosas (tuche) que era depois preservado aquando da aplicação da 

goma arábica e dos ácidos, na preparação da matriz litográfica.  

Figura 8 – Cartaz de Morgadinha de Val-Flôr (Ernesto de Albuquerque, 1923). Design: ETP. 90cm X 135cm. Impressão: litografia a uma cor. 

Figura 9 – Cartaz de Claudia (Georges Pallu, 1923). Design: ETP. 90 cm X 135 cm. Impressão: litografia a uma cor. 

Figura 10 – Capa da revista Ilustração Portugueza (Junho 1909). Design: anónimo. Impressão: litografia e tipografia a duas cores. 

Figura 11 – Cartaz de A Tormenta (Georges Pallu, 1924). Design: ETP. 90 cm X 135 cm. Impressão: litografia a uma cor. 

Figura 12 – Cartaz de Tragédia d’Amor (António Pinheiro, 1924). Design: ETP. 135 cm X 90 cm. Impressão: litografia a uma cor. 

Década de 30: Geometrização das formas e as influências da Art Déco 

A década de 30 ficaria inevitavelmente marcada pelo estrondoso sucesso de A Canção de Lisboa, o 

primeiro filme totalmente rodado e sonorizado em Portugal, nos novos estúdios da Tóbis, inaugurados 

em 1932. A dupla de cartazes assinados por Almada Negreiros (1893-1970) (Figura 13) revela uma 

estilização das formas e uma depuração visual, fruto de uma simbiose de influências nacionais e 

internacionais, entre as quais o Cubismo, o Construtivismo e a Art Déco.  

“A imagem dos cartazes desprende-se cada vez mais de heranças ornamentais, tornando-se 

mais simplificada e aproximando-se da linguagem geométrica cuja representação se limita à 

argumentação do essencial” (Barbosa, 2011, p. 429). 
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Ao observarmos os cartazes de Almada, é inevitável reconhecer as confluências gráficas e tipográficas 

do espírito e estética modernistas que o próprio partilhava com outros seus contemporâneos como 

António Soares (1894-1978), Stuart de Carvalhais (1887-1961), José Rocha (1907-1982), Fred Kradolfer5 

(1903-1968) (Figuras 14 e 15), Bernardo Marques (1898-1962) (Figura 16), ou o francês A.M. Cassandre 

(1901-1968) (Figura 17). Nos cartazes destes autores, além dos paralelismos ao nível do tratamento da 

imagem, foi possível verificar uma predominância de fontes Modernas Lineares (Grotescas e 

Geométricas), quase sempre em caixa alta e criando blocos compactos que descrevem caminhos rectos 

(na horizontal ou na diagonal), ou curvilíneos, de forma a melhor se integrarem na composição, 

conferindo um maior dinamismo à mesma. A atenção ao desenho tipográfico é particularmente evidente 

na maneira como acentos e cedilhas são tratados nestas composições. É prolífica a influência da fonte 

tipográfica Acier6, desenhada por Cassandre para a fábrica de tipos Deberny e Peignot em 1930, na 

sequência do sucesso da Futura (1928) de Paul Renner (1878-1956), e da Bifur (1929), desenhada 

também por Cassandre (Figura 19).  

Figura 13 – Dupla de cartazes de A Canção de Lisboa (Cottinelli Telmo, 1933). Design: Almada Negreiros. 55 cm X 42 cm. Impressão: litografia a         

três cores. 

5 Fred Kradolfer era suíço mas veio para Portugal em 1924.

6 Acier significa aço em francês.
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Figura 14 – Espinho Praia (1931). Design: Fred Kradolfer. Impressão: litografia a quatro cores. 

Figura 15 – Exposição Colonial Portuguesa em Paris (1931). Design: Fred Kradolfer. 

Figura 16 – Bolacha Nacional (1930). Design: Bernardo Marques. Coleção Carlos Rocha. Impressão: litografia. 

Figura 17 – Nord Express (França, 1927). Design: A. M. Cassandre. 

Figura 18 – Pianos Daudé (França, 1926). Design: Andre Daudé. 

Figura 19 – Comparação da tipografia do cartaz d’ A Canção de Lisboa com outras fontes tipográficas da época. 
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Já perto do final do decénio, e agora observando dois cartazes ao baixo, foi possível verificar que o 

dinamismo tipográfico e o parco uso de fontes Clássicas ou Didones, em detrimento de fontes Modernas 

Mecânicas, como sucede no título do cartaz de As Pupilas do Senhor Reitor (Figura 20).  Também as 

fontes Lineares Grotescas e Geométricas continuaram presentes, ocasionalmente acompanhadas por 

fontes Caligráficas, como se denota no bloco de créditos do cartaz de A Aldeia da Roupa Branca    
(Figura 21). 

Figura 20 – Cartaz de As Pupilas do Senhor Reitor (Leitão de Barros, 1935). Design: Fred Kradolfer. 116 cm X 90 cm. Impressão: litografia a           

cinco cores. 

Figura 21 – Cartaz de Aldeia da Roupa Branca (Chianca de Garcia, 1939). Design: Hernâni Lima. 115 cm X 85 cm. Impressão: litografia a cinco cores. 

Décadas de 40 e 50: Dualidade e Continuidade 

No início da década de 40, sob chefia de António Ferro (1895-1956), o Secretariado da Propaganda 

Nacional (SPN)7 e a censura, instaurados na década de 30 com a chegada de António de Oliveira Salazar 

(1889-1970) à Presidência do Conselho de Ministros, monitorizavam a produção cinematográfica, 

censurando filmes (ou trechos de filmes) que fossem dissonantes dos ideais defendidos pelo regime. 

Não obstante o sucesso da A Canção de Lisboa (1933) e das comédias musicais, que continuavam a ecoar 

na década de 40, este não era o género de filmes apoiado pela máquina de propaganda do Estado Novo: 

“Nos anos 30 e 40 (…) Portugal conheceu o seu primeiro grande momento cinematográfico 

com uma geração de cinéfilos que ascenderam à realização, vindos de várias áreas da cultura, 

das artes e do jornalismo. Foi o período áureo da comédia popular (…) Mas esse não era o 

cinema que o Estado Novo e a sua «política do espírito», da autoria de António Ferro, 

preconizavam. O que se pretendia eram pomposas adaptações de obras literárias, falsamente 

populares e estilizadamente folclóricas, epopeias históricas (como Camões, de Leitão de 

Barros) ou panfletos políticos (como A Revolução de Maio, de António Lopes Ribeiro), o que 

teve como consequência o lento abandono do público das salas, perdida que foi a receita das 

comédias, apertado que era o crivo da censura, desaparecidos que foram os grandes actores de 

comédia” (António, 2010, p. 146-147). 

7 Em 1945 passaria a designar-se Secretariado Nacional de Informação (SNI). Em 1949 António Ferro deixaria de liderar o organismo. 
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Esta dualidade no tom dos filmes que se produziam, acaba por também se refletir nos próprios cartazes. 

Ao se observar as décadas de 40 e 50 foi possível constatar que nos cartazes dos filmes mais ligeiros 

predominaram as fontes tipográficas não-serifadas (Modernas: Egípcias, Lineares Geométricas e 

Grotescas), enquanto nos dramas históricos/melodramas foram mais recorrentes as fontes serifadas 

(Clássicas e Modernas Didones). As fontes Caligráficas Script e Manuais foram sendo transversais às 

duas abordagens de cartazes, enquanto as Caligráficas Blackletter surgiram, maioritariamente, em 

cartazes de filmes históricos, como se pode constatar no título do filme Inês de Castro (Figura 22). 

Figure 22 – Cartaz de Inês de Castro (Leitão de Barros, 1945). Design: anónimo. 

Três dos filmes de maior sucesso da época apresentam cartazes onde foi possível verificar 

reminiscências tipográficas dos cartazes da década de 30, particularmente no cartaz de O Pai Tirano 

(Figura 23), através da fonte tipográfica do título e também do dinamismo nos nomes do elenco, alguns 

gravitando em redor da figura do respectivo ator e os restantes numa listagem em zigue-zague. O título 

de O Pátio das Cantigas (Figura 24) poderá ser resultado de um redesenho dos caracteres da fonte 

Radiant (peso Bold Condensed), desenhada em 1938 por Robert Hunter Middleton (1898-1985) para a 

Ludlow Typographic Co. (Figura 26). Já no cartaz de O Grande Elias (Figura 25) foi possível verificar a 

confluência de uma fonte Linear Grotesca (nos nomes dos atores e realizador), outra Linear Geométrica 

(possivelmente a Futura, em Elias) e uma Caligráfica Script (O grande). 
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Figura 23 – Cartaz de O Pai Tirano (António Lopes Ribeiro, 1941). Design: Américo Leite Rosa. 74cm X 100cm. 

Figura 24 – Cartaz de O Pátio das Cantigas (Francisco Ribeiro, 1942). Design: Américo Leite Rosa. 72cm X 111,5cm. 

Figura 25 – Cartaz de O Grande Elias (Arthur Duarte, 1943). Design: Frederico Georges. 69,5 cm X 99,5 cm. 

Figura 26 - Comparação da tipografia do cartaz de O Pático das Cantigas com a fonte Radiant Bold Condensed. 

Os cartazes de Frei Luís de Sousa (Figura 27), A Morgadinha dos Canaviais (Figura 28) e Amor de 
Perdição (Figura 29), todos eles adaptações de romances históricos, atestam a já mencionada 

predominância de fontes serifadas nos cartazes desta tipologia de filmes. São também composições 

tipográficas mais ‘estanques’ e regradas, por norma não possuindo a mesma “liberdade” dos cartazes 

das comédias. 

Figura 27 – Cartaz de Frei Luis de Sousa (António Lopes Ribeiro, 1950). Design: Silvino Vieira. 100 cm X 132 cm. 

Figura 28 – Cartaz de A Morgadinha dos Canaviais (Caetano Bonnucci, 1949). Design: Armando Bruno. 90 cm X 120 cm. 

Figura 29 – Cartaz de Amor de Perdição (António Lopes Ribeiro, 1943). Design: Manuel Lapa. 128 cm X 86 cm. Impressão: litografia a quatro cores. 
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Era também frequente encontrarem-se cartazes onde a tipografia e a imagem quase se mesclavam, 

criando uma espécie de cacofonia visual (eventualmente espelhando a boémia e as festas populares 

retratadas nos próprios filmes). Esta era causada, por vezes, pelo elevado número de fontes tipográficas 

em utilização, mas essencialmente pela dimensão que as letras adquiriam no cartaz e uma aparente 

anarquia da informação, que absorve, ou é absorvida, pela imagem central. Os cartazes de Dois Dias      
no Paraíso (Figura 30), O Costa do Castelo (Figura 31) e O Cantor e a Bailarina (Figura 32) empregam         

esta estratégia.  

Figura 30 – Cartaz de Dois Dias no Paraíso (Arthur Duarte, 1957). Design: Manuel Lima. 74,5 cm X 108 cm. 

Figura 31 – Cartaz de O Costa do Castelo (Fernando Ribeiro,  1943). Design: Manuel Guimarães. 120 cm X 90 cm. Impressão: litografia a quatro cores. 

Figura 32 – Cartaz de O Cantor e a Bailarina (Armando de Miranda, 1960). Design: Manuel Lima. 100 cm X 70 cm. 

Década de 60: Cinema Novo, Novos Cartazes 

No término da década de 50, emergia na França a Nouvelle Vague. Uma ‘ressurreição’ cinematográfica, 

originária na revista Cahiers du Cinéma e com raízes no neo-realismo italiano de realizadores como 

Roberto Rossellini (1906-1977) e Luchino Visconti (1906-1976), que voltou a colocar o realizador ao 

comando dos filmes8 procurando novas abordagens e maneiras de contar histórias, mais despojadas, 

realistas e intimistas. Seguiram-se outros países como Itália, Alemanha, Brasil e Portugal.  

A nível nacional, na década de 50, aumentavam o número de salas e o número de espectadores, mas 

faltavam ideias9. Contudo no início dos anos 60, um grupo de críticos e profissionais do cinema 

português, estudando e testemunhando (alguns deles in loco) a realidade francesa e do centro da 

Europa, esteve na origem no Cinema Novo Português: “na década de 60 uma nova geração de cineastas, 

nascidos da crítica e do movimento universitário e do cineclubismo, voltaria a abalar o marasmo” 

(ibidem, p. 147). 

Esta mudança esteve patente nos cartazes dos filmes que inauguraram esta nova maneira de fazer 

cinema, durante os primeiros anos da década. A sua simplicidade e clareza, o recurso à fotografia ou à 

8 Nas décadas anteriores a figura do realizador viera a perder poder e o controlo criativo das obras para argumentistas, produtores e outros agentes 

envolvidos na criação de filmes. 
9 Ideias para contar novas histórias que não assentassem nos modelos pré-formatados de filmes que se fizeram nas décadas anteriores.
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ilustração estilizada em articulação com composições tipográficas mais minimalistas e de fontes 

Modernas Geométricas e/ou Lineares Grotescas, coadunou-se com a própria filosofia do Cinema Novo: 

filmes mais realistas, feitos com menos recursos, e com maior enfoque na história e nos diálogos e não 

nos cenários ou adereços. Conforme indica Carmo Lopes “Os cartazes dos filmes pertencentes ao 

Cinema Novo Português possuem características gráficas identificativas do movimento” (2017, p. 194). 

Importa, ainda, referir que foi também nesta década que se deu a introdução das letras de decalque, 

trazidas por Thomas de Mello (1906-1990) para Portugal após a Exposição Internacional de Bruxelas em 

1958, segundo testemunho do designer Carlos Rocha (1943-2016) (Barbosa, 2011, p. 284).  

A marca inglesa Letraset (1960) e a marca francesa da Mecanorma (1975-1995), tornaram-se 

referências a nível nacional para os designers. Estes sistemas de transferência mantiveram-se 

em prática até ao final dos anos 80 e início dos anos 90, sobretudo para os que ainda não 

tinham adquirido as tecnologias digitais” (ibidem, p. 284). 

Estes catálogos tipográficos de letras de decalque abriram novas possibilidades, não só ao nível das 

diferentes fontes, ‘pesos’ e tamanhos disponibilizados, mas também aquando da aplicação, permitindo 

diferentes kernings, sobreposições ou outras ‘manipulações’ dos caracteres. Com esta inovação 

tecnológica “A tipografia no cartaz passou a ser cada vez mais do domínio dos autores” (ibidem, p. 305), 

conferindo-lhes uma maior margem de autonomia e experimentação, embora com o rigor e atenção que 

a aplicação das letras requeria aquando da construção das maquetes. 

A icónica abordagem do americano Saul Bass (1920-1996), que viajou até aos quatro cantos do globo 

através dos cartazes e genéricos que criou para os filmes de Alfred Hitchcock (1899-1980) e Otto 

Preminger (1905-1986) a partir da década de 50 (Figura 34), parece ter constituído uma influência 

tipográfica no título do cartaz de Dom Roberto (Figura 33). Também a Futura é utilizada, com 

alinhamento à direita, com os nomes dos dois atores principais e do realizador a vermelho.  

Figura 33 – Cartaz de Dom Roberto (Ernesto Sousa, 1962). Design: Armando Alves. 90 cm X 120 cm. Impressão: offset a duas cores diretas. 
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Figura 34 - Detalhes da tipografia nos cartazes de Vertigo (Alfred Hitchcock, 1958) e Atonomy of a Murder (Otto Preminger, 1959), ambos com design 

de Saul Bass. 

Já no cartaz de Belarmino, documentário de Fernando Lopes (1935-2012) sobre o ex-boxeur Belarmino 

Cardoso (1931-1982), a fonte tipográfica do título é uma correspondência perfeita com a fonte Guilford 

Pro (peso Condensed Bold), lançada em 2011 e desenhada por Steven Jackaman (n.1954) e Ashley Muir, 

que por sua vez deriva da Elegant Grotesk, desenhada em 1928-29 por Hans Möhring (1894-1958), e que 

se julga ter sido usada por Sebastião Rodrigues (1929-1997) neste cartaz. Os créditos do filme são 

escritos a vermelho, em Akzidenz- Grotesk, por cima do título, numa sobreposição de informação 

extremamente rara neste tipo de cartazes. Inevitavelmente, a tipografia que ocupa a metade superior 

do cartaz – particularmente a repetição do nome, “ecos” dos tempos áureos em que público clamava por 

ele – parece pesar sob a cabeça de Belarmino, que a suporta, resignado (Figura 35).  

Figura 35 – Cartaz de Belarmino (Fernando Lopes, 1964). Design: Sebastião Rodrigues. 68cm X 100cm. Comparação entre as tipografias originais do 

cartaz e a simulação com fontes Guilford Pro Condensed Bold e Akzidenz Grotesk. 
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Embora não acusando sinais de modernidade tão evidentes ao nível da escolha tipográfica, no cartaz de 

Acto da Primavera10, destaca-se, contudo, a sobriedade e o peso gráfico que os caracteres ocupam no 

espaço do cartaz, que é dividido exatamente ao meio entre texto e imagem (Figura 36), algo que 

também acontece nos cartazes de Dom Roberto e Belarmino, embora nesses o texto ocupe a          

metade superior.  

Figura 36 – Cartaz de Acto da Primavera (Manoel de Oliveira, 1962). Design: Armando Alves. 68cm X 100cm. Impressão: litografia a quatro cores. 

Pode ainda destacar-se o papel da tipografia no cartaz de Um Dia de Vida, o primeiro do cinema 

português onde se constatou a utilização da Gill Sans, desenhada por Eric Gill (1882-1940) nos finais da 

década de 20. Nas décadas seguintes passou a verificar-se uma presença maior de fontes Modernas 

Humanistas (Figura 37).  

Figura 37 – Cartaz de Um Dia de Vida (Augusto Fraga, 1962). Design: Miguel Flávio. 69 cm X 100 cm. Comparação entre a tipografia do cartaz e as 

simulações com a fonte Gill Sans Bold (original e modificada). 

10 Filme com que Manoel de Oliveira regressa ao cinema, após um interregno de 20 anos desde Aniki-Bóbó.
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Como se pode observar nos cartazes de Les Quatre Cents Coups (Figura 38) e Domingo à Tarde (Figura 

39), esta modernidade gráfica e tipográfica, não foi, contudo, transversal a todos os cartazes da 

Nouvelle Vague ou do Cinema Novo. Ainda na década de 60, e nas produções mais comerciais, eram 

abundantes cartazes que recorriam à ilustração e a fontes Clássicas, Didones e Caligráficas (Manuais e 

Script), fossem estes filmes melodramas/dramas históricos - A Raça (Figura 40), A Cruz de Ferro (Figura 

41), comédias - Um Campista em Apuros (Figura 42), ou as primeiras incursões no campo do 

thriller/ação - 7 Balas para Selma (Figura 43). 

Figura 38 – Cartaz de Les Quatre Cents Coups (François Truffaut, 1959). Design: Boris Grisson. 40 cm X 58 cm. 

Figura 39 – Cartaz de Domingo à Tarde (Augusto Fraga, 1962). Design: João Manuel. 100 cm X 159 cm. 

Figura 40 – Cartaz d’ A Raça (Augusto Fraga,  1961). Design: João Manuel. 70 cm X 100 cm. 

Figura 41 – Cartaz d’ A Cruz de Ferro (Jorge Brum do Canto, 1967). Design: anónino. 86 cm X 115 cm. Impressão: Litografia a cinco cores. 

Figura 42 – Cartaz d’ Um Campista em Apuros (Herlander Peyroteo, 1968). Design: Jorge Rosa. 70 cm X 100 cm. 

Figura 43 – Cartaz de 7 Balas para Selma (António de Macedo, 1967). Design: anónimo. 68cm X 98 cm. Impressão: litografia a duas cores. 
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Com o término do decénio, surgiram indícios de uma nova dicotomia, quer na filosofia de fazer cinema 

em Portugal (cinema de autor vs cinema comercial), quer no modo de o comunicar através da linguagem 

gráfica dos cartazes. 

Década de 70: antes da Revolução os cartazes já eram ‘livres’ 

É escasso o número de cartazes de cinema português dos primeiros anos da década de 70: por um lado, 

perderam-se os cartazes de filmes deste período ainda sob a esfera do Cinema Novo, como O Cerco 

(1970) de António Cunha Telles (n.1935), Pedro Só (1970) de Alfredo Tropa (n.1939), ou O Recado (1972) 

de José Fonseca e Costa (1933-2015); por outro, muitos dos filmes produzidos nesta altura só estrearam 

nos cinemas após a Revolução de 25 de Abril. Por este motivo, embora alguns filmes precedam a 

Revolução não é possível saber exatamente em que momento se desenharam os cartazes: poderá ter 

sido durante ou imediatamente após a conclusão da produção, ou só alguns meses/anos depois, antes 

da estreia em sala. Ainda assim, destacam-se os cartazes de Perdido Por Cem de António Pedro 

Vasconcelos (n.1939), estreado em 1973; Cântico Final de Manuel Guimarães, produzido em 1974; Sofia 

ou a Educação Sexual de Eduardo Geada (n.1945), produzido em 1973; e Cartas na Mesa de Rogério Ceitil 

(n.1937), produzido em 1973-74. 

Comum aos quatro cartazes é o poder de síntese com que se conjugam imagem e tipografia. Nuns essa 

síntese surge de forma mais orgânica, como no cartaz de Perdido por Cem (Figura 44), sob forma de 

uma carta de jogo, onde é possível constatar que o bloco de créditos, de inspiração romântica (notória 

nos corações que separam nomes e ‘secções’, nas terminações arredondas das letras e na utilização do 

vermelho), foi inteiramente desenhado manualmente11. Procurou-se com a tipografia mimetizar o 

contorno espelhado da figura masculina, como é usual numa carta de baralho, algo que, como se 

constata, é alcançado “através da manipulação arrojada do texto desenhado à mão (…) obrigando a 

partições de linhas, e até de palavras, que sobrepõe esse efeito expressivo às preocupações de 

legibilidade” (Lopes, 2017, p. 153). No centro do cartaz surge o título do filme, alinhado à esquerda, 

numa fonte que simula o efeito das máquinas de escrever, potencialmente a Bulletin Typewriter (ou 

uma fonte anterior que tenha servido de base para o seu desenho). 

11 Por não existirem dois caracteres exatamente iguais. 
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Figura 44 – Cartaz do filme Perdido por Cem (António-Pedro Vasconcelos, 1973). Design: Guilherme Lopes Alves. 70 cm X 100 cm. Impressão: Offset a 

duas cores. Comparação entre a tipografia do cartaz e a simulação com as fontes Bulletin Typewriter e American Typewriter. 

O cartaz de Cântico Final destaca-se pela elevada síntese de conteúdo textual (não surge sequer o nome 

do ator protagonista retratado no cartaz, Ruy de Carvalho), que ironicamente contrasta com a repetição 

do título do filme, e pela utilização da Helvetica em caixa alta, com um kerning muito reduzido e um 

acento circunflexo personalizado no primeiro A, de elevada finura, que não é imediatamente legível 

(Figura 45). 

Figura 45 – Cartaz do filme Cântico Final (Manuel Guimarães, 1974). Design: anónimo. 48 cm X 68 cm. Impressão: offset a duas cores. Detalhe do 

acento circunflexo na letra A. 

Por último, nos cartazes de Sofia ou A Educação Sexual e Cartas na Mesa recorreu-se a uma conjugação 

de fontes mais elaboradas, do ponto de vista do detalhe, para os títulos dos filmes, em articulação com 

outras mais simples, para os textos secundários: uma fonte de inspiração Art Déco com Century Gothic , 

no cartaz do filme de Eduardo Geada (Figura 46); e outra de inspiração wood type (corresponde à fonte 

Butch & Sundance , com data de lançamento desconhecida) com a Baskerville Italic , no cartaz do filme de 

Rogério Ceitil (Figura 47).  
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Figura 46 – Cartaz do filme Sofia e a Educação Sexual (Eduardo Geada, 1973). Design: anónimo. Impressão: offset a uma cor (preto). 

Figura 47 – Cartaz do filme Cartas na Mesa (Rogério Ceitil, 1973). Design: Guilherme Lopes Alves. 70 cm X 100 cm. Impressão: offset a duas cores. 

Comparação entre a tipografia do cartaz e a simulação com a fonte Butch & Sundance. 

Conclusão 

A análise da tipografia dos cartazes de cinema português criados entre as primeiras sessões públicas 

que decorreram no nosso país até ao 25 de Abril permitiu compreender que as letras e os cartazes foram 

sofrendo alterações ao nível do design que se devem, em grande parte, ao conteúdo dos próprios filmes 

e às estratégias de comunicação vigentes nos diferentes momentos da cinematografia nacional, mas 

também às influências, nacionais e internacionais, das áreas do cinema e do design gráfico, às quais os 

artistas e designers nacionais não foram indiferentes.  

Deste modo, cartazes apenas exclusivamente tipográficos nos primórdios do cinema deram lugar, nas 

décadas de 10 e 20, a composições onde a imagem e a tipografia (romântica e caligráfica) começavam a 

dialogar, acompanhadas de ornamentos naturalistas característicos do movimento Art Nouveau . A 

geometrização das formas e a estilização das composições tipográficas conduziram, na década de 30, a 

cartazes mais modernos, numa década marcada pelo sucesso d’ A Canção de Lisboa e a dupla de  
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cartazes com design de Almada Negreiros, onde se reconheceram influências da Art Déco ao nível da 

imagética e da própria tipografia desenhada pelo francês A. M. Cassandre. Ao longo das décadas de 40 e 

50 o cinema português tentou capitalizar o sucesso das comédias “à portuguesa”, cujos cartazes 

recorriam maioritariamente a fontes tipográficas Modernas (Lineares), e dos melodramas adaptados de 

obras clássicas da literatura portuguesa ou episódios históricos, promovidos pelo Estado Novo, onde 

predominavam as fontes Clássicas; transversais a ambas as tipologias de cartazes eram as fontes 

Caligráficas (Script e Gráficas) e também as Modernas Egípcias. No final da década de 50 o marasmo 

tinha-se instalado e foi graças às influências da Nouvelle Vague, que propunha uma nova maneira de 

pensar o cinema, e de designers como o americano Saul Bass, que o cinema e os seus cartazes 

revelaram – na generalidade - novas ideias e ideais que se manifestaram em composições mais 

arrojadas, com maior poder de síntese e abordagens menos literais, onde a tipografia ganhava um papel 

de maior destaque, criando metáforas visuais com a própria imagem como se constatou nos cartazes de 

Belarmino e Perdido por Cem.  

Tratando-se de um objecto de estudo muito específico, mas com grande manancial de informação por 

explorar, a tipografia dos cartazes de cinema portugueses não tinha ainda sido alvo de uma análise com 

a abrangência temporal que este artigo encetou. Certamente outros cartazes deste período poderão ser 

analisados e descobertas mais influências gráficas e tipográficas sob os mesmos. Fica também a faltar 

uma segunda etapa, com a análise dos cartazes compreendidos entre o 25 de Abril de 1974 e a 

contemporaneidade.  
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Resumen 

Los nombres de los alfabetos tipográficos no acostumbran a despertar demasiado interés. Entre las 

pocas muestras de curiosidad, algunos estudiosos, en el siglo XX, sugirieron que la denominación 

«Romain du Roi » se hacía eco de la anterior «Grecs du Roi ». La sugerencia, más bien débil, se aprovecha 

aquí para complementarla con los argumentos que Fournier le jeune les dedicó en el segundo volumen 

de su Manuel typographique («1766») —a su peculiar manera, pues casi bautizó al primero, y refería el 

segundo como «Grecs de Garamond ». 

La comunicación presente atiende a las palabras de Fournier para establecer puntos de relación y 

contraste entre los alfabetos tipográficos: la condición de encargo/proyecto, la autoría, el patrimonio, o 

el modelo cultural. El examen de sus nombres, y de la posición que ocupan en el esquema de Fournier, 

sirve para apuntar el paso hacia la concepción contemporánea de alfabeto tipográfico . 

Abstract 

Font names are hardly an issue in type studies. One of the few signs of curiosity around this matter may 

be found in some twentieth century scholars’ suggestion: the name «Romain du Roi» echoed that of 

«Grecs du Roi». That may be commonplace, and dubious, so additional arguments are searched for in 

the second volume of Fournier’s Manuel typographique (“1766”) —as it was probably him who gave that 

name to the former and, nonetheless, referred to the latter as «Grecs de Garamond». 

This paper considers Fournier’s words in order to discuss links and contrasts between the typefaces, 
and how do they respond to crucial items like commission/project, authorship, heritage, or cultural 
model. The examination of their names and of the position they hold in Fournier’s scheme reveals an 
early shift towards our contemporary notion of typographic alphabet. 
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Entrantes en cadena 

Proponga un acertijo: diga «du roi» a versados en tipografía. Posiblemente apostarán por «Grecs», o 

«Romain», poco más. Estas expresiones forman el nudo de la comunicación presente — tal vez poco 

multicultural, o nada, según las pautas deseables de este congreso. 

Los nombres para alfabetos tipográficos extrañamente despiertan el interés de los estudiosos. Es 

posible que se desestimen por su raíz casual, incluso frívola. Sin embargo, a veces cierta casualidad 

ayuda a explicar y entender.  

Excusa de salida 

Fijemos el inicio en la denominación «Romain du Roi». Tomemos extractos de dos de sus máximos 

estudiosos. Jammes (1961): 

Les «Romains du Roi», dont l’appelation prête à confusion (ils comportent évidemment romain 

& italique), sont d’une originalité qui défie toute classification & d’une beauté dont l’éloge 

n’est plus à faire.  
[1] En leur donnant ce titre, on plaçait les caractères de Grandjean sur le même plan que les

célèbres «Grecs du Roi» de François Ier. (Jammes, 1961, p. 5)

Y Mosley (1997): 

This was known as the romain du roi, on the analogy of the grec du roi, the greek type made by 

Garamont for use by the Estiennes, imprimeurs du roi, in the 1540s (Mosley, 1997, p. 5). 

Según esto y hasta aquí, «Romain du Roi» provendría de «Grecs du Roi». Más o menos, ya que las citas 

elegidas contienen las expresiones menos frecuentes: Jammes usa «Romains du Roi», en plural; Mosley 

usa «grec du roi», en singular.1 

1 A efectos de precisión científica, se podrían elaborar estadísticas de frecuencia en el uso, pero aquí no se cree necesario.
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El apunte no causa obstáculo. Que las autoridades usen nombres «desacostumbrados» solo indican 

muestra de desinterés hacia la cuestión: «da igual una que otra denominación, no suponen un cambio 

significativo ni lleva a equívocos». Algo así que, en el peor de los casos, tampoco invalidará los 

argumentos que siguen. 

Nombres y conceptos 

En el fondo, los nombres encierran conceptos — también en tipografía. Los nombres en debate —Grecs 

du Roi, Romain du Roi — son muestra y recogen el tránsito hacia la concepción contemporánea de 

alfabeto tipográfico. El alfabeto tipográfico, entendido como un conjunto de familias gráficas (redondo, 

cursiva, etc.) formalizadas en distintos cuerpos, solo parece nombrable, en rigor, a partir de fines del 

siglo XIX, con la introducción de métodos de producción mecánicos, pantográficos2. Antes de este 

momento, la noción de alfabeto tipográfico debe evaluarse rebajando el eslabón al nivel concreto del 

cuerpo. Cada «fundición» particular, cada conglomerado en que forma gráfica y medida se conjuntaban 

herméticamente, era un «alfabeto tipográfico». No había otro sentido de alfabeto tipográfico por encima 

suyo: solo posibles combinaciones — redondos y cursivas — y parecidos — así, entre distintos cuerpos 

tallados por una misma mano, su semejanza era un ejercicio interpretable (y, por lo tanto, discutible) de 

habilidad profesional. 

Los alfabetos anónimos 

Aquellos alfabetos tipográficos, pues, solo se nombraban por el cuerpo — nomparella, etc.: en verdad, 

adjetivos de magnitud — y su forma gráfica — cursiva, griego, etc.—. Los casos excepcionales en que se 

usaban nombres propios (la Granjonne, la Valentine, l’Immortelle3…), estos llevaban implícitas las 

magnitudes de los cuerpos correspondientes, calificadas por las formas o familias gráficas. En resumen, 

no había ningún nombre que aglutinara o remitiera a distintos cuerpos ni a distintas familias gráficas: la 

relación continuaba siendo concreta, uno-a-uno; los alfabetos se iban produciendo según la ocasión, en 

un contexto circunstancial. 

¿Para qué dar nombre a algo que no existía? La idea de alfabeto tipográfico moderno surge en buena 

parte tras reevaluar las prácticas de oficio, en que se resaltará la dimensión de proyecto, originando lo 

que conocemos como «diseño tipográfico». Es innegable que el Romain du Roi tiene un papel clave, 

precursor, ahí — con sus planchas calcográficas, para redondo y cursiva. 

Sin embargo, los préposés encargados de llevarlo a cabo nunca lo refirieron con estas palabras. 

Adornaron sus «nouveaux Caracteres de l’Imprimerie Royalle» (1694) con nombres distintos a los 

tradicionales; adoptaron una denominación numeral-ordinal («le 1er alphabet», «le 2eme alphabet»…) 

2 Así, por ejemplo, el conocido pantógrafo fresador de punzones (punch-cutting machine ) de Benton (1885): un artilugio que permitía reproducir a escala

distintos cuerpos a partir de reseguir el trazado o contorno de un dibujo cualquiera en una plantilla-modelo. El principio supone una revolución de los 

métodos tradicionales (tallar cada cuerpo por separado, uno-a-uno), a la vez que impulsa el valor ideal de la forma en el proyecto tipográfico: toda forma 

ideal proyectada y grabada en el dibujo-plantilla-matriz puede concretarse a cualquier medida, con garantía de fidelidad —en sentido moderno. Aquí no se 

consideran las correcciones ópticas para cada cuerpo. 
3 Para estos y otros ejemplos, ver Dreyfus (1963), o Dreyfus (1972).
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donde alphabet aportaba cierta abstracción, que se ajustaba en medida («1er», «2eme»…) y formalización 

(«Alphabet Droit & Penché»). Pero no llegaron a nombrar aquel proyecto extraordinario más que de 

modo parcial, todavía concreto, con términos «demasiado» comunes — caracteres, lettres, sortes, 

classes, alphabets4… 

Los nombres de Fournier 

La casualidad quiso que fuera Fournier quien mentara por primera vez conocida al «Romain du Roi» —en 

una única instancia: no en el primer volumen de su Manuel (1764), donde parecía que no merecía la pena 

nombrarlo, sino en el segundo (1766)5. Fournier podrá parecer poco fiable porque Fournier podría 

haberlo dicho de cualquier otro alfabeto. Es posible. Puede que alguien más lo nombrara así, puede que 

no fuera invento de Fournier, puede que este solo recogiera la voz común del momento.  

Pero así las cosas, Fournier lo recogió: «J’ai appliqué aux alphabets les noms qui m’ont paru le plus 

autorisés». (Fournier, 1995 [1766], p. xv) Con esta misma autoridad y en el mismo volumen, Fournier se 

refería a aquellos «Grecs du Roi» sin nombrarlos así: los llamaba «Grecs de Garamond». 

El lío está servido, nos quedamos con Fournier. Advirtamos que la discusión se libra en líneas 

semejantes a la curiosité expuesta por Fournier, para agrado de su público, las gens de Lettres6. 

Extractos: advertencia preliminar, explicación 

Debemos centrarnos en el segundo volumen del Manuel typographique de Fournier le jeune. Fechado 

1766, publicado en 1768, este volumen era muy distinto del primero. Se componía de seis articles que, 

en cierto modo, formaban un catálogo tipográfico abultado7. En las páginas iniciales, la advertencia 

preliminar de rigor incluía el repaso histórico de las fundiciones europeas, contado à la Fournier. Tras las 

muestras gráficas, una «Explication des Alphabets». Y, al final, otra de sus réponses combativas en 

torno a los Caractères de Musique.  

4 No es este el lugar para debatir en profundidad los términos que usaron los encargados del proyecto tipográfico de Louis XIV —los préposés de 

l'Assemblée , o «Commission Bignon », como se prefiera. A los efectos presentes, basta saber que no hay pruebas de que usaran nada parecido a «Romain du 

Roi ». 

5 En el primer volumen, Fournier lanzaba un ataque vitriólico de nueve páginas a la aventura tipográfica del Romain du Roi , sin darle nombre. En el segundo, 

cambió el tono de modo sospechoso y lo bautizó así, «Romain du Roi ». 
6 El título completo de la obra de Fournier es Manuel typographique, utile aux gens de Lettres, & à ceux qui exercent les différentes parties de l’Art de 

l’Imprimerie . En general, las gens de Lettres conformaban el público ideal del enciclopedismo ilustrado del siglo XVIII: gentes que, simplemente, leen letras, 

leen mucho, leen cualquier cosa, leen por curiosidad y con curiosidad. 
7 En total, xliv + 306 páginas: Avertissement… (i-xliv) // I. ARTICLE. Contenant les Caractères d'usage ordinaire pour l'Imprimerie. (1-80) // II. ARTICLE. 

Lettres de deux points ordinaires & ornées, Vignettes, Réglets, Crochets, & diverses figures. (81-134) // III ARTICLE. Caractères particuliers. (135-150) // IV. 

ARTICLE. Caractères Orientaux. (151-171) // V. ARTICLE. Notes De Musique & de Plein-chant. (172-186) // VI. ARTICLE. Alphabets Des Langues modernes & 

anciennes. (187-250) // Explication… (251-280) // Table (281-287) // Réponse… (289-306). 
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Los alfabetos en debate — Grecs de Garamond, Romain du Roi — aparecen en el Avertissement 

préliminaire; en la Explication del Article VI (Alphabets des Langues modernes & anciennes), solo el 

Romain du Roi. Para claridad de exposición, aquí se mantienen los dos tiempos: el Avertissement, para 

centrar la cuestión nominal; la Explication, luego, para abordar la concepción moderna de alfabeto 

tipográfico. 

Modelo gráfico, modelo cultural: influencia, posición 

Es demasiado obvio que las propuestas tipográficas remiten a distintos modelos culturales. Estos, a su 

vez, se enmarcan en otro modelo cultural, el específico de Fournier quien, sin demasiada sorpresa, 

prioriza el alfabeto latino: empieza el repaso de fundiciones por Francia, Europa; encabeza el muestrario 

de alfabetos (article VI) con Romain. El griego lo sucederá, más o menos alejado8 — tan solo abrirá el 

reparto con los trois caractères de Garamont, porque en ellos recae la «inauguración» de la Fonderie du 

Roi, bajo el reinado de François I. Este, con «sus» grecs, puede reforzar la imagen plural del modelo 

renacentista. Sin oposición, pero en contraste, en tiempos y para los intereses de Louis XIV, el modelo 

es casi por fuerza romano, para que el francés se le sobreponga.9 

Autoría, autoridad 

Fournier no usó «du Roi» para los Grecs: 

Ce Prince [François I] fit graver, par Garamond, trois caractères grecs, qui restèrent sous la 

garde de Robert Étienne… (Fournier, 1995 [1766], p. xix). 

il ne manqueroit rien pour la rendre [la «Fonderie du Roi»] la plus précieuse de l’Univers, si elle 

possédoit encore les caractères Grecs de Garamond, dont la perte est irréparable… (Fournier, 

1995 [1766], p. xxij). 

Tal vez fuera una simple cuestión de estilo, o de conveniencia para la redacción, pero no usó «du Roi» 

para los Grecs. Escribió «de Garamond»: reconocía, reclamaba así la autoría única del artífice-artesano 

Garamont en la ejecución de aquellos tres grecs. Garamont era, en verdad, una autoridad del oficio que 

merecía destacarse en un manual de tipografía como el de Fournier. 

Para el Romain du Roi, este reconocimiento directo sería impropio o, cuando menos, complicado —

aunque no imposible.  

8 Por curiosidad: en el artículo IV, de Caractères Orientaux , los caracteres griegos (9 muestras) cierran la exposición, por detrás de los hebreos (5 muestras,

dos de ellas puntuados), rabínicos, samaritanos, siríacos, árabes, coptos, armenios, etíopes (1 muestra cada uno). En el artículo VI, avanza algunas 

posiciones respecto a los citados, se acerca algo más a romain , en el número 54 del total de 101. La numeración de los alphabets se rige por criterios 

generales de patrón cultural y, luego, de jerarquía de uso. Sin juzgar el rigor y acierto de Fournier en la clasificación de los alfabetos, la ordenación numérica 

apunta a otro sentido de la identificación: el identitario. 

9 Sirvan un par de ejemplos en el terreno artístico para certificar que el modelo francés sustituyó a los modelos de la antigüedad y a los italianos, una vez

asimilados. La fundación de la Académie de France à Rome (1666) —algo así como una inversión de papeles: el debate académico francés se ha 

independizado lo suficiente de la influencia italiana e instala una sede en la ciudad modelo. Por aquellos años, Le Brun —premier peintre du Roi — dejará ya 

de retratar en sus pinturas decorativas a Alejandro Magno (macedonio y, así, de trazas griegas), hasta el momento usado como imagen y referente de Louis 

XIV, y será sustituido por el propio rey, como único modelo absoluto. 
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Vers 1693, Louis XIV donna ordre que l’on gravât de nouveaux caractères qui rendissent sa 

Fonderie la plus belle qu’il fût possible. L’Académie des Sciences consultée à cet effet, choisit 

quelques-uns de ses Membres… (Fournier, 1995 [1766], p. xx). 

En 1693, Louis XIV voulant établir une Imprimerie au Louvre, pour son service, chargea 

différentes personnes de veiller à cet établissement (Fournier, 1995 [1766], p. 262). 

¿A quién asignar la autoría? ¿A alguno de los membres de l'Académie? ¿A alguno de los graveurs (que 

también eran «du Roi»)? Ni que fuera por comodidad, resultaba preferible ocultar la autoría de aquellos 

nouveaux caractères, indefinidos en número, tras la autoridad del rey.10 

Apunte alternativo: du Roi, du Roi 

Fournier podría haber usado «du Roi» para los Grecs — no hay motivo para creer que no conociera la 

expresión, o que la evitara abiertamente11. En apariencia, sería lo único que tendrían en común los Grecs 

y el Romain. En rigor, ni eso. Nadie ignora que el Roi de los Grecs no es el Roi del Romain; que, entre 

François I y Louis XIV, media un abismo. La partícula «du Roi» se mantiene, como gentilicio, marca de la 

casa o patrimonio, pero casi todo lo otro mudará — la concepción de la realeza, la institución del estado, 

el desarrollo de la burocracia… acompañado por un viraje hacia lo modélico, ideal. Tal cambio no escapa 

a las propuestas tipográficas. 

Número: singular, plural; ocasión, proyecto: escala, magnitud 

Los Grecs — de Garamond, o du Roi: aquí casi dará igual — tienen una condición cercana a lo singular 

(precisamente reflejada en su referencia plural: grecs, no Grec) que los marca como un encargo 

concreto, limitado y particular, en que la noción de proyecto se resuelve de modo básico, manejable. Lo 

particular atraviesa el encargo en su totalidad: recae en un único artesano (Garamont), quien elige un 

único modelo caligráfico (el del cretense Angelos Vergetios) para realizar tres cuerpos tipográficos. 

Inviértase el argumento para el Romain du Roi. Su expresión singular apunta a una creación abstracta, 

ideal. Proyecto enorme, empresa corporativa, llevada a cabo por grupos de empleados-burócratas, 

quienes sintetizan infinidad de modelos gráficos en un conjunto unificado de «todos» los cuerpos 

tipográficos posibles12. 

10 Esto, que suena fatal a oídos actuales, resultaba casi necesario. Los punzonistas debían quedar absorbidos, anularse en la empresa corporativa —y, para el

caso, todo préposé que tuviera parte en ella: ver, por ejemplo, Mosley, 2008, p. 311-2. En la Épreuve de 1760, o en las páginas de Fournier, los graveurs son 

reconocidos de modo particular en el esquema de empresa común —las denominaciones, ya en el siglo XX, como «Le Grandjean » o «Le Luce », no, y resultan, 

en rigor, impropias. 
11 A falta de nombre oficial, se puede aceptar que este era el mote con que se conocían en la jerga del oficio tipográfico. Por ejemplo: «el 3 de febrero de 

1565 [Plantin] firma contrato con el famoso grabador lionés Robert Granjon para que lo surta de punzones griegos iguales a los “du roy”…» (Bécares Botas, 

1999, p. 84).  

12 El proyecto original preveía veinte cuerpos —se produjeron veintiuno, del premier alphabet al seizème , con intervención de los molestos «et demi ». A

pesar de los ajustes y subversiones practicados en realidad, el Romain du Roi abarcaba todo el espectro de cuerpos tipográficos, de lo menudo a lo enorme; 

su alcance era, pues, sustancialmente distinto al de los Grecs de Garamond . 
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Alphabets, espèces, números: sorpresa 

Fournier no decía nada más de los Grecs de Garamond en aquel segundo volumen, no había espacio para 

ellos. Contra pronóstico, sí diría más del Romain du Roi — en el último article13. 

Le VI. [article] offre les modèles des figures que l’esprit humain à inventées pour exprimer les 

idées, en nous presentant une suite des Alphabets de chaque langue. Mon dessein n’a point 

été de donner les changements & les variations qui se trouvent dans les caractères d’une 

même espèce, & qui viennent de l’habileté plus ou moins grande de la main qui les à formés 

dans les différents âges, mais seulement la figure qui constitue la nature du caractère propre à 

une langue en particulier, ou que le caprice à fait imaginer. (Fournier, 1995 [1766], p. xj-xij) 

El dessein de Fournier, en esta ocasión, consistía en repasar alphabets genéricos que él asimilaba a 

espèces, a cuyos efectos se servía de lettres, caractères o alphabets específicos para ilustrarlas. Con 

ello, el discurso superaba lo estrictamente tipográfico (los cuerpos, los caractères, que ya había 

mostrado en capítulos precedentes) para situarse en un terreno pseudo-taxonómico cercano a lo 

paleográfico-bibliológico (las formas, los Alphabets). 

El «Article VI. Alphabets des Langues modernes & anciennes» empezaba en la página 187, con muestras 

gráficas de 1 Romain. Seguía, página 188, con las de 2 Italique moderne y 3 Italique ancienne… Tras 

ilustrar el centenar de alfabetos, Fournier insertaba, a modo de apéndice, su «Explication des 

Alphabets», con la sección «Lettres Latines, Grecques, &c. Connues pour telles, soit par leurs figures, ou 

par l’ordre Alphabétique.» Los alfabetos mostrados se explicaban según el orden de páginas atrás, 

numerados en correspondencia. Así, «1. ROMAIN. L'Imprimerie est redevable de ce Caractère, qui est 
devenu celui de l'Europe, à un François, nommé Nicolas Jenson…» (Fournier, 1995 [1766], p. 261). 

Ninguna sorpresa hasta aquí, las gens de Lettres pasarían página y se encontrarían con «2. ITALIQUE 

MODERNE.» Pues no. Antes de esta, Fournier contrariaba al lector con dos párrafos que empezaban así: 

ROMAIN DU ROI. En 1693, Louis XIV voulant établir une Imprimerie au Louvre, pour son service, 

chargea différentes personnes de veiller à cet établissement… (Fournier, 1995 [1766], p. 262). 

¿Qué era aquello y qué hacía aquello allí? Fournier se refería ahora a pasados nouveaux caractères, 

alphabets, o como quisieran llamarles, con el curioso nombre «Romain du Roi» — en la línea de otros 

bautizos suyos como «Fonderie du Roi» o «Grecs de Garamond». Contaba la historieta a grandes rasgos 

— el encargo de Louis XIV, el papel de Jaugeon en el dessein des lettres — y se detenía a hacer conocer a 

las gens de Lettres los traits particuliers, las marcas que distinguían al Romain du Roi. 

13 Fournier creía «irreparablemente perdidos» los Grecs de Garamond —tal vez un motivo para no incluirlos en este article . Añádase que en las explicaciones 

de los dos alfabetos griegos no se mencionan Garamonds ni Rois : «54. Grec. Alphabet d'usage actuel pour l'impression & pour l'écriture. / 55. Grec ancien & 

de première origine, qui a servi de modèle pour former les alphabets Arcadiens, Pélasges, Latins, &c. Les lettres étoient aussi des figures numéraires; il y en 

a ici deux, l'une pour 90, l'autre pour 900.» (Fournier, 1995 [1766], p. 273 - 274) 
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O sea, Fournier se desdecía de su propio dessein e invertía el esquema para el Romain du Roi — como si, 

de este modo, tal vez sin quererlo, remarcara la condición extraordinaria, excepcional, de aquella 

creación. En consonancia con esta inversión de Fournier, el examen que sigue empieza por el final. 

Traits particuliers 

El apaño de Fournier podría verse como una compensación. Ya que el Romain du Roi no se había 

mostrado en las páginas precedentes, ahora se le daba un tratamiento particular. Su examen era el más 

minucioso de entre la lista de alphabets, el que más se fijaba en los detalles, el más adecuado a las gens 

de Lettres — como un estudio de expresión e identificación fisiognómica: las terminales simétricas, el 

rasgo de la l…14  

Ahora bien, lo que queda implícito es que estos traits particuliers no equivalen a changements ni 

variations. En otras palabras, los traits son particuliers porque se mantienen «en todo el Romain du Roi», 

esto es, en todos sus caractères, en todos sus cuerpos. El repaso genérico de alphabets-espèces debía 

ignorar aquellos nouveaux caractères de antaño — y, para el caso, también los alphabets ordinales de la 

Imprimerie Royale — porque aquellos remitían a cuerpos tipográficos concretos. El acento se ponía en 

un nivel superior, se desplazaba de los cuerpos a otra entidad más abstracta que los agrupaba e 

identificaba; una entidad que, en el Romain du Roi, capturaban Jaugeon y compañía con su dessein de 

lettres en planchas calcográficas — esa entidad que, surgida del proyecto en clave pantográfica, hoy 

asimilamos a «diseño tipográfico». 

Nombre, y concepto 

Por ello, para mantener el equilibrio dentro de los límites de su dessein, Fournier necesitaba un nombre 

en que se escondieran les changements & les variations — o, trasladando el esquema, en que se 

contuvieran los caractères y alphabets previos. Un nombre propio que marcara el conjunto de sus 

caractères o cuerpos tipográficos singulares — un nombre propio que, así, encerrara nuevas formas de 

parentesco, que traspasara lo particular de la propiedad: un nombre propio con tintes de genérico. 

Ahí, con el nombre, se avanza en el concepto de alfabeto tipográfico. En tiempos de l’Assemblée, los 

caractères devinieron alphabets — una abstracción algo tímida de los cuerpos tipográficos en que no se 

erradicaba la ambigüedad. Pero ahora, aquellos alphabets ordinales quedaban integrados en el nivel 

superior de Alphabet, mayúsculo, y eso empezaba a permitir su inclusión y explication entre espèces. 

Así, aunque el Romain du Roi no constituyera una espèce, era casi tan especial como una espèce y se 

explicaba casi como tal. La deferencia revertía en esto: el Romain du Roi debía reconocerse como supra-

alphabet — o como cualquier otro sinónimo que prefiriera Fournier: en cualquier caso, en el nivel 

inmediatamente por debajo de la espèce, y por encima de los cuerpos tipográficos. 

14 Aquí, por la posición y carácter singular del alfabeto, su descripción se fundamenta en el detalle —a diferencia de los alphabets-espèces , que acostumbran

a explicarse por su origen histórico general sin demasiadas referencias explícitas a su apariencia formal: baste recordar como ejemplo «une forme plus 

gracieuse, en ménageant des pleins & déliés qui approchassent plus de notre belle écriture », para la Italique moderne . (Fournier, 1995 [1766], p. 263) 
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Este será el nuevo espacio en la evolución conceptual del alfabeto tipográfico. Entre lo concreto del 

cuerpo y lo genérico de la espèce, se perfila el territorio del Alphabet mayúsculo (o supra-alphabet), 

como recipiente del conjunto de alphabets — en que cada alphabet incorpora el conjunto de familias 

gráficas (Droit-et-Penché) en una magnitud. Esta idea de conjunto, de unidad, de variedad intrínseca a 

un cuerpo, no es aparente en el texto de Fournier —pero el argumento se encamina hacia ella, con lo 

que resulta casi inevitable llegar a tal conclusión. Aunque Fournier no lo expusiera así, el Romain du Roi 

empezaba a ser nombrable de un modo particular: por lo genérico que contenía. Y en el nombre parecía 

concertarse esta condición — de todos los alphabets-espèces mostrados y explicados, era el que tenía 

un nombre más singular15.  

Posición, sin número 

Por más que aquí se lo reclame como supra-alphabet, el juicio de Fournier es menos generoso: sin 

muestras, sin número, el Romain du Roi quedaba suscrito al alphabet número uno, el Romain — como 

subcategoría, como sublettre, subalphabet o subespèce, si alguna de estas cosas existiera. Nada más. 

«Nada más» si nos limitamos a Romain y terminamos la lectura ahí. En caso contrario, hay que admitir 

que sí puede haber más. Fournier continuaba el repaso con «2. ITALIQUE MODERNE», que precedía a «3. 
ITALIQUE ANCIENNE.» La Italique moderne de la muestra era, cómo no, del propio Fournier: «En 1737, 

j’entrepris de leur donner une forme plus gracieuse…» (Fournier, 1995 [1766], p. 263). Esto es, las 

aportaciones del hábil Fournier a la italique superaban con creces los simples changements y variations 

qui se trouvent dans les caractères d’une même espèce — tanto, que merecían inaugurar una nueva 

espèce, la moderne. Y la emplazaba antes de la ancienne. El orden de movimientos no parece casual y sí 

algo sospechoso. 

De modo semejante, y con las italiques en mente, alguien podría preguntarse por qué Fournier no dijo 

nada de la penchée del Romain du Roi. Puede que por convicción (si continuaba sintiéndolas «si 

grossiers & si imparfaits» como en el primer volumen16), o por astucia (así eludía cualquier deuda hacia 

aquella en su italique moderne).  

Y por un rigor nominal que, a su vez, delataba las limitaciones conceptuales del momento. Fournier no 

podía decir nada de penchées o italiques dentro de la subespèce del Romain du Roi porque el dessein 

del Article VI no consideraba los alfabetos desde la perspectiva estrictamente tipográfica — y, así, no 

había cabida para supra-alphabets integradores de familias gráficas. Pero además, por extremo que 

suene, tampoco Fournier era plenamente consciente de esta noción — o, cuando menos, «no la 

practicaba»: repásense las páginas del primer article, con sus muestras de fundiciones, y adviértase que 

no todos los redondos se acompañan de tantas cursivas. 

15 Tal vez por causa de «Romain», aunque pueda ser discutible: una decena de alphabets se nombra con singularidad parecida —22. (du testament) De Cesar; 

36-38. De Charlemagne; etc.—, pero esta no se modula del mismo modo por causa (o prejuicio) de no ser alfabetos tipográficos. 
16 Fournier, 1995 [1764], p. xviij.
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Así, en este esquema de tránsito, resulta lógico que Fournier se limite al droit o romain del Romain du 

Roi e ignore «su» penchée. Pero también resulta lógico que, visto lo visto, desconfiemos. Fournier 

reconocía el Romain du Roi a medias, por partida doble: solo con droit, sin llegar a espèce. Y es 

entonces, como por casualidad, que aparece otra lectura de la posición embutida à la Fournier: el 

Romain du Roi se entremetía en la lista, entre el Romain de todos (1) y la Italique moderne «de Fournier» 

(2). Bajo criterios cronológicos y de evolución formal, el Romain du Roi — con su cursiva silenciada — 

constituía el eslabón intermedio, el corolario de Romain que abría paso e inauguraba la modernidad. 

Con mayor o menor intención, a conciencia o no, Fournier asignaba al Romain du Roi su justo lugar en la 

historia tipográfica. 

Postres 

Puede que el nombre «Romain du Roi» procediera de «Grecs du Roi», compartirían la partícula «du Roi». 

Si aceptáramos que Fournier fuera el responsable de bautizar al primero, deberíamos recalcar que se 

refería a los segundos como «Grecs de Garamond». El dato puede parecer caprichoso, pero aporta un 

elemento adicional de contraste: tal como no comparten nada de lo demás — la condición y 

características del encargo; la autoría y la relación humana; el procedimiento; los modelos gráficos de 

referencia; el resultado; la escala, magnitud y cantidad; la difusión —, sus nombres remiten a distintas 

concepciones tipográficas y, así, permiten dibujar cierta evolución en la noción contemporánea de 

alfabeto tipográfico. 

Esto, que queda medianamente recogido e implícito en el nombre, se intensifica al considerar la posición 

que Fournier otorga al Romain du Roi en su lista de alphabets: una posición doblemente intermedia, 

entre lo genérico de las espèces y lo concreto de los caractères, entre Romain e Italique moderne. 

Puede que por casualidad, tanto por lo que dijo como por lo que no dijo, Fournier reservaba el espacio 

característico del Romain du Roi: uno de tránsito hacia la concepción moderna de la tipografía. 
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Resumo 

“Dentro” é uma tipografia que explora a relação entre a forma, a contraforma e o espaço entre as       

letras do alfabeto latino e o seu reconhecimento dentro do contexto da palavra. Trata-se de um projeto 

tipográfico de fundo académico, de natureza particularmente experimental e ainda em processo               

de desenvolvimento. 

Foi iniciado como meio de estudo pessoal das partes internas das letras a partir da leitura atenta de 

Contrapunção , de Fred Smeijers – uma referência chave para a compreensão da importância dessa 

relação espacial. De igual importância para este projeto foi a Teoria da escrita de Gerrit Noordzij, 

especialmente no que diz respeito à construção da imagem da palavra. 

A ideia de fazer um alfabeto a partir das contraformas das letras provém da afirmação recorrente de  

que os espaços internos são grandes aliados da perceção das formas tipográficas e influenciam o 

reconhecimento de um conjunto de letras específico – ou da imagem da palavra – e, consequentemente, 

da sua leitura. O objetivo é refletir sobre uma espécie de situação limite de construção de palavras, no 

sentido de testar se as suas imagens podem ser ainda identificadas a partir, e somente a partir, das 

formas e dos espaços negativos sobre os quais as letras assentam.  

As formas que constituem os caracteres da tipografia “Dentro” são releituras dos espaços internos da 

fonte FF Quadraat, de Smeijers. A fonte foi escolhida não só como forma de homenagem, mas por ter 

sido possivelmente influenciada pelos estudos do autor no que diz respeito à construção da forma da 

letra utilizando contrapunção. Também foi intencional a escolha de um tipo serifado, potencialmente 

por sua capacidade de auxiliar na identificação da letra pelo “fechamento” da forma e, portanto, em toda 

a varredura da palavra.  

As contraformas foram extraídas de forma simples, por manipulação digital. Nas contraformas 

fechadas, fundo e figura estão bem delimitados, de maneira que o processo de subtração das formas é 

extremamente facilitado. Nas quase fechadas, usou-se como parâmetro de limite o vértice da serifa.  

Nas abertas, o processo de delimitação tem sido desenvolvido de forma menos fixa, devido à questão  

da fronteira de função dupla que esses espaços assumem: fazem, ao mesmo tempo, parte do espaço 

interno a letra e do espaço entre as letras.  
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O presente artigo expõe algumas das reflexões e soluções pensadas para a construção apenas do 

alfabeto em maiúsculas. Deu-se assim a preferência pelo facto da pouca variação entre a linha de base e 

a linha que marca a altura de versal, o que facilita a compensação ótica dos espaços entre as letras nesta 

fase inicial. Dentre as questões que têm suscitado mais dificuldade neste projeto estão as letras sem 

nenhum espaço interno, como no caso do T, do I e do J, por exemplo. Também, as letras em que 

historicamente se usavam contrapunções muito similares, tais como E, F e B, por exemplo. 

Abstract 

“Dentro” is a typography which explores the relation between the form, the counter-form and the space 

between the letters of the latin alphabet set, and its recognition within the context of the word. It is an 

academic typography project, of particulary experimental nature and, still at the developing stage. 

It has started as a personal study about the inner parts of the letters, after the careful reading of 

Counterpunch, by Fred Smeijers, – a benchmark on comprehending the importance of this spatial 

relation. Equally important to the project was Theory of Writing, by Gerrit Noordzij, specially in regard 

to the word-image construction. 

The ideia of making an alphabeth out of the letters counterforms comes from the frequent statement 

that intern spaces are great allies on the perception of the typography shape and they also influence the 

recognition of specific letters set – or a word-image – and thus, the reading. The goal is to reflect about 

a threshold situation in the construction of words, in order to test if its images are still recognizable 

from, and only from, the shapes and the negative spaces in which the letters settle down. 

The shapes which compose the typography “Dentro” are reinterpretations of the intern spaces of the 
font FF Quadraat, designed by Smeijers. The font was chosen not only as tribute, but also because it was 

probably influenced by the author studies regarding to the typedesign making use of the counterpunch 

technique. It was also intentional the choice of a serif type, potentially for its capacity of helping the 

reader concerning the recognition of the letter inner space by their apperture and, therefore, the     

word scanning. 

Counter-forms were extracted in a simple way, by digital manipulation. In the close-shaped counter-

forms, figure and background are well defined, in order to facilitate the subtraction process of the 

shapes. In the almost close-shaped ones, the limiting parameter used was the vertex of the serif. In 

open counter-forms, the delimitation process has been developed in a more flexible way, for the matter 
of the double-functional role that those spaces assume: they are both part of the inner space and the 

space between the letters at the same time.  
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This paper exposes some of the reflections and solutions which have been thought precisely for a 

uppercase alphabeth. It gives preference to the fact that there is little variation between the baseline 

and the cap height line, which facilitates the optical compensation of the spaces between the letters in 

this initial phase. Among the issues which have aroused more difficulty to this project are the letters 

without any inner space, such as T, I and J, e.g. The same goes for letters which historically hold a very 
similar or, even the same counterpunch, like the E, F and B, e.g. 

Palavras-chave 

Contraforma, Desenho de Tipos, Imagem da Palavra, Legibilidade, Tipografia Experimental 

Keywords 

Counter-form, Experimental Typography, Legibility, Typedesign, Word-Image 

Introdução 

 “Dentro” é uma fonte essencialmente experimental. Experimental no sentido de se testar uma ideia, de 

provocar uma realidade no propósito de avaliar a pertinência de uma afirmação. Peter Bi’lak, no seu 

ensaio “Experimental typography. Whatever that means” alerta-nos para as limitações da 

experimentação no campo da tipografia: 

Does type design and typography allow an experimental approach at all? The alphabet is by its 

very nature dependent on and defined by conventions. Type design that is not bound by 

convention is like a private language: both lack the ability to communicate. Yet it is precisely 

the constraints of the alphabet which inspire many designers. (Bi’lak, 2005) 

No presente artigo, são explorados os limites que constrangem a forma das letras – as suas bordas e as 

suas contraformas. Em tese, quando esse limite é ultrapassado, compromete a sistematização da escrita 

feita pelas formas tipográficas, e faz a palavra ininteligível. Caso o desenho do tipo falhe nessa missão, 

deixa de servir o seu objetivo comunicativo. Isso deve ser levado em conta, como alerta Emil Ruder 

(2009, p. 6): “Typography has one plain duty before it and that is to convey information in writing. No 

argument or consideration can absolve typography from this duty”.  

Fred Smeijers (2015, p. 28) explica, em seu livro Contrapunção, que, por sua vez “[a] qualidade de 

imagens visuais é, em primeiro lugar, uma questão de configuração própria e não o resultado de uma 

certa técnica ou produção. [...] Na raiz da configuração ou do arranjo visual geral está o desenho             

da palavra”. 

O desenho da palavra, e não da letra, será o campo de experimentação da tipografia “Dentro”. A 

construção das formas dessa tipografia se baseia nas afirmações relativas a perceção das letras no 

contexto da palavra presente na Teoria da Escrita, de Gerrit Noordzij (2013, p. 15): 
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A relação entre forma e contraforma […] é o fundamento básico da percepção. […] A escrita é 

um bom modelo para a percepção porque, com suas regras precisas, cria um ambiente de 

trabalho como um laboratório artificial que qualquer um de nós tem ao alcance. A interseção 

entre claro e escuro ocorre quando e onde houver algo para se ver, mas esse jogo só fica 

interessante quando os adversários estão bem equilibrados – só posso experimentar a relação 

se esta estiver bem clara. 

E, de facto, nem sempre a relação está clara. Essa é uma das principais razões que fazem pertinente 

esse estudo, dado que existe uma acessibilidade cada vez maior à edição de textos, em níveis cada vez 

mais profundos e relacionados à unidade tipográfica. No entanto, não fica explícito para o usuário 

comum o facto de que as alterações que ele tem a possibilidade de propor através das ferramentas de 

edição mexem diretamente com o que podemos chamar de imagem da palavra. 

Ao usar todas as possibilidades de determinar o espaço entre as letras e as palavras, esse 

usuário irá alterar a imagem da palavra. E isso, na verdade, também vale para alguém que 

desenha um tipo. Apesar de parecer que o trabalho do designer de tipos é fazer novos 

caracteres, o objetivo real é criar uma nova imagem da palavra com qualidade diferente da que 

já está disponível. (Smeijers, 2015, p.29) 

O ponto de contato entre a construção duma imagem da palavra e o poder comunicativo que ela possui 

define, em outras palavras, o campo de estudo sobre a legibilidade. Aliás, faz-se pertinente ressaltar 

que o reconhecimento na leitura não é feito a partir de cada letra em sucessão, mas da palavra como um 

todo (Spencer, 1969).  

A tipografia aqui mostrada vem ao encontro de situações-limite de representação das palavras, no que 

seria a ausência da forma icónica das letras. Tem-se em consideração que alguns dos aspetos 

observados na construção das formas tipográficas em contraforma possam vir a dar o seu contributo 

aos estudos ligados à legibilidade e perceção no âmbito da tipografia. Uma das aspirações menos 

modestas desta experimentação com tipos é ter a possibilidade de contribuir para a delimitação das 

convenções tipográficas que dão, de facto, a consistência à imagem das palavras.  

O nome da tipografia, “Dentro”, faz referência a três situações: a primeira, e talvez mais óbvia, é a 

alusão direta às partes mais internas (contraformas fechadas) das letras; a segunda, diz respeito aos 

espaços entre as letras dentro das palavras, que seriam responsáveis por manter as letras juntas no 

objetivo de assegurar um sentido (ex. a manhã e amanhã); por último, numa visão mais subjetiva, 

conota essa relação entre a memória visual e a perceção na leitura de uma palavra – algo que acontece 

no campo das ideias e de forma particular. 
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Enquadramento Teórico 

Esse projeto de experimentação tipográfica iniciou-se a partir de um breve trabalho de pesquisa a 

respeito da influência das formas internas das letras caligráficas no processo de confeção de tipos para 

impressão, uma vez que os primeiros cortadores de punções utilizavam o artifício da contrapunção 

como o principal elemento padronizador entre os tipos manufaturados. 

A importância da regularidade nas contraformas da letra, no entanto, não nasce com a chegada dos 

tipos. Apesar da tipografia trazer mais regularidade à letra impressa do que a caligrafia traz à letra 

escrita, essa fidelidade às formas internas das letras já estava sistematizada pelo tipo de aparo, 

inclinação, sequência e ritmo de traços que a milenar arte caligráfica exigia em cada estilo de escrita. 

Um exemplo que testifica essa assertiva está na própria postura do Gutenberg. O pioneiro cortou 

diversos tipos a partir de matrizes padronizadas e, no entanto, seu maior objetivo em termos de estética 

era chegar a um resultado impressionantemente parecido com um manuscrito da época: 

Os primeiros gráficos procuravam competir com os calígrafos imitando o mais próximo possível 

o seu trabalho. Esse tipo sem curvas sutis foi tão bem desenvolvido que os caracteres na Bíblia

de 42 linhas mal podem ser distinguidos de uma boa caligrafia. (Meggs; Purvis, 2009, p. 97)

Temos uma visão mais nítida da apropriação formal que a tipografia faz da caligrafia a partir da Teoria 

da Escrita de Gerrit Noordzij. O autor afima que a “única coisa que os vários tipos de escrita têm em 

comum é o branco das palavras. Esse ponto de vista universal vale igualmente para a escrita manual e   

a tipografia” (Noordzij, 2013, p. 15).  

Vale também para comparação entre as tipografias. A similaridade entre os diversos desenhos de letra, 

portanto, são as partes delimitadoras do glifo, ou seja, sua contraforma. Isso quer dizer que a liberdade 

formal do design da letra será limitada apenas pelo nível de reconhecimento do caractere, pela 

legibilidade – e que isso depende do poder de reconhecimento e familiaridade que a contraforma da 

letra oferece ao usuário da mensagem.  

A perceção de que um “a” é mesmo um “a” e não um “e”, as formas (ainda que mínimas) fundamentais 

para seu reconhecimento, é o ponto de partida (e também a chegada) na construção do desenho de uma 

fonte tipográfica. Smeijers (2015, p. 24) coloca a questão: 

O que faz de uma letra uma letra, e de uma palavra uma palavra? É uma velha história que não 

se pode deixar de contar. Tudo depende de consciência e respeito pelas formas entre e dentro 

das letras. As formas brancas fazem o segundo plano e as formas pretas fazem o primeiro 

plano, e vice-versa. Mude uma, e a outra também muda. 
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O termo “contraforma” assume-se aqui como ambos os espaços internos e externos que delineiam o 

formato da letra. O termo é usado e bem explicado por Smeijers (2015), que o divide em três 

subcategorias: contraforma fechada, contraforma quase fechada e contraforma aberta. Essa última,  

divide a sua definição com a ideia de espaço entre as letras, que também acaba por se apresentar como 

contraforma delimitante do glifo e é bastante influente na ligação e separação das letras na ordem da 

composição das palavras. 

Se inserimos um caractere com contraforma aberta, logo descobrimos que não há nenhuma 

fronteira visível entre o espaço que pertence ao interior de um caractere e o espaço que 

pertence à área entre os dois caracteres. Fica difícil medir esses espaços. Para se resolver esse 

problema, é preciso entender que uma certa parte do espaço contíguo tem uma função dupla: 

ela é, ao mesmo tempo, espaço interior e exterior. (Smeijers, 2015, p.32) 

Aliás, é importante ressaltar que, apesar da tendência de pensar a tipografia letra a letra, pelo facto de 

os tipos móveis serem assim constituídos nessas unidades, ela é desenvolvida em uma dinâmica de 

palavras. A letra impressa tem por finalidade básica formar uma palavra a ser lida e entendida. Isso fica 

claro quando se lê uma pseudopalavra, por exemplo. A pseudopalavra “TEIEUISÃO” não demora tanto 

para logo ser corrigida para “TELEVISÃO” através da perceção das letras e compensação dos espaços 

internos pela imagem prévia que temos dos espaços “IE” para “LE” e “UI” para “VI”. 

Tanto Noordzij quanto Smeijers abordam a importância do reconhecimento das letras por esses espaços 

chamados brancos, ou vazios. Noordzij (2013, p. 14) diz que a “manutenção do equilíbrio das 
formas brancas faz toda a diferença. O branco da palavra é minha única ferramenta 
para manter as letras juntas”. Smeijers (2015, p. 25) acrescenta a importância da proporção entre 

esses espaços: 

Caracteres não significam muito sozinhos, então nós precisamos lidar com outro problema: os 

espaços entre as letras. Esses espaços têm que estar em equilíbrio uns com os outros e, ao 

mesmo tempo, em equilíbrio com os espaços dentro dos caracteres. Faça isso e você 

conseguirá criar uma imagem da palavra (word-image) aceitável. 

A tipografia “Dentro” tem como condição de existência a proporção harmónica desses espaços internos 

às palavras a fim de constituir uma imagem reconhecível. No entanto, para que a contraforma de cada 

letra assumisse seu papel de caractere, foi preciso pensar uma solução de compensação espacial 

diferente das outras tipografias. 



Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867 215 

Estado da arte 

Encontram-se nesta secção alguns trabalhos que se aproximam da intenção exploratória da tipografia 

“Dentro”, e que de alguma forma influenciaram e ajudaram a pensar as soluções que foram aplicadas, 

bem como, propuseram reflexões teóricas ligadas à estética e à formação da imagem da palavra de 

maneira geral. 

No clássico Thypographie, Emil Ruder (2009) dedica a integralidade de um capítulo ao estudo da forma 

e da contraforma. Os exemplos colocados no livro e os respetivos comentários do autor tiveram papel 

essencial na interpretação dos trabalhos tipográficos destacados a seguir.  

Para se ter uma visão mais nítida do que se quer dizer, é preciso ir aos exemplos, como a tipografia 

experimental de Blondina Elms, “Revelation”1. Trata-se de um estudo interpretativo das capitais 

romanas com o objetivo de ponderar sobre como a forma da letra revela ou traça as formas adjacentes e 

qual seria a melhor maneira de estabelecer essa relação visualmente (Figura 1). 

Figura 1 – A fonte experimental “Reveletion” relaciona de modo particular a forma das letras e as formas entre as letras, de modo que, numa espécie 

de fusão, seja possível a formação das palavras. 

Experiências tipográficas a utilizarem apenas as contraformas internas tendem a não conseguir êxito em 

legibilidade, pois mantêm um relacionamento debilitado com os espaços entre as letras. O próprio 

reconhecimento das formas alfabéticas, baseada na familiaridade com a contraforma das letras, fica 

comprometido quando se anula a importância de abordar as contraformas no contexto da palavra, isto 

é, as contraformas das letras em conjunto com as contraformas entre as letras.  

A tendência no desenvolvimento desse tipo de experiência na direção da legibilidade é marcar, de 

alguma forma, extensões no exterior do traço, para ajudar na sugestão de qual seja a letra. É o que se 

pode ver no processo de conceção da tipografia “Lint Light”, desenvolvido por Kate Francis (Figura 2). 

1 Disponível em https://www.atelierelms.com/pages/elms_typedesign.html (acedido em 21 ago. 2017).
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Figura 2 – Cart De início, como mostra a figura mais acima2, havia fidelidade ao uso apenas das contraformas internas das letras, com exceções para 

as letras i e t, que não apresentam contraformas, e para a letra l, que aparece como vazio. A figura mais abaixo3 mostra a mesma frase com os 

caracteres da versão final aplicados. Já se consegue ler, ainda com alguma dificuldade, a frase “Things that just happened, like lint”. 

Pela aparência do resultado final de “Lint Light”, as formas fechadas – comportando-se como silhuetas 

das letras que representam – ajudam a diferenciação entre os caracteres de modo que seja possível 

supor a palavra, como é o exemplo comparativo entre a versão inicial e final da palavra “happened”. 

Apesar de mais legível, a perceção de “that”, ou “just”, ou “like”, por exemplo, é algo difícil, mesmo que 

sejam palavras recorrentes e, por isso, teoricamente mais fáceis de serem reconhecidas pela questão da 

memória visual. 

Um terceiro exemplo, dessa vez com enfâse na valorização do espaço entre as letras, é o poster para o 

evento “Dia Tipo” em São Paulo (Brasil)4, feito pela designer Estela Mendes (Figura 3). 

Figura 3 – Poster “Dia Tipo” e, ao lado, detalhe da contraforma cortada em madeira para fazer o letterpress. 

2 A primeira etapa está disponível em http://www.typophile.com/node/63025 (acedido em 21 ago. 2017).

3 O resultado final está disponível em http://www.katefrancisdesign.com/ (acedido em 5 set. 2017).

4 Disponível em http://www.estelamendes.com/dia-tipo-2014 (acedido em 5 set. 2017).
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É interessante notar que, caso fosse decidido anular as contraformas fechadas do D e do O, ler-sei-a o 

cartaz com alguma dificuldade. Também atrasa o reconhecimento da palavra a ausência da contraforma 

inferior da letra S. O detalhe da letra T que se repete após o O sem muito sentido (TIPOT?), sugere a 

importância de se manter uma relação de espaço relativo à construção da palavra para o 

reconhecimento das letras. 

No último exemplo, a logo anterior a 2014 da agência de publicidade Brand Union (Figura 4), as formas 

entre as letras são subtraídas em prol da legibilidade até serem totalmente eliminadas. É interessante 

notar que, se os espaços em branco na figura fossem usados para reconstituir os traços que compõem 

as letras, as letras se sobreporiam.  

Figura 4 – Logo da Brand Union tem como ligação entre as contraformas internas o que seria a sobreposição dos traços das letras, como que sem 

nenhum espaço entre letras. 

Uma comparação entre esse último exemplo e o terceiro destaca aspetos importantes da relação entre as 

contraformas dentro e entre as letras. Ruder (2009) prevê que se a intenção é fazer prevalecer os espaços 

internos das letras, a diminuição progressiva do que seja os espaços entre as letras é o caminho a se tomar, 

por causa da compensação ótica. 

The various effects obtained by the combination of letters are determined by the interplay of 

the white of the counter and the white of the set width. Narrow set width results in a more 

intense white and at the same time enhances the effect of the white counters. 

(Ruder, 2009, p. 52) 

O que se vê, portanto, é que se a intenção é valorizar as contraformas internas em detrimento das 

contraformas entre as letras na formação da palavra, faz-se necessário que a compensação ótica tenda 

suprimir estes espaços adjacentes aos caracteres. É precisamente essa relação que conduziu a conceção 

da tipografia “Dentro”.  
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Metodologia 

Os princípios empregados nessa fase inicial da fonte “Dentro” estão limitados aos caracteres maiúsculos 

de um alfabeto latino. A extração das contraformas das letras, que começou como um exercício pessoal 

de visualização da teorias de Gerrit e do argumento de Smeijers, foi feita em um processo simples de 

subtração por meio digital (Figura 5).  

Figura 5 – Exemplo do processo inicial de extração da contraforma das letras por destaque do fundo em relação à figura. 

A fonte escolhida para este projeto foi FF Quadraat, de Fred Smeijres. Foi a primeira família desenhada 

pelo autor e teve sua versão inicial em 1992. Ao que tudo indica, a fonte é contemporânea à pesquisa 

que deu origem ao seu livro Contrapunção (Thompson & Smeijers, 2015) – o que sugere que ela 

contemplado em sua conceção alguns dos aspetos tratados no livro, o que representa uma mais valia. 

Uma primeira medida, já no sentido da definição das particularidades dessa tipografia experimental, foi 

tomar as providências para que a largura de cada caractere fosse dada maioritariamente pela largura de 

suas contraformas. A intenção por trás desse cuidado era fazer com que os espaços entre os caracteres 

de uma palavra composta com a tipografia “Dentro” criassem a ilusão das formas longitudinais das 

letras em si, e não dos espaços laterais das letras, como nas tipografias regulares.  

Pode-se notar que entre os passos 3 e 4 da Figura 5, as contraformas laterais são suprimidas. Isso 

porque, num processo inverso ao que acontece com os glifos, essa ausência como que faz com que o 

ritmo dado pela intercalação dos espaços de fundo e figura, ou de brancos e pretos, seja quebrado ao 

mínimo no caso da junção das contraformas. 

Pela mesma razão da consistência do ritmo, optou-se por delimitar a contraforma no sentido de excluir 

o espaço de abertura, que seria dado pelo vértice mais externo das serifas. Essa escolha foi feita após

um teste entre as duas possibilidades (Figura 6), no qual se pode observar que o fechamento da forma

pelo vértice interno garante uma fluidez formal que melhora a estética do tipo e possivelmente diminui

os ruídos na leitura.
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Figura 6 – Acima, fechamento das formas pelo vértice interno. Abaixo, pelo vértice externo. 

Para facilitar o trabalho de padronização, as letras foram divididas, de acordo com a sugestão de Fred 

Smeijers, de acordo com a diferenciação mais nítida entre as contraformas internas: fechadas, quase 

fechadas e abertas (Smeijers, 2015). Também acondiciou-se em um grupo os caracteres isentos de 

contraforma interna. 

As letras versais do alfabeto latino que possuem contraformas totalmente fechadas geralmente são: B, 

D e O. Com bastante frequência, também as letras P e Q. Nas três primeiras a extração da contraforma 

foi a mais simples possível. Não se pode dizer o mesmo das letras P e Q, que possuem uma relação de 

espaço lateral mais complexa.  

O espaço oco de P é muito similar a uma redução do oco do D ou ao corte longitudinal da letra B 

(Noordzij, 2013). A solução foi demarcar a altura do P pela pequena abertura inferior na barriga na letra5, 

até a base da serifa (Figura 7). Já na letra Q, foi feita uma marcação mínima na junção da linha inferior do 

bojo com a calda, a fim de enfatizar a existência de um espaço lateral que a diferencia da letra O       

(Figura 7). 

Figura 7 – Exemplos das duas possibilidades que foram estudadas no desenho das letras P e Q. 

5 Essa é característica particular que ocorre no desenho da letra P da fonte FF Quadraat. 



Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867 220 

Já nas contraformas quase abertas, existem letras cuja abertura não tem influência nos espaços laterais, 

como é o caso de A, H, M, N, U, V e W, o que facilita a extração das contraformas. Pode parecer, mas não 

é o mesmo caso em R, K e X. Apesar de terem aberturas no sentido vertical, essas letras possuem 

concavidades laterais que influenciam na compensação dos espaços laterais. Mesmo assim, optou-se 

por suprimir a contraforma externa lateral nessas três letras, pelo facto de que as contraformas das 

letras R e K na fonte FF Quadraat possuem diferenças longitudinais explícitas (Figura 8). 

Figura 8 – Vê-se que a contraforma do R na fonte FF Quadraat possui duas partes e é bem mais larga que a contraforma do K na mesma fonte, 

delimitada e uma única forma, pois sua forma original não possui junção. 

As letras S e Z têm perfis parecidos. Apesar de possuírem aberturas laterais, mantêm suas contraformas 

bem delineadas pelos segmentos que tendem a horizontalidade nos limites que marcam a altura            

de versal.  

A letra G inaugurou uma fase de pequenas manipulações das contraformas extraídas. Na versão da 

primeira contraforma, o formado pontiagudo delimitado pela ligação entre os vértices mais extremos da 

letra, traz inconveniências na compensação lateral nas composições. A solução foi usar o vértice do arco 

e trazer um ponto paralelo no sentido do fechamento da contraforma (Figura 9), de modo que se 

apresentasse distinção entre as contraformas do C e do O. 

Figura 9 – Algumas tentativas de extração da contraforma da letra G e a versão final mais à direita. Comparação entre C, G e o O dentro da palavra. 

Diferenciar as letras E e F foi desafiador. Após diversas versões, chegou-se a conclusão de que a melhor 

maneira seria unir os vértices inferior e superior sem levar em consideração o braço intermediário em 

ambas as letras (Figura 10).  
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Figura 10 – Versões de E (acima) e F (abaixo), até a final. 

A contraforma aberta do L foi extraída de forma simples. No caso da contraforma do Y, que pode se 

confundir com a contraforma do V, foi considerado manter apenas um dos espaços laterais, para 

demarcar a altura, como no caso do P.  

As letras T, I e J não possuem qualquer espaço interno. Pelo facto de T possuir uma barra horizontal, foi 

possível pensar uma solução na mesma lógica de extração da contraforma de Z e S, levando-se em 

consideração o extremo das serifas como se fossem formas horizontais.  

Já nas letras I e J, por serem extremamente verticais, sem qualquer traço longitudinal para além das 

serifas, a solução veio a partir da afirmação de Smeijers (2015). O autor explica que alguns caracteres 

como T, I, 1, r, f tinham contrapunções que marcavam a regularidade de suas hastes. Foi com base nessa 

afirmação que se construiu contraformas internas das letras sem espaço oco. Pela simetria da letra I se 

fez indiferente o lado, mas pela letra J escolheu-se o lado esquerdo, por possuir de fato a ligação entre 

dois pontos da letra em si (Figura 11). 

Figura 11 – Comparação entre as versões do que seriam as contraformas das letras I e J  

Discussão dos Resultados 

A questão da serifa foi algo que, logo de início, fez pensar que a lógica da contraforma caminharia por 

uma espécie de “contra-lógica” tipográfica. A intenção de considerar os vértices mais externos e, 

portanto, a serifa, na extração da contraforma era baseada na hipótese de, sendo a abertura menor, a 

forma interna seria melhor delimitada – o que contribuiria para legibilidade. No entanto, essa 

contribuição é mesmo para o glifo, não se estendendo à contraforma do glifo, na qual acaba por causar 

uma espécie de ruído visual (v. Figura 6). 
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Outro facto a se considerar são as letras que possuem delimitações laterais claras, pela existência de 

barras, que são mais fáceis de visualizar na composição das palavras em contraformas. É possível que 

essas letras possuam papel relevante na fixação da imagem da palavra em caixa-alta, assim como 

Messier, em 1903, destacou a relevância das consoantes ascendentes para o reconhecimento da imagem 

da palavra em caixa-baixa. (Spencer, 1969)  

Ainda outro ponto a se discutir, está na solução pensada para a das letras sem qualquer contraforma 

interna, que acabou por trazer à luz desdobramentos não esperados na compensação ótica das palavras 

que compõem. Smeijers (2015) fala que o uso das contrapunções em caracteres desse tipo era feito para 

marcar a largura das hastes. Inicialmente observado no T, mas também presente nas letras N, S e Z (v. 

Figura 12), o traço que contra a contraforma acaba por determinar o traço de maior contraste no 

caractere sugerido, o que dificultou encontrar a compensação ótica proporcional entre os caracteres de 

maneira geral.  

Figura 12 – Tipografia experimental “Dentro” (Alfabeto latino). 

Conclusão 

A ideia de transformar esse estudo de especulação formal em tipos que pudessem ser compostos em 

palavras está baseada na possibilidade real de comprovar a importância dos espaços no interior e entre 

as letras na formação da imagem das palavras. Esse é um objetivo que se considera cumprido já na fase 

de composição só com letras versais.  

No entanto, existe a questão de que a imagem das palavras compostas em letras maiúsculas não possui 

tanta força quanto as das palavras minúsculas (Spencer, 1969; Noordzij, 2013). Isso impulsiona a 

continuidade dos estudos referente a contraforma também nas letras minúsculas. Isso faz impulsionar 

ainda mais a continuidade do estudo desse tema, bem como do desenvolvimento da tipografia 

experimental “Dentro” também para as letras minúsculas e outros caracteres. 

Nesse sentido, será exigido muito mais quanto à padronização de espaços de contraforma aberta e a 

presença de ascendentes e descendentes, que influenciam a altura da contraforma dos espaços laterias 

das letras. Em versais, como já dito, existe um fator facilitador, a linha de altura da versal, que faz com 

que os espaços entre as letras sejam mais fáceis de delimitar.  

É possível que se leve em consideração algumas pesquisas e projetos tipográficos que se debruçam 

sobre os caracteres em caixa-baixa, tais como a pesquisa tipográfica de Thomas Huot-Marchande para 
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seu tipo Minuscule, baseado nos escritos de Émile Javal sobre reconhecimento das formas das letras e 

compensação ótica para leitura de tipos em tamanhos extremamente pequenos (Bi’lak, 2005).  

A Teoria de Messier sobre a personalidade das palavras e sua força de sua imagem, medidas pelas 

influências das letras quando a extensão, peso e forma geométrica na formação das palavras (Spencer, 

1969) também pode ser um ponto a se considerar na extração das contraformas nas letras minúsculas. 

Sob um panorama geral, acredita-se que de facto foi possível refletir, não só de forma teórica, mas 

também prática, sobre a importância dos espaços internos dentro e entre as letras no reconhecimento 

da palavra. Foi de igual modo relevante observar os desafios presentes no universo da microtipografia 

para um design de tipos, no qual ajustes mínimos de pontos e formas reverberam a tão buscada 

qualidade na formação da imagem da palavra.  

Referências 

Bi’lak, P. (2005, Janeiro 23). Experimental Typography. Whatever that means. Disponível em 

https://www.typotheque.com/articles/experimental_typography_whatever_that_means 

Bi’lak, P. (2011, Fevereiro 24). Conceptual Type? Disponível em 

https://www.typotheque.com/articles/conceptual_type 

Meggs, P. B., & Purvis, A. W. (2009). História do Design Gráfico. São Paulo: Cosac Naify. 

Noordzij, G. (2013). O traço: Teoria da escrita. São Paulo: Blucher. 

Ruder, E. (2009). Typographie: Ein Gestaltungslehrbuch = Typography : a manual of design = 

Typographie : un manuel de cre˜ation . Sulgen: Niggli. 

Smeijers, F. (2015). Contrapunção: fabricando tipos no século dezesseis, projetando tipos hoje. Brasília: 

Estereográfica. 

Thompson, M., Smeijers, F. (2015). Reputations: Fred Smeijers. Eye, 23(90), n.90. Disponível em 

http://www.eyemagazine.com/feature/article/reputations-fred-smeijers 



Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867 224 

.....................................................................................................................................................................

A impressão 3D como possibilidade para o restauro e a fabricação 

de tipos móveis 

Rafael Neder 1 ; Renan Torres Vieira 2

1 rafael@rafaelneder.com.br; 2 tvieira.renan@gmail.com 

1 Centro Universitário SENAC/SP e Universidade FUMEC; 2 Centro Universitário SENAC/SP 

.....................................................................................................................................................................

Resumo 

Este trabalho tem como objeto a fabricação de tipos móveis no passado e no presente. Embora 

comercialmente obsoleta percebe-se um resgate da impressão tipográfica por um número cada vez 

maior de designers que buscam explorar as qualidades expressivas da técnica. Contudo a deterioração 

dos equipamentos utilizados abre uma questão a respeito da sua reposição. Como o maquinário 

utilizado para a fabricação desses artefatos tem se tornado cada vez mais escasso, seria viável se 

apropriar das tecnologias contemporâneas para a fabricação de novos tipos? Para responder à essa 

questão buscou-se investigar e avaliar as transformações relacionadas às tecnologias de fabricação 

capazes de resgatar esses artefatos fazendo assim um paralelo entre os métodos de produção históricos 

e atuais. Para tanto, foi realizado um experimento prático onde os tipos de madeira foram restaurados 

por meio da impressão 3D e os resultados foram então avaliados. Este artigo é uma revisão da pesquisa 

“Considerações a Respeito do Projeto, Restauro e Fabricação de Tipos Móveis de Madeira na 

Contemporaneidade” realizada no âmbito da especialização lato-sensu em Tipografia do Centro 

Universitário SENAC/SP. 

Abstract 

This paper discusses the past and current state of movable type manufacturing technology. Although 

commercially outdated, is noticed in the recent years a revival of the letterpress printing by an 
increasing number of designers who explore the visual expressions of this technique. However, the 

equipment deterioration opens a discussion regarding its replacement. Since the machinery that creates 

such devices becoming more and more scarce, would be possible and viable to use modern technology 

to produce new molds? To answer this question was conducted a research and evaluation comparing 

the transformations of ancient and modern technologies able to rescue those artifacts, having this way, 

a parallel between the old and modern methods of manufacturing. For this, was conducted a practical 

experiment where the wooden type was restored through 3D printing process and then validated. This 

study is a summary of the research “Considerações a Respeito do Projeto, Restauro e Fabricação de 

Tipos Móveis de Madeira na Contemporaneidade” developed within the scope of the lato-sensu 
specialization in Typography of the Centro Universitário SENAC/SP. 
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Introdução 

O presente artigo, investiga as transformações da impressão tipográfica por meio das mudanças nos 

modos de produção dos tipos móveis de madeira e faz uma reflexão a respeito da possibilidade de se 

resgatar esses antigos artefatos por meio da adoção da tecnologia da impressão 3D.  

A validade de um estudo dessa natureza se deve ao fato de que as grandes mudanças no design dos 

tipos se devem a uma combinação de fatores culturais, sociais, econômicos e tecnológicos. Tais 

aspectos acabam se consolidando, ainda que de maneira indireta, no design contemporâneo sendo 

portanto necessário esse conhecimento (Mandel, 2006). Além disso, ainda que comercialmente 

obsoleta percebe-se nos anos recentes um resgate significativo da impressão tipográfica por um 

número cada vez maior de designers que buscam explorar as qualidades expressivas da técnica     

(Neder, 2014; Rocha, 2013; Jury, 2006). 

Todavia, com a redução do uso de uma técnica a fabricação de seus recursos diminui. Com os tipos 

móveis não foi diferente. Ao longo da segunda metade do século XX, muitas fábricas foram fechadas. 

Em vista disso encontrar equipamentos tipográficos se tornou cada vez mais problemático fazendo com 

que os impressores tipográficos em atividade buscassem alternativas. Com algum conhecimento de 

mecânica era possível reformar e adaptar novas peças para as antigas máquinas impressoras. Já a 

demanda por tipos fez com que as grandes fabricantes encerrassem suas atividades restando apenas 

poucas fundições em atividade que por sua vez fundem um número limitado de famílias tipográficas. 

Outros materiais também essenciais para o funcionamento da impressão tipográfica, como espaços, 

entrelinhas, componedores, entre outros, se tornam cada vez mais difíceis de encontrar. Além do 

desgaste dos equipamentos é importante observar que as tecnologias e o conhecimento necessário 

para a fabricação desses artefatos se tornam cada vez mais escassos. Além do que, muitos desses 

equipamentos foram descartados ou vendidos para empresas de reciclagem (Neder, 2012). 

A escolha dos tipos de madeira se deve pela complexidade do tema, pela necessidade de se delimitar 

um recorte mais preciso de investigação e por sua relação com as transformações proporcionadas pela 

Revolução Industrial, quando as mudanças impostas no campo produtivo alteraram por completo os 

requisitos da comunicação tipográfica daquela época lançando algumas das bases do pensamento do 

design gráfico.  
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Dentro dessa perspectiva observa-se o desenvolvimento da técnica dos tipos de madeira no período da 

revolução industrial devido às suas novas demandas, mais mercadológicas e econômicas do que 

culturais. Nos dias de hoje, a tecnologia em questão se encontra defasada para atender as demandas da 

produção industrial vigente, transferindo maior parte de seu potencial para o campo da cultura, e com 

isso gerando outro tipo de valor para o artefato impresso, e este pode ser otimizado com o aporte de 

novas tecnologias.  

Além das transformações sociais e técnicas relacionadas à fabricação dos tipos de madeira buscou-se ao 

longo do texto analisar projetos semelhantes realizados já no contexto do século XXI, que também se 

utilizam de modos de fabricação contemporâneos. Por último foi realizado um projeto experimental 

com o intuito de verificar as possibilidades de um resgate tipográfico e para compreender melhor as 

nuances do processo de impressão 3D. 

Tecnologias ancestrais e do presente 

Da fabricação manual dos tipos à produção mecanizada 

Embora este trabalho se concentre no desenvolvimento dos tipos de madeira a partir do século XIX é 

oportuno um preâmbulo a respeito de sua fabricação em séculos anteriores. Do encontro de Meggs 

(2009) e Kelly (1969), é possível dizer que o uso de matrizes de madeira para a gravação de blocos de 

impressão tem suas origens no oriente ainda no século IX, contudo a utilização dos primeiros tipos de 

madeira só ocorreu no curso do século XIV. No ocidente, embora as primeiras impressões xilográficas 

tenham surgido ainda no início do século XV, foi somente após à bíblia de Gutenberg, que os tipos de 

madeira começaram a ser utilizados para a impressão de letras capitulares. 

Acredita-se que em seus primórdios, os tipos de madeira eram fabricados artesanalmente, sendo sua 

face gravada diretamente na peça a ser impressa. Contudo, também é possível que os tipógrafos da 

época utilizassem desenhos em papel que eram colados sobre os blocos de madeira para auxiliar o corte 

do tipo. Acontece que, em ambos os casos e assim como na xilogravura, a face do tipo era gravada com 

uma combinação de diferentes buris, que eram usados para desbastar o espaço negativo e assim 

delimitar a forma do caractere a ser reproduzido. 

Além dos tipos para impressão, outro uso muito comum dos tipos de madeira em seus primórdios foi 

para a fundição de grandes tipos de metal. Devido à dificuldade de se cortar punções para tipos grandes, 

os tipos de madeira também foram muito utilizados para a produção de moldes de areia nos quais esses 

grandes tipos eram fundidos. Segundo Kelly (1969), os tipos de madeira eram usados como como 

contramolde para criar os moldes de fundição. Para se fabricar estes últimos misturava-se cola de forno 

calcinada com areia fina, que eram peneiradas e colocadas em uma forma para nivelamento. Em seguida 

abria-se uma concavidade no centro para derramar cerveja, depois de bem misturado adicionava-se 

essência de amônia ao composto com o intuito de se obter uma fundição homogênea. Por último o tipo 

de madeira era pressionado contra este material para formar a concavidade onde é derramado o metal 

quente (Kelly,1969). 
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A transformação do tipo de madeira só foi possível devido à Revolução Industrial, que aconteceu 

inicialmente na Inglaterra entre 1760 e 1840, e foi um processo radical de mudança social e econômica e 

não um mero período histórico. Com a mecanização da indústria e o aumento da produção de bens de 

consumo, a demanda por impressos cresceu significativamente (Meggs, 2009). Logo os pequenos 

folhetos anunciando os mais diferentes produtos foram sendo substituídos por cartazes que eram 

afixados nas ruas das grandes cidades europeias (Tam, 2002). “A atividade publicitária, aliciadora e 

provocadora, [...] recobriu, pouco a pouco, os tapumes e os muros das cidades, a fachada das casas 

comerciais, acompanhadas de imagens sugestivas, penetrou até nos lares ampliando o seu alcance” 

(Mandel, 2006 p.131). 

Somente após a popularização dos cartazes publicitários durante a Revolução Industrial que a produção 

de tipos móveis de madeira exigiu maior atenção. Naquele período novas invenções resolveram 

problemas relacionados aos tipos de metal para corpos grandes, contudo o alto custo e as complicações 

de manuseio desses grandes tipos fez com que a madeira fosse escolhida como matéria prima 

substituta. “O corpo crescente do conhecimento científico era aplicado aos processos e às matérias-

primas industriais” (Meggs, 2009, p.175) sendo que a produção em massa dos tipos de madeira 

certamente está atrelada a este movimento. Os tipos de metal eram inviáveis para a produção acima do 

corpo 72, que como diz Rocha (2013), era o maior tamanho em normalmente que se usava punções de 

aço e matrizes em latão para fundir tipos de metal, Rocha também explica que isso acontece devido ao 

resfriamento desigual da liga de metal, que causava uma leve concavidade na superfície do caractere, 

gerando problemas de impressão. Já os tipos produzidos por estereotipia, com finas lâminas de metal 

montadas sobre uma base de madeira, eram frágeis e sujeitos a quebras. As mudanças estavam sendo 

impostas ao campo da tipografia de fora para dentro neste período, a uma velocidade incomum para os 

padrões conhecidos. 

Com a invenção da fresa lateral, em 1827, equipamento que usa um disco girando em velocidades 

altíssimas para fazer o que o entalhe manual fazia, de forma muito mais rápida. Darius Wells começou a 

produção em série de tipos em blocos de madeira a partir de moldes em cartão, dando um passo à 

frente em cada um dos quatro pontos citados. Além da grande economia de tempo, a fresa de Wells 

também possibilitou com isso economia financeira. Com relação a qualidade e durabilidade dos tipos, o 

que ele mudou foi a posição do corte da madeira, tradicionalmente os impressores entalhavam 

paralelamente às fibras do tronco, Wells passa a trabalhar entalhe tradicional da madeira, feito em 

posição perpendicular às fibras (Kelly, 1969). 

Mais tarde, a fresa lateral foi associada ao pantógrafo em 1834 por William Leavenworth, este 

equipamento permite, com pequenas adaptações em sua estrutura, que os mais variados tamanhos de 

tipos sejam mecanicamente traçados a partir de um único molde. Isto criou o padrão industrial para 

fabricação de tipos de madeira no século XIX. O pantógrafo era a forma mais prática para adaptação de 

um desenho para tamanhos diferentes, aumentando a flexibilidade da produção dos tipos. Este acúmulo 

de aprimoramentos por alguns anos tornou os tipos de madeira a solução mais prática e econômica para 

o mercado, e como foi visto as formas de produção têm um grande papel nisso.
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Com um padrão de qualidade e durabilidade dos tipos já bem estabelecido, a busca por melhores preços 

e velocidade de produção continuaram, “houveram inúmeras patentes ao longo do século relacionadas a 

meios mais econômicos para a produção de tipos grandes” (Kelly, 1969, p.33). Existem quatro meios de 

produção de tipos de madeira que podem ser considerados os principais do século XIX: os tipos cortados 

com fresa e pantógrafo; os tipos estampados; os tipos laminados e por último os tipos esmaltados. 

O processo de corte, com fresa e pantógrafo foi, definitivamente, o de aplicação mais ostensiva durante 

o século XIX e único a sobreviver até o século XX. Dentre as outras patentes, a dos tipos de laminados é

a mais relevante para este trabalho, nela as peças eram montadas a partir do desenho cortado em

lâminas finas de uma madeira apropriadas para impressão, e colados em blocos de pinho, mais

econômicos. Esta técnica, criada pela Hamilton Type Co. tem como grande diferencial com relação às

outras o preço, custando quase a metade dos produtos feitos pelo corte com fresa e pantógrafo.

Embora imprimissem bem, esses tipos perdiam um pouco em qualidade o que não foi impeditivo para a

aceitação no mercado já que a Hamilton começou a vendê-los em 1880 e só parou por volta de 1906

(Kelly, 1969).

Alternativas contemporâneas para a produção de tipos móveis 

Na atualidade, existem diferentes processos produtivos capazes de substituir tipos defeituosos ou 

faltantes por peças novas. Dentre as tecnologias mais utilizadas no setor gráfico podemos destacar o 

uso de clichês de fotopolímero ou de zinco, contudo, nos últimos anos, a popularização das fresadoras 

CNC e impressoras 3D permitiu um conjunto de novas possibilidades para a fabricação dessas peças. 

Podemos entender a tecnologia das fresadoras CNC (Controle Numérico Computadorizado) como uma 

evolução das fresas de corte do século XIX. Assim, como as antigas, as fresadoras atuais caracterizam-se 

como um processo subtrativo de fabricação, uma vez que o excesso de matéria é retirado de uma peça 

até que se chegue ao resultado pretendido. Contudo as fresadoras CNC se diferem das antigas 

fresadoras no que diz respeito à automatização do trabalho, já que, ao contrário de suas predecessoras, 

o manuseio dos instrumentos de corte é computadorizado, diminuindo ao máximo a interferência do

operário e uniformizando ainda mais o resultado.

Nas máquinas CNC, como observa Thompson (Thompson, 2007, p.184) o corte por CNC “pode ser usado 

para produzir peças tridimensionais direto de arquivos digitais. Isto é muito útil no processo de design, 

principalmente para prototipação e suavização da transição entre o projeto e a produção de uma peça”. 

Ainda assim, a matéria prima ainda tem sua influência sobre a produção como no caso da madeira, onde 

a posição do corte em relação à fibra influencia no resultado final. Thompson também afirma que as 

máquinas CNC têm uma excelente razão de custo-benefício para a produção para trabalhos em um 

volume de até 1m3, o que, tendo em vista a média de tamanho de tipos de madeira, pode ser um ponto 

positivo para esta técnica.  
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As impressoras 3D também têm a característica de produzir peças tridimensionais direto de arquivos 

digitais, porém, com a diferença de que elas são obtidas por meio de um processo aditivo de fabricação. 

Ou seja, elas criam peças a partir da “sobreposição de material” (France, 2014, p.3). Dentre os diferentes 

tipos de matéria prima utilizados nessas as impressoras 3D destacam-se plásticos, metais e cerâmicas. 

Projeto Experimental 

Para a parte prática desta investigação, na gráfica Dois Irmãos, Juiz de Fora, Minas Gerais, foram 

encontradas duas gavetas de tipos de madeira entre muitos outros de chumbo. Como o foco do trabalho 

são os tipos de madeira, uma delas deveria ser a escolhida. Então fazendo uma avaliação do que se vem 

estudando, a decisão foi tomada baseada em algumas características presentes somente na fonte 

escolhida. Sendo assim, a fonte foi cortada diretamente nos blocos de madeira, remetendo às primeiras 

técnicas de trabalho com este material (Figura 1), Conjunto amplo de caracteres que podem fornecer 

informações importantes sobre o desenho dos caracteres faltantes. 

Figura 1 – Fonte selecionada para o trabalho. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

Embora exista a possibilidade de se utilizar um scanner tridimensional para a digitalização de uma peça 

nas proporções de um tipo, a dificuldade da obtenção de recursos para essa digitalização fez com que os 

autores buscassem métodos alternativos. Optou-se, portanto, por reconstruir os tipos a partir de sua 

analise e aferição (Figura 2). Logo, para a medição dos tipos móveis foram usados paquímetros de 

resolução 0,05 milímetros. A letra a foi escolhida para esta medição por apresentar grande variedade de 

tipos de traços, o que pode fazer com que a validação dele se estenda a outros, como b, c, d, e, g, o, p, q 

e u, que apresentam curvas similares à da parte inferior direita do a, e f, j e t, graças a seus terminais  

curvos. Além disso o a ainda apresenta a conexão de uma curva com uma haste reta, o que se relaciona 

com as letras h, m e n. Para mais, a fonte escolhida apresenta 7 unidades deste caractere, o que fornece 

uma boa base de referência com relação a pequenas imperfeições apresentadas em algumas curvas, 

que podem vir do uso, ou de sua técnica de fabricação. 
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Figura 2 – Medidas do tipo em milímetros. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

Após a definição do caractere sobre o qual trabalhar e aferição das medidas do objeto com paquímetro, 

foi possível definir uma estrutura primária para a face do tipo. Como não se dispunha no momento de 

equipamento capaz calcular o diâmetro dos segmentos de curvas presentes no desenho, como 

alternativa buscou-se analisar as impressões realizadas com os tipos originais. Dessa maneira teve início 

a etapa de digitalização do caractere a (Figura 3). Primeiramente os impressos foram digitalizados em 

um scanner de mesa e depois sobrepostos digitalmente no Photoshop. Com a sobreposição foi possível 

identificar padrões estruturais e detalhes recorrentes eliminando eventuais ruídos causados pela 

impressão ou por partes defeituosas nos tipos. Dessa maneira iniciou-se o desenho do contorno da face 

do tipo em vetor no software Adobe Illustrator. Finalizada a primeira versão do vetor do caractere a, foi 

necessário comparar o resultado com os tipos impressos. Portanto, o vetor foi impresso em escala real 

sobre uma folha de papel vegetal. A transparência do suporte permitiu a comparação entre a forma 

pretendida e o resultado. Como foram identificadas algumas imperfeições foi necessário refinar o vetor 

e repetir esse procedimento até que resultados satisfatórios fossem alcançados (Figura 4). 
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Figura 3 – Digitalização da face do tipo. A) Os diferentes tipos disponíveis na fonte foram enumerados de 1 a 7. B) Diferentes impressões foram 

realizadas com esses tipos e em seguida os resultados foram digitalizados. C) Cada um dos tipos impressos foi sobreposto. D) Uma vez identificados 

os padrões e características estruturais o desenho foi vetorizado. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

Figura 4 – Validação do vetor junto aos impressos. A) Versão bruta do vetor correspondente ao caractere a. B) Sobreposição do vetor bruto com o 

caractere impresso. C) Refinamento do vetor. D) Versão final. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

Uma vez alcançada a versão final do vetor, o desenho foi convertido para o formato .DWG e enviado à 

empresa de prototipagem com as instruções relativas à construção do bloco do tipo para ser modelado 

tridimensionalmente e impresso em PLA (ácido poliláctico). A escolha do material se deveu ao custo-

benefício uma vez que o biopolímero derivado de vegetais é barato e facilmente obtido. Após a 

orientação da empresa que fez a prototipagem do tipo, a altura do bloco foi alterada para 23,6 

milímetros, diferente do padrão 23,568 milímetros, porque o tipo impresso em 3D apresenta uma 

textura em sua face que é característica deste modo de fabricação, e prejudica a qualidade do impresso. 

Então o bloco foi lixado em uma tentativa de eliminar este problema (Figuras 5 e 6). 
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Figura 5 – Medidas do bloco e modelagem 3D do tipo. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

Figura 6 – O tipo fabricado por impressão 3D. A) O tipo original. B) O tipo em bloco inteiriço impresso em PLA 3D. C) O tipo (B) após ser lixado na face. 

Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

Outros dois protótipos foram produzidos, inspirados nos tipos laminados. Para eles foi usada, no 

primeiro caso, a impressão 3D apenas no desenho da letra e ombro, e, no segundo, somente na letra 

(Figura 7), e essas impressões foram coladas sobre peças de madeira. Esta técnica, muito frequente na 

história dos tipos móveis, foi utilizada devido ao elevado custo de fabricação do bloco inteiro em 3D. O 

resultado foi a redução de cerca de 90% de seu custo. 

Com os tipos em PLA prontos, foram realizados novos testes (Figura 8). Estes tipos foram então 

enramados em conjunto com os tipos de madeira originais e impressos. O objetivo deste procedimento 

foi o de se observar a padronização de medidas tipográficas para as novas peças, a qualidade da 

superfície do material (PLA) para a impressão, sua resistência à pressão exercida pela máquina no 

processo de impressão, e as características gerais dos resultados visuais gerados por eles. 
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Figura 7 –A) Tipo laminado com ombro e face em PLA. B) Tipo sem ombro com apenas a face em PLA. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na 

pesquisa realizada. 

Figura 8 – Testando os tipos produzidos por impressão 3D. A) Tipos de Madeira e de PLA antes de serem enramados. B) Tipos de Madeira e PLA 

enramados e dispostos no berço de uma impressora Catu 380. C) Tipos de Madeira e de PLA impressos. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na 

pesquisa realizada. 

Por motivos financeiros foram feitas apenas vinte cópias da composição com os dez tipos, sete originais 

e três reproduções, com isso constatou-se que as medidas dos novos tipos estão de acordo com o 

padrão de altura para impressão tipográfica, e também de largura e comprimento da fonte. O PLA usado 

para a impressão 3D apresentou boa superfície de impressão, principalmente no tipo que teve a face 

lixada para melhorar o acabamento da letra. Para a reprodução de poucas cópias, como foi o caso, o 

material também apresentou boa resistência, mantendo as características do desenho, e os tipos 

mantiveram sua estrutura após a conclusão das impressões.O resultado das impressões, demonstra que 

a técnica da impressão 3D é funcional para a produção de tipos móveis compatíveis com os antigos tipos 

de madeira (Figuras 9, 10 e 11).  

Figura 9 – Impressões resultantes do tipo com bloco inteiriço. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 
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Figura 10 – Impressões resultantes do tipo com ombro colado sobre bloco de madeira. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa 

realizada. 

Figura 11 – Impressões resultantes do tipo sem ombro com apenas a face colada sobre a madeira. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na 

pesquisa realizada. 

No entanto os resultados apresentaram algumas diferenças, de ordem técnica, como foi observado nos 

tipos que não foram refinados com lixa na face do desenho, onde detalhes oriundos de sua fabricação se 

expressam na impressão (figura 12). Inclusive, os movimentos de construção dos tipos foram diferentes 

nos dois casos apresentados na imagem, mostrando que os movimentos necessários para a construção 

do a sem o ombro, o primeiro da esquerda para a direita, são menos eficientes na construção de um 

contorno bem definido para a letra. 

Figura 12 – Tipos brutos sem lixamento. Observe como as marcas do movimento do bico injetor da impressora 3D durante a construção do tipo 

comprometem o resultado impresso. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 

Além disso, os tipos também demonstraram uma limitação do processo de impressão 3D para a réplica 

de tipos móveis de madeira que apresentam ângulos pontiagudos. Pois a medida do bico da impressora, 

neste caso 0,4 milímetros, faz com que os ângulos externos fiquem levemente arredondados. Os cantos 

arredondados aparecem na impressão tornando a marca impressa do a um pouco diferente daquela 

feita pelos tipos de madeira originais, principalmente no terminal da parte superior esquerda da letra 

(Figura 13). 
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Figura 13 – Detalhe das terminações quando o tipo de madeira é comparado ao tipo em PLA. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na        

pesquisa realizada. 

Contudo, apesar dessas questões, as réplicas em PLA dos tipos se mostraram totalmente funcionais na 

prensa, a gravação e a entitagem se igualaram ao padrão tipográfico e a altura e largura do espaço ao 

redor dos tipos também se mostrou de acordo com a referência (Figura 14).  

Figura 14 – Detalhe das terminações quando o tipo de madeira é comparado ao tipo em PLA.  De 1 a 7 – Tipos originais da fonte de madeira. De 8 a 10 – 

Tipos fabricados em PLA. Fonte: Elaborado pelos autores, com base na pesquisa realizada. 
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Considerações Finais 

Este estudo surgiu da consciência do crescente movimento de resgate da impressão tipográfica na 

contemporaneidade e da curiosidade sobre a validade de se empregar as tecnologias atuais na 

fabricação de tipos sobressalentes.  

Para um melhor entendimento do problema foi necessário pesquisar as transformações dos processos 

produtivos relacionados à fabricação dos tipos de madeira. Esse estudo histórico tornou clara a grande 

variedade de processos e materiais empregados na produção dos tipos móveis. Os estudos focados na 

madeira como matéria-prima possibilitaram observar que muitas formas de se produzir tipos móveis 

foram experimentadas, algumas delas sendo conceitualmente semelhantes aos meios de produção 

contemporâneos, o que influenciou os experimentos práticos.  

A pesquisa também revelou a existência de projetos realizados no século XXI que se utilizam de 

tecnologias atuais para a fabricação de tipos móveis, dentre as quais se constatam o uso de corte a 

laser, por CNC e a impressão 3D. Isso demonstra que a temática vem despertando o interesse de 

profissionais envolvidos no ofício, e que o caminho proposto está de acordo com os tempos em            

que vivemos. 

Inicialmente, pensava-se em produzir os tipos apenas em peças inteiras, porém, graças à revisão 

histórica, foram vislumbradas novas possibilidades. A impressão 3D foi escolhida para a réplica da letra 

a de uma fonte de madeira de três maneiras diferentes: 1) o bloco inteiro impresso em 3D; 2) o tipo com 

uma fina camada compondo o seu ombro; e 3) apenas a letra. Após a combinação dessas diferentes 

estratégias, foi possível constatar a viabilidade da técnica para o fim proposto. 

Assim como no passado, essa opção revelou diferentes benefícios, dentre eles a facilidade de usinagem 

e preparação dos tipos, a economia de material e, consequentemente, a diminuição de custos na 

produção das peças. Com o projeto experimental, também foi possível compreender melhor as questões 

relacionadas à materialidade dos tipos móveis e sua influência no resultado dos impressos. Assim como 

acontece com a superfície dos antigos tipos de madeira, os tipos produzidos por impressão 3D precisam 

receber um tratamento que garanta a uniformidade da superfície e, assim, uma impressão mais 

uniforme. Também se constatou que formas mais pontiagudas se perdem na fabricação das peças, 

demonstrando a eventual necessidade de um acabamento manual similar ao ocorrido nos antigos tipos. 

Em relação ao experimento realizado, mostra-se ainda a necessidade de aprofundar os estudos acerca 

da resistência desses materiais. Por questões de orçamento, não foi possível realizar uma grande 

tiragem de impressões utilizando esses tipos, bem como utilizá-los em outros tipos de máquinas 

impressoras. Abre-se, então, uma questão relacionada à resistência desses materiais a longo prazo e  

em condições mais exigentes de uso, assim como questões pertinentes à sua resistência aos solventes 

gráficos utilizados na operação e limpeza dessas máquinas. Contudo, apesar dessa lacuna, constatou-se 

Encontro de Tipografia – Livro de Actas · Typography Meeting – Book of Proceedings · ISSN: 2184-5867



237 

a validade do emprego dessas técnicas, uma vez que as características principais da impressão 

tipográfica foram resguardadas e os materiais empregados não comprometeram em demasia o 

resultado final dos impressos. Esses resultados endossam a grande flexibilidade dos processos e 

materiais previamente apresentadas. 

No campo tecnológico, vive-se um momento no qual ocorre o desenvolvimento de projetos de código 

aberto e no qual se percebe uma tendência de pessoas físicas e pequenas empresas a se equiparem  

com máquinas antes restritas às grandes indústrias, capazes de produzir protótipos tridimensionais      

de produtos − como a produção de tipos e outros produtos finais. Tais características, como foi visto          

na seção 3, são consideradas por uma corrente de estudos como indicadoras de uma nova 

revolução industrial.  

O experimento apresentado pode, portanto, servir como ponto de partida para aprofundar uma 

investigação que possibilite descobrir uma forma eficiente de replicar caracteres de fontes de tipos 

móveis com as novas técnicas, para futuramente dar a eles e a outras fontes de tipos móveis mais 

flexibilidade de trabalho, até mesmo saídas em telas ou impressoras convencionais. Para que isso possa 

se concretizar, uma possível abordagem seria a criação de um banco de matrizes vetoriais a partir das 

quais seria possível, a qualquer pessoa com acesso à impressão 3D, CNC ou corte a laser, construir os 

tipos móveis para aplicá-los a trabalhos em prensas tipográficas. 
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Resumo 

O tipo de letra Aquino é caligráfico com formas abertas (stencil), desenhado para grandes formatos 

(display), inspirada nas letras criadas no manuscrito litúrgico do séc. XVIII (Collectaneum sacri ordinis 

cisterciensis ad usum Congregationis S. Mariae de Alcobaça, pertinet ad regale primatiale Monasterium 

sancti Joannis de Tarouca ). Estas letras foram criadas pelo frade Tomás de Aquino (1690-1761) no ano de 

1735 em Alcobaça, para o mosteiro S. João de Tarouca em Portugal. Um dos modelos caligráficos criados 

contém as formas e hastes das letras abertas, resultando num estilo stencil caligráfico fora do comum 

(estilo e época). Este manuscrito é um exemplar único e foi criado manualmente de forma similar aos 

livros litúrgicos medievais. Outra particularidade interessante a salientar é coerência uniforme da 

execução caligráfica das patilhas das letras, conferindo um efeito particular ao seu aspeto tipográfico. 

Abstract 

Aquino is a calligraphic display stencil typeface inspired by the calligraphy of a liturgic book from the 

18th century (Collectaneum sacri ordinis cisterciensis ad usum Congregationis S. Mariae de Alcobaça, 

pertinet ad regale primatiale Monasterium sancti Joannis de Tarouca). It’s a manually created book by 

the friar Tomás Aquino (1690-1761) during 1735, in Alcobaça for the church and village of Tarouca in 

Portugal. One of the calligraphic styles used on this manuscript contains letterforms with unconnected 

strokes, resulting in uncommon stencil-like letterforms which is an unusual style for that period. 

Aquino’s unique exemplar was made by hand, similarly to medieval liturgic manuscripts. Another 

interesting point we noted, was the uniform and consistent execution of the serifed letters, which lends 

them a certain typographic look. 
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Resumo 

Esta foi a primeira tentativa para desenhar o alfabeto Hebreu, para combinar directamente com o 

alfabeto Latino de um tipo de letra já existente (Escritura). A versão latina é um tipo de letra display , 

inspirada nas letras de chancelaria do renascimento italiano (aparo caligráfico largo). Uma das suas 

características tipográficas mais evidentes são as serifas que contém formas onduladas. Este tipo de 

letra Hebreu contém proporções tradicionais (com base no quadrado) e são inspiradas no estilo 

Sefardita. Escritura Hebrew contém o contraste tipográfico inverso, as proporções verticais são mais 

altas e mais fortes em comparação com as hastes das letras caixa-baixa do Latino, de forma a produzir 

um equilíbrio e compensação visual, especialmente em corpos de letra reduzidos (proporções de texto). 

Os caracteres latinos contém traços interrompidos, o mesmo foi feito para letras hebraicas para 

transpor corretamente a mesma abordagem caligráfica entre esses dois alfabetos diferentes. 

Abstract 

This was the first attempt to drawing a Hebrew alphabet for match directly with other typeface (Latin), 

which I already designed. The Latin version is a handwriting display typeface influenced by chancery 

handwriting from the Italian Renaissance (broad-nib pen). One of the most typographic characteristic is 

there wavy forms, especially the serifs, where contains some of the main calligraphic references from 

this font family. The Hebrew script contains reverse contrast, the vertical proportions are taller and the 

stroke weight is slightly stronger than Latin lowercase to produce a correct visual balance between 

them, especially on small sizes (text proportions). This Hebrew square book-hand was influenced by 

Sephardi script style. The Latin characters contains interrupted strokes, the same was made for Hebrew 

letterforms to transpose correctly the same calligraphic approach between these two 

different alphabets. 
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Resumo 

Construída a partir dos mesmos princípios basilares de um sistema de fontes modulares latinas da 

minha autoria, de construção geométrica composta por triângulos equiláteros rigidamente           

assentes numa grelha isométrica, a sub-família Mutsawi Alaidlae vem juntar-se às variantes latinas 

pré-existentes. 

A granularidade e resolução decorrentes da utilização de pequenos módulos triangulares permitiu            

não só a criação de variantes romanas e condensadas flexíveis e o desenvolvimento de uma variante  

Textura Quadrata, por meio da subtracção selectiva de alguns módulos e o acrescento de patilhas,  

como também a criação das três variantes árabes que ora se apresentam. 

A rotação da grelha isométrica, em particular, permitiu criar quatro variantes oblíquas, duas com 

inclinação positiva e outras duas com inclinação negativa, no caso do alfabeto latino por enquanto ainda 

restringidas às minúsculas mas de carácter altamente versátil, isto é, utilizáveis tanto na sua forma 

original com a linha-base horizontal, como com as suas linhas-base rodadas por forma a que se 

comportem como itálicas/oblíquas verticais assentes em linhas-base oblíquas ascendentes e 

descendentes, como ainda com as mesmas linhas-base rodadas na direcção inversa por forma a que se 

transformem num trompe l’oeil de projecção isométrica num plano horizontal. 

No que concerne às métricas horizontais, estas decorrem da dimensão do módulo, sendo sempre iguais 

à sua largura ou a metade da mesma, pelo que os membros da família, especialmente os condensados, 

apresentam um ritmo bastante regular e oferecem várias possibilidades de alinhamentos verticais ou   

de integração em ilustração geométrica em grelha isométrica com grande facilidade. 

No que toca a ferramentas avançadas de composição, alguns dos membros da família suportam já 

ligaduras discricionárias e alternativas contextuais OpenType®, como é o caso da Textura Quadrata, e 

estas virão a ser usadas, em conjunção com ou em alternativa à criação de membros adicionais, no 

sentido de oferecer um leque de alternativas estilísticas, seguindo o preceito de utilizar as mesmas 

formas-esqueleto em fontes com e sem patilha (Majoor, 2004). 
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As principais referências que levaram à criação deste projecto, assim assente nos preceitos caligráficos 

que regem o desenho de fontes convencionais, foram as bases do modelo caligráfico Foundational Hand 

de Edward Johnston (Johnston, 1971) e a teoria de escrita de Gerrit Noordzij (Noordzij, 2005). Jurriaan 

Schrofer foi, igualmente, uma influência importante no que toca à aplicação prática, em projectos reais, 

da grelha e da geometria num espírito matemático (Huygen, Shaughnessy & Brook, 2013, p. 140). No 

futuro será concluído o suporte multilingue dos membros latino e árabe da família e estes serão 

complementados com outros sistemas de escrita, como sejam os alfabeto grego e cirílico, brâmicos, o 

abjad hebraico, etc. 
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Resumo 

Desenvolvida a partir do mesmo princípio de construção da fonte Rooftile, criada em 2011 pela designer 

Sofia Carvalho (Devroye, 2012), e mantendo inalterada a forma de alguns dos caracteres daquela, a 

família Rectangula suprime as goteiras entre módulos, retirando à grelha o carácter excessivamente 

explícito e centrífugo que advém do facto de esta se estender ao fundo (cf. Krauss, 1979, pp. 60–64), e 

introduz duas inovações: a sobreposição de módulos e a reconfiguração da posição e tipologia de alguns 

destes por forma a melhor emularem o ductus que caracteriza as fontes com caracteres formalmente 

mais convencionais (Gill, 2013, p. 25), o que, não a retirando do domínio das display fonts , lhe confere 

maior legibilidade e leiturabilidade (Baines & Haslam, 2002, p. 125). 

A granularidade e resolução decorrentes da utilização de dois módulos diferentes, um triângulo 

rectângulo isósceles e um triângulo rectângulo escaleno, e do novo sistema construtivo atrás 

mencionado permitiu não só a criação de uma variante romana (incluindo maiúsculas, uma versão 

revista das minúsculas e marcas diacríticas multilingues), de uma variante grega (igualmente incluindo 

maiúsculas, minúsculas e marcas diacríticas politónicas), e dos respectivos numerais, fracções, símbolos 

e sinais de pontuação, como também de uma variante árabe que já oferece algum suporte multilingue 

preliminar, numerais árabes e sinais de pontuação. 

No que concerne às métricas horizontais, estas decorrem da dimensão do módulo, sendo sempre iguais 

à sua largura ou a metade da mesma, pelo que os membros da família apresentam um ritmo bastante 

regular e oferecem várias possibilidades de alinhamentos verticais ou de integração em ilustração 

geométrica em grelha ortogonal com grande facilidade. 

No que toca a ferramentas avançadas de composição, a versão romana suporta já ligaduras 

discricionárias OpenType®, e poderão também vir a ser usadas alternativas contextuais, em conjunção 

com ou em alternativa à criação de membros adicionais, no sentido de oferecer um leque de alternativas 

estilísticas, seguindo o preceito de utilizar as mesmas formas-esqueleto em fontes com e sem patilha e 

transformando esta família, assim, num verdadeiro sistema de fontes (Majoor, 2004). 
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As principais referências que suportaram o refinamento desta ideia, agora mais condicente com os 

preceitos caligráficos que regem o desenho de fontes convencionais, foram as bases do modelo 

caligráfico Foundational Hand de Edward Johnston (Johnston, 1971) e a teoria de escrita de Gerrit 

Noordzij (Noordzij, 2005). Jurriaan Schrofer foi, igualmente, uma influência importante no que toca à 

aplicação prática, em projectos reais, da grelha e da geometria num espírito matemático (Huygen, 

Shaughnessy & Brook, 2013, p. 140). No futuro será concluído o suporte multilingue dos membros latino 

e árabe da família e estes serão complementados com outros sistemas de escrita, como sejam os 

alfabetos cirílico e brâmicos, o abjad hebraico, etc. 
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Resumo 

Primeira Série 

O projeto editorial Revista i.E. – Isto é , foi criado no ano de 1998 por iniciativa de um pequeno grupo de 

alunos do então bacharelato em Tecnologia e Artes Gráficas do Instituto Politécnico de Tomar (IPT). 

Tratando-se de um projeto extracurricular pretendia-se, acima de tudo, que esta revista pudesse ser um 

espaço de experimentação e de demonstração dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Os 

alunos foram responsáveis por todos os conteúdos escritos (entrevistas, crónicas e artigos), fotografia, 

ilustração, tipografia, paginação e produção gráfica, que foi totalmente realizada nas Oficinas de Artes 

Gráficas do IPT. 

Assim, o número zero da Revista i.E. , descrito no editorial como um “[…] primeiro número, logicamente 

ainda incompleto, o primeiro de uma nova experiência […]”, foi publicado também como forma de atrair 

ainda mais elementos para o projeto e mostrar que era possível produzir um projeto desta natureza. A 

receção por parte do público-alvo foi muito positiva o que levou à produção do número 1 mas, tratando-

se de um projeto extracurricular, completamente dependente da vontade dos alunos, quando este 

grupo terminou os estudos no IPT, a edição da revista não teve continuidade. 

No entanto, o projeto teve muito impacto junto da comunidade de alunos e docentes de artes gráficas e, 

mesmo em surdina, sempre se foi falando da Revista i.E. pelos corredores, ou mesmo no decorrer das 

aulas, como um bom exemplo daquilo que as oficinas gráficas poderiam produzir e representativo 

daquilo que os alunos poderiam executar. 

Segunda Série 

E foi assim que, em 2013, na licenciatura em Design e Tecnologia das Artes Gráficas do IPT surgiu um 

novo grupo de alunos com a vontade de reeditar a Revista i.E . como projeto de experimentação e 

aprendizagem fora da sala de aula. Mais uma vez, toda a produção foi realizada pelos alunos, 

recorrendo-se exclusivamente aos equipamentos disponibilizados pelo IPT, tornando assim este projeto 

numa excelente ferramenta pedagógica onde os alunos aprendem fazendo. 
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Foram utilizados nos números 2, 3 e 4 sete tipos de letra que os alunos ou os ex-alunos haviam já 

desenhado em projetos curriculares ou profissionais anteriores e que assim puderam ser explorados e 

aplicados na prática. Em 2015, Miguel Sousa, um dos alunos envolvidos na conceção da revista 0 e 1 – 

hoje type designer e team leader na Adobe® – teve conhecimento da reedição deste projeto e quis de 

alguma forma apoiar a sua continuidade. Numa primeira fase disponibilizou a utilização do seu tipo 

Calouste e promoveu de seguida um concurso de criação tipográfica divulgado na edição n.º 5. O 

resultado desse concurso, aliado aos projetos curriculares, vieram incentivar os alunos à criação de cada 

vez mais tipos de letra, com o estímulo adicional de poderem ver o resultado dos seus tipos aplicado nas 

páginas da Revista i.E . n.º 6, 7 e 8. 

Hoje o projeto editorial continua a desenvolver-se de uma forma regular, envolvendo sempre alunos dos 

diferentes anos dos cursos artísticos do IPT, garantindo assim a sua continuidade, promovendo a criação 

e a experimentação tipográfica, desafiando a produção gráfica e ajudando os intervenientes a 

desenvolver capacidades que dificilmente obteriam em contexto de aula. 

Abstract 

First Serie 

The magazine Revista i.E. – Isto é was created in the year of 1998 by the initiative of a small group of 

students of the then Bachelor in Technology and Graphic Arts of the Polytechnic Institute of Tomar 

(IPT). In this extracurricular project, it was intended, above all, that this publication could be a place for 

experimentation and demonstration of the knowledge acquired during the degree.  

The students were responsible for all the written contents (interviews, chronicles and articles), 
photography, illustration, typography, graphic design and print production, which was fully carried out 
at IPT's Graphic Arts laboratories. 

Thus, the issue 0 of Revista i.E., described in the editorial as a "[…] first number, logically still 

incomplete, the beginning of a new experience […]", was also published as a way to attract even more 

elements to the project and show that it was possible to produce a project of this nature. The reaction 

by the target audience was very positive which led to the production of #1 but, in the case of an 

extracurricular project, completely dependent on the will of the students, when this group finished the 

studies in the IPT, the edition of the magazine didn’t have continuity. 

However, the project had a great impact on the community of students and teachers of graphic arts, 
who always talked about the i.E. in the hallways, or even in the classes, as a good example of what the 
graphic arts laboratories could produce and as being representative of what students could do. 
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Second Serie 

That’s why, in 2013, in the degree of Design and Technology of the Graphic Arts of the IPT, a new group 
of students came up with the desire to recover the project, as a project of experimentation and learning 
outside the classroom. Once again, all the production was carried out by the students, using exclusively 
the equipment made available by IPT, thus making this project an excellent educational tool where 
students could learn-by-doing. 

Numbers 2, 3 and 4 used seven typefaces that students or alumni had already designed in previous 

curricula or professional projects and that could thus be explored and applied in practice. In 2015, 

Miguel Sousa, one of the students involved in the design of number 0 and 1 magazine – today a type 

designer and team leader in Adobe® – was aware of the rebirth of this project and wanted to somehow 

support its continuity. In the first phase he made available the use of its type Calouste and then 

promoted a type design contest published in issue number 5. The result of this contest, together with 

the curricular projects, came to encourage students to create more and more typefaces, with the 

additional incentive of to be able to see their type in action on the pages of Revista i.E. number 6, 7     

and 8. 

Nowadays the project continues to be developed on a regular basis, always involving students from 

different years of the IPT's artistic courses, thus ensuring its continuity, promoting typographic design 

and experimentation, challenging graphic production and helping participant students to develop 

abilities that would be difficult to obtain inside a classroom context. 
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Resumo 

Sagarana é um projeto tipográfico inicialmente inspirado por uma capa de livro brasileira dos anos 1950. 

O nome combina as palavras “saga” (de origem germânica que faz alusão às narrativas em prosa) e o 

sufixo “rana”, de origem Tupi que significa, grosso modo, “semelhante a.” Assim, Sagarana quer dizer 

“semelhante a uma prosa.”  

O livro Sagarana foi escrito por João Guimarães Rosa, que também criou o nome. A primeira edição foi 

publicada em 1946 pela Livraria José Olympio Editora. A capa que serviu como inspiração inicial para o 

trabalho apresentado aqui, foi projetada pelo artista Tomás Santa Rosa para a terceira edição do livro, 

publicada desta vez, em 1951. Basicamente, as letras “a” e “n”, representadas na capa desta edição, 

foram as bases iniciais para este projeto. Por outro lado, essas letras apresentam poucos elementos 

necessários para a criação de todo o conjunto de caracteres, assim, tive que tomar minhas próprias 

decisões, o que acabou por resultar em um conjunto de letras com maior originalidade nas formas, 

preservando, porém, a essência do desenho que serviu como referência.  

As histórias de Guimarães Rosa são fantásticas e cheias de regionalismo. A maioria delas acontece no 

sertão de Minas Gerais, no interior do Brasil, um lugar culturalmente rico e com uma paisagem bastante 

peculiar. Assim, além das letras na capa do livro, as histórias e o local também foram, de alguma forma, 

inspirações para conceituar e projetar a fonte.  

Sagarana é uma fonte elegante com raízes no estilo tipográfico romântico que abarca tipos conhecidos 

também como didones. Porém, é um tipo sem serifa com uma aparência limpa. O contraste e o estresse 

vertical preservam o estilo moderno, enquanto as terminais, os remates, as proporções e o visual 

naturalmente condensado ressaltam sua personalidade distinta. Trata-se de um projeto profissional 

openType com três pesos (Regular, SemiBold e Bold) que possui um extenso conjunto de caracteres, 

dando suporte às línguas românticas, tais como Português, Romeno e Francês, bem como algumas 

línguas Indo-europeias como Alemão, Lituano e Turco. 
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Abstract 

Sagarana is a typeface project that was initially inspired by a Brazilian book cover from 1950s. The name 

itself combines the words “saga” (as in the English sense of “story”) and the suffix “rana,” a Tupi 

(Indigenous language) word that roughly means “showing similarities”. Thus, sagarana means “similar 

to a story.”  

The book Sagarana was written by João Guimarães Rosa, who also created that name. The first edition 

was published in 1946 by Livraria José Olympio Editora. The cover which was the initial inspiration for 

the project presented here was designed by the artist Tomás Santa Rosa for its third edition, published 

in 1951. Basically, the letters “a” and “n” from the cover of that edition were the initials basis for this 

project. On the other hand, those letters have only few elements needed to design the entire characters 
set, so I had to make my own decisions, which resulted in letterforms with greater originality while 

preserving the essence of the design that served as reference.   

Guimarães Rosa’s stories are fantastical and full of regionalism. Most of them were set in the hinterland 

of Minas Gerais, Brazil, a very culturally rich place with a peculiar landscape. So, besides the lettering on 

the book cover, the stories and the place were also, in someway, inspirations to conceptualize and to 

design the font.  

Sagarana is an elegant display typeface rooted in the style of romantic or didones letterforms, however 

it is a sans serif with a cleaner appearance. The contrast and the vertical stress maintain the modern 

style, while the terminals, the finials, the proportions and the narrow look enhance its stylish 

personality. It is a professional OpenType project with three weights (Regular, SemiBold and Bold) and 
it has an extensive character set that cover the romance languages such as Portuguese, Romanian and 

French, and also some of Indo-European languages as German, Lithuanian and Turkish. 
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Resumen 

Este trabajo de investigación se centra en la tipografía de los logotipos de 72 grandes marcas de lujo 

tradicional de todo el mundo. Para clasificarlas hemos seguido a Stephen Coles (Coles, 2012), que 

amplió, actualizó y mejoró la clasificación VOX-ATypI. Después de clasificar las tipografías de los 

logotipos de las marcas de lujo, analizamos una serie de parámetros morfológicos para deducir otras 

tendencias en el diseño de las marcas: anchura, interletraje, caja (alta-baja), contraste y orientación    

del eje. 

Nuestros hallazgos suponen una contribución a los estudios sobre Branding, y permitirá incorporar la 

perspectiva tipográfica a los análisis sobre marcas de lujo. Los resultados indican claramente que éstas 

apuestan, preferentemente, por tipografías didonas (Rational Serif) e inscritas (Inscribed/Engraved), 

seguidas por palos secos geométricos y góticos (grotescas); sus logotipos están compuestos en letra 

redonda, en caja alta, a menudo con un poco de interletraje extra. 

Antes de comenzar la investigación esperábamos un resultado más amplio a favor de las Rational Serif y 

las Gothic Sans, pero una vez analizada la muestra, nuestra comprensión sobre la taxonomía tipográfica 

de las marcas de lujo tradicional se ha enriquecido notablemente. 

El instrumento clasificador de Stephen Coles ha sido satisfactorio excepto para juzgar la categoría de 

inscritas y Humanist Sans, porque hay muchas marcas que utilizan la Optima como modelo, una 

tipografía difícil de clasificar. Por ello hemos tenido que recurrir al término híbridas para clasificar 

algunas marcas que se encuentran a caballo entre ambas categorías. 

La presente investigación puede tener implicaciones prácticas si los diseñadores que necesiten construir 

marcas de lujo utilizan nuestras conclusiones como punto de partida o modelo; para completar la 

investigación, en un futuro se deberían analizar más dimensiones morfológicas de las marcas, como el 

color, al composición y los símbolos, cuando los haya, que acompañan al logotipo. El valor del trabajo 

que presentamos proviene de la originalidad del tema, tipografía corporativa, y de la principal variable 

analizada, clasificación tipográfica, y su aproximación, apenas realizada con anterioridad, al ámbito de 

las marcas de lujo tradicionales. 
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