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RESUMO

Este projecto de investigação tem como objecto de estudo um peque-
no grupo de designers portugueses que, sobretudo desde meados dos 
anos 90, começam a desenhar, produzir e comercializar tipos de letra 
com um crescente reconhecimento internacional, especialmente no uni-
verso dos seus pares.
Mário Feliciano, Dino dos Santos, Miguel Sousa, Hugo d’Alte, Ricardo 
Santos e Rui Abreu, entre outros, revelam nas suas criações uma enor-
me versatilidade e um grande conhecimento da história da tipografia, 
sendo este facto tanto mais relevante quanto não existe em Portugal 
uma tradição significativa na área do design de tipos.
Pretendemos, neste trabalho, observar, analisar e entender as razões da 
qualidade dos projectos destes designers a partir de quatro vertentes: a 
história da escrita, as condicionantes da percepção e da cultura, a anato-
mia dos tipos de letra e a sua função. O quê, porquê, como e para quê serão 
as questões de fundo às quais procuraremos responder para melhor com-
preender o que significa qualidade quando nos referimos a tipos de letra.
Propomo-nos fazê-lo, sobretudo, a partir das interpretações contempo-
râneas feitas por estes designers, inspiradas em tipos barrocos da época 
da imprensa, procurando aferir de que modo tradição e contemporanei-
dade se conjugam no seu trabalho.
Esperamos com este estudo contribuir para uma reflexão e sistematiza-
ção na área do design de tipos e para uma valorização do design criado 
por portugueses.

PALAVRAS-CHAVE: design de tipos digitais, tradição, 
contemporaneidade, barroco, Portugal.
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ABSTRACT

This investigation aims to study a small group of Portuguese designers 
who, primarily since the mid-nineties, started designing, producing and 
marketing letter types and being increasingly recognized internation-
ally, especially by their peers. 
The work of Mário Feliciano, Dino dos Santos, Miguel Sousa, Hugo 
d’Alte, Ricardo Santos and Rui Abreu, among others, show great versa-
tility and knowledge of type history. This is extremely relevant, as there 
is no significant Portuguese tradition of type design. 
With this research, we aim to observe, analyze and understand, the rea-
sons for the quality of these designer’s work, from four main points of 
view: the history of writing, the environment of its perception and culture, 
the anatomy of types and its function. What, why, how and what for are 
the fundamental questions we will try to answer to understand better 
the  meaning of the word quality, when applied to types. 
We will pursue this aim, mainly, by studying contemporary interpreta-
tions done by these designer’s, inspired in baroque types of the press 
era, and trying to understand in which ways tradition and contempora-
neity are patent  in their work. 
With this investigation, we hope to contribute to the reflection and sys-
tematization of type design, and to the valorization of Portuguese-created 
design. 

KEYWORDS: digital type design, tradition, 
contemporaneity, baroque, Portugal.
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Para ver una cosa hay que comprenderla. 
El sillón presupone el cuerpo humano, 
sus articulaciones y partes;  
las tijeras el acto de cortar.  
Que decir de una lámpara o de un vehículo?  
El salvaje no puede percibir la biblia del misionero; 
el pasajero no ve el mismo cordaje  
que los hombres de a bordo.  
Si viéramos realmente el universo,  
talvez lo entenderíamos.

José Luis Borges

TL “Para ver uma coisa há que comprendê-la. 
O cadeirão pressupõe o corpo humano, suas 
articulações e partes; as tesouras o acto de cortar. 
Que dizer de uma lâmpada ou de um veículo? 
O selvagem não pode perceber a Bíblia do 
missionário; o passageiro não vê o mesmo  
cordame que os homens de bordo. Se víssemos 
realmente o universo, talvez o entendêssemos.”
José Luis Borges, “There are more things”  
in El libro de arena, Madrid: Alianza editorial,  
1998. [Edição original: 1975].



∞



SUMÁRIO

CAPÍTULO 1: Introdução                                                                                                                                                                                  1

PARTE 1: O ALFABETO LATINO: HISTÓRIA E ANATOMIA                                                                                   15

CAPÍTULO 2: Da invenção da escrita à tipografia                                                                                                       17

CAPÍTULO 3: Percepção visual, cultura e anatomia da letra                                                                     83

CAPÍTULO 4: Análise dos caracteres tipográficos.
O tipo como sistema rítmico de formas e proporções                                                                                133

PARTE 2: TIPOS DE LETRA DE AUTORES PORTUGUESES: 

TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDADE [1994-2012]                                                                                                261

CAPÍTULO 5: Designers portugueses de tipos na actualidade                                                              263

CAPÍTULO 6: Caso de estudo: Rolland de Hugo d’Alte                                                                                    365

CAPÍTULO 7: Caso de estudo: Geronimo, de Mário Feliciano                                                                  419

CAPÍTULO 8: Considerações finais                                                                                                                                              473

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                                                                                                        483

ANEXOS: Entrevistas aos designers de tipos



ÍNDICE DE ABREVIATURAS

a.C. antes de Cristo 

AGI Alliance Graphique Internacionalle

Atypi Association typographique internationale

d. C. depois de Cristo 

ed. edição

Op. Cit. obra citada

TL Tradução livre

Esta tese não adopta a grafia do acordo ortográfico da língua portuguesa 

assinado em Lisboa em 1990 e em vigor na ordem jurídica interna desde 2009.

Texto composto com os tipos Eudald News e Flama, de Mário Feliciano



XIII Í N D I C E  G E R A L

ÍNDICE GERAL

RESUMO | PALAVRAS-CHAVE                                                                                                                                                                     III

ABSTRACT | KEYWORDS                                                                                                                                                                                   V

DEDICATÓRIA                                                                                                                                                                                                             VII

AGRADECIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                         VIII

[EPÍGRAFE]                                                                                                                                                                                                                    IX

SUMÁRIO                                                                                                                                                                                                                          XI

ÍNDICE DE ABREVIATURAS                                                                                                                                                                         XII

ÍNDICE GERAL                                                                                                                                                                                                          XIII

ÍNDICE DE IMAGENS                                                                                                                                                                                           XX

CAPÍTULO 1  Introdução
1. Enquadramento geral                                                                                                                                                                                    3

2. Questões e hipótese da investigação                                                                                                                                                4

3. Objectivos e benefícios da investigação                                                                                                                                         7

4. Metodologia e desenvolvimento da investigação                                                                                                                  8

5. Estrutura da tese                                                                                                                                                                                              11

 Referências Bibliográficas                                                                                                                                                                      13

PARTE 1: 
O ALFABETO LATINO: HISTÓRIA E ANATOMIA                                                                                                                 15

CAPÍTULO 2

Da invenção da escrita à tipografia                                                                                                                                          17

1. Introdução                                                                                                                                                                                                              19

2. A invenção da escrita                                                                                                                                                                                   20



Í N D I C EXIV

3. A descoberta do alfabeto                                                                                                                                                                          25

 3.1.  A invenção da palavra                                                                                                                                                         31

4. O aparecimento da Imprensa e o seu desenvolvimento até ao século XX                                                 33

 4.1.  Dos tipos renascentistas aos tipos do século XVIII                                                                     34

   4.1.1. Relação dos tipos de letra com a tecnologia                                                                                                39

   4.1.2. Relação dos tipos de letra com a caligrafia                                                                                                 43

   4.1.3. Relação dos tipos de letra com as concepções estéticas                                                                     50

 4.2.  Do século XVIII ao século XX: algumas mudanças                                                                         54

 4.3.  A revolução digital                                                                                                                                                               64
 4.4.  As classificações tipográficas                                                                                                                                68

5. Sumário                                                                                                                                                                                                                     75

 Referências bibliográficas                                                                                                                                                                       77

CAPÍTULO 3

Percepção visual, cultura e anatomia da letra                                                                                                          83

1. Introdução                                                                                                                                                                                                            85
2. Uma abordagem a partir da fisiologia e da psicologia. A Psicologia da Gestalt 
 e a percepção visual como capacidade de atribuir ordem e sentido                                                               87

 2.1. Dois princípios estruturantes                                                                                                                                 88

  2.1.1. A percepção procura o mais “simples”: a lei da Prägnanz                                                           88

  2.1.2. A percepção procede do geral para o particular, captando 
   uma estrutura inerente ao todo e não uma soma de elementos                                                                  88

 2.2. As forças de segregação e de unificação                                                                                                 90

 2.3. Consequências dos princípios fundamentais da Psicologia 
  da Gestalt: algumas “leis” da organização visual relevantes 
  para o design de tipos                                                                                                                                                           91

  2.3.1. Princípio da separação figura/fundo                                                                                                               92

  2.3.2. Princípio da semelhança                                                                                                                                           94

  2.3.3. Princípio da proximidade                                                                                                                                         95

  2.3.4. Principio da boa continuidade                                                                                                                             96

  2.3.5. Princípio do fechamento                                                                                                                                             96

  2.3.6. Subordinação de todos os princípios à lei da Prägnanz                                                                 97



XV Í N D I C E  G E R A L

3. Uma abordagem também cultural. A percepção visual  
 como procura de equilíbrio visual                                                                                                                                                   98
 3.1. Eixos vertical e horizontal como referências 
  principais do equilíbrio e peso relativo 
  das formas face a esses eixos                                                                                                                                 100

  3.1.1. A “Física” e o eixo vertical                                                                                                                                    100

  3.1.2. A cultura, o funcionamento do cérebro e o eixo horizontal                                                      101

4. Da percepção visual e da procura de equilíbrio ao traço das letras 
 A importância da História.                                                                                                                                                                 104

 4.1. Três processos de construção das letras                                                                                            104

 4.2. No princípio era o traço: a origem caligráfica das letras                                               106

  4.2.1. Traços rectos e curvos                                                                                                                                                 108

  4.2.2. Estrutura                                                                                                                                                                              109

 4.3. O ritmo e a métrica: a geometria ao serviço dos tipos 
  A importância da tecnologia                                                                                                                                  110
5. Do traço à forma das letras. Síntese de princípios fundamentais  
 a ter em conta no design de um tipo de letra. A importância 
 das correcções ópticas                                                                                                                                                                             115

 5.1. Três princípios gerais                                                                                                                                                       115

  5.1.1. Equilíbrio visual entre forma e contraforma de um caracter                                                 115

  5.1.2. Equilíbrio visual entre os vários caracteres de uma fonte 
   e nos espaços entre eles.                                                                                                                                                               116

  5.1.3. Construção de formas claras e regulares                                                                                                   117

 5.2. Dez princípios específicos                                                                                                                                             118
  5.2.1. Diferença de espessura entre traços verticais e horizontais                                                     118

  5.2.2. Diferença de espessura entre traços verticais e oblíquos                                                             119

  5.2.3. Diferença de espessura entre traços rectos e curvos                                                                         119

  5.2.4. Diferença entre centro óptico e centro geométrico                                                                            120
  5.2.5. Diferença entre altura óptica e altura geométrica                                                                           120

  5.2.6. Diferença entre largura e altura de um “quadrado” ou “círculo”                                       121

  5.2.7. Correcção óptica dos pontos de união dos traços                                                                                 121
  5.2.8. Correcção nas proporções dos corpos grandes 
     em relação aos corpos pequenos                                                                                                                        122



Í N D I C EXVI

  5.2.9. Influência da contraforma na forma de uma letra consoante 
   a sua posição relativa na composição                                                                                                                             126

  5.2.10. Continuidade aparente de linhas oblíquas descontínuas                                                         126

6. Sumário                                                                                                                                                                                                                 127

 Referências Bibliográficas                                                                                                                                                                   129

CAPÍTULO 4

Análise dos caracteres tipográficos.
O tipo como sistema rítmico de formas e proporções                                                                                 133

1. Introdução                                                                                                                                                                                                         135
2. Nomenclatura e anatomia tipográfica                                                                                                                                      138

 2.1. Definições gerais                                                                                                                                                                    139
 2.2.  Medidas tipográficas                                                                                                                                                                    140

 2.3. Caracteres tipográficos                                                                                                                                              143

  2.3.1. Características principais dos caracteres                                                                                                 143

  2.3.2. Traços dos caracteres                                                                                                                                                  145
  2.3.3. Pormenores                                                                                                                                                                          149
  2.3.4. Traços específicos de algumas letras                                                                                                              152
  2.3.5. Formas negativas                                                                                                                                                           153

3. Análise das características específicas de alguns grupos de caracteres                                                  156

 3.1. As letras maiúsculas. Proporções clássicas e modernas                                                 158

 3.2. As letras minúsculas                                                                                                                                                         161

 3.3. As primeiras letras que se desenham                                                                                                          162
 3.4. Análise das letras por grupos formais                                                                                                      164
  3.4.1. O O maiúsculo e minúsculo, o H maiúsculo e o l minúsculo                                                    166
  3.4.2. A partir do o, as minúsculas c e e                                                                                                                   175

  3.4.3. As maiúsculas C, G e Q                                                                                                                                            179
  3.4.4. As minúsculas i,  j,  f e  t                                                                                                                                           183

  3.4.5. As maiúsculas E, F, I, J, L e T                                                                                                                           187

  3.4.6. A partir do n, as minúsculas h, m, u e r                                                                                                    191

  3.4.7. As minúsculas d, q, b e p                                                                                                                                         195

  3.4.8. As maiúsculas B, D, P e R                                                                                                                                                                                                      199



XVII Í N D I C E  G E R A L

  3.4.9. A partir do V: maiúsculas e minúsculas: v (V), w(W) e y(Y) 
     e maiúsculas A, U e M. A Maiúscula N                                                                                                      201

  3.4.10. Maiúsculas e minúsculas k (K), x(X) e z(Z)                                                                                     208

  3.4.11. Três casos à parte: o a, o g e o s[S]                                                                                                                 213

  3.4.12. Ligaturas                                                                                                                                                                           225

 3.5. Quatro estilos de algarismos                                                                                                                               226

  3.5.1. Evolução ao longo da história da tipografia                                                                                          226
  3.5.2. Análise das características formais dos algarismos                                                                        227
 3.6. Os sinais diacríticos                                                                                                                                                            231

 3.7. Os sinais de pontuação                                                                                                                                                    234

 3.8. Outras versões de uma mesma família tipográfica. 
  Alterações na forma, no peso e na proporção:  fontes itálicas, negras 
  ou finas, fontes condensadas ou expandidas e versaletes                                            239

 3.9. O espaço entre caracteres                                                                                                                                       243

  3.9.1. O tracking                                                                                                                                                                           246

  3.9.2. O kerning                                                                                                                                                                              252

4. Sumário                                                                                                                                                                                                                 263

 Referências Bibliográficas                                                                                                                                                                   254

PARTE 2: TIPOS DE LETRA DE AUTORES PORTUGUESES: 

TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDADE [1994-2012]                                                                                                 261

CAPÍTULO 5

Designers portugueses de tipos na actualidade                                                                                                  263
1. Introdução                                                                                                                                                                                                          265

2. Designers portugueses de tipos na actualidade: alguns percursos    
 formativos e profissionais.                                                                                                                                                                                                                                                   267
 2.1. Mário Feliciano                                                                                                                                                                        270

 2.2. Dino dos Santos                                                                                                                                                                         293

 2.3. Miguel Sousa                                                                                                                                                                                312

 2.4. Hugo d’Alte                                                                                                                                                                                     321

 2.5. Ricardo Santos                                                                                                                                                                           328

 2.6. Rui Abreu                                                                                                                                                                                           343



Í N D I C EXVIII

3. A escolha dos casos de estudo                                                                                                                                                          352
4. A interpretação contemporânea de tipos barrocos . Criar revivals.                                                           354

5. Para uma sistematização dos diversos factores significativos na forma 
 de um tipo de letra: construção de uma grelha de análise                                                                                     355

 5.1. A direcção e a proporção                                                                                                                                             356
 5.2. A sistematização dos detalhes                                                                                                                            357

6. Sumário                                                                                                                                                                                                                358
 Referencias Bibliográficas                                                                                                                                                                  359

CAPÍTULO 6

Caso de estudo: Rolland de Hugo d’Alte                                                                                                                       365

1. Introdução. A motivação e o ponto de partida de Hugo d’Alte: 
 a forma do til e o interesse pelos tipos barrocos                                                                                                              367

2. Análise e descrição dos tipos utilizados nalgumas edições da Tipografia  
 Rollandiana entre 1770 e 1825 e a sua comparação com os caracteres 
 empregues por outros impressores portugueses e espanhóis                                                                         370

 2.1. Análise global dos caracteres                                                                                                                         . 383

 2.2.  As formas do til no século XVIII em Portugal e Espanha                                              .389

  2.2.1. O til nas maiúsculas                                                                                                                                                    391
   2.2.1.1. Outros caracteres em substituição do til                                                                            391
   2.2.1.2. A forma do til nas maiúsculas. 
      Diferenças entre Portugal e Espanha                                                                                                                           392
  2.2.2. O til nas minúsculas                                                                                                                                                   395

3. Descrição do tipo Rolland de Hugo d’Alte                                                                                                                                                                                       397
4. A Rolland em uso                                                                                                                                                                                        409

5. Sumário                                                                                                                                                                                                                412
 Referências bibliográficas                                                                                                                                                                    413

CAPÍTULO 7

Caso de estudo: Geronimo, de Mário Feliciano                                                                                                      419

1. Introdução                                                                                                                                                                                                          421

2. A criação de tipos de letra no século XVIII em Espanha                                                                                        422



XIX Í N D I C E  G E R A L

 2.1. O prestígio da caligrafia espanhola                                                                                                          422

 2.2. O século XVIII em Espanha e o incentivo dado à indústria do livro                  427
 2.3. Geronimo Gil, puncionista ao serviço da Imprenta Real                                                  428

 2.4. Os tipos de Geronimo Gil                                                                                                                                             429

3. A interpretação de Mário Feliciano                                                                                                                                           447

 3.1. Contexto                                                                                                                                                                                            447

 3.2.   Análise                                                                                                                                                                                                 449

4. Sumário                                                                                                                                                                                                               467
 Referências Bibliográficas                                                                                                                                                                  468

CAPÍTULO 8

Considerações finais                                                                                                                                                                               473

CAPÍTULO 9

Bibliografia                                                                                                                                                                                                           483

ANEXOS

Entrevistas aos designers de tipos



Í N D I C E  D E  I M A G E N SXX

CAPÍTULO 2

IMAGEM 1. Escrita cuneiforme. Cerca 

de 2350 a.C. Fonte: Les cahiers de science 

et vie: Les origines de l’écriture. Issy-les-

Moulineaux: Excelsior Publications, nº 107- 

Outubro-Novembro 2008, p. 23.

IMAGEM 2. Escrita hieroglifica egípcia. 

Cerca de 1350 a.C.  

Fonte: Pour la science: Du signe 

à l´écriture.  Édition Française  

de Scientific American. Dossier  

Hors-série, nº 33. Paris,  

Octobre/Janvier 2002, p. 31.

IMAGEM 3. Escrita demótica egípcia.. 

Cerca do século IV a.C. Fonte: Friedrich 

Friedl; Nicolaus Ott; Bernard Stein, 

Tipography: when,who, how, Colónia: 

Koneman, 1998, p. 79.

IMAGEM 4. Capitalis Rustica romanas. 

Manuscrito do século IV. A Eneida de 

Virgilio (Biblioteca do Vaticano). Fonte: 

Yves Perrousseaux, Histoire de l’écriture 

typographique: De Gutenberg au XVIII 

siècle. Méolans-Revel: Atelier  

Perrousseaux, 2005, p.14.

IMAGEM 5. Capitalis Monumentalis. 

Coluna de Trajano em Roma, 113 d.C. 

Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire de 

l’écriture typographique: De Gutenberg au 

XVIII siècle. Méolans-Revel: Atelier  

Perrousseaux, 2005, p.11.

IMAGEM 6. Da maiúscula  

à minúscula. O gesto cada vez mais rápido 

dá origem às letras minúsculas. 

Fonte: Adrian Frutiger, À Bâtons rompus: 

Ce qu’il faut savoir du caractère 

typographique. Deuxième édition. 

Méolans-Revel: Atelier Perrousseaux, 

2002, p.14.

IMAGEM 7. Uncial, manuscrito  

do século IX. Evangelho de Prüm, 

scriptorium de Saint-Martin  

de Tours. Fonte: Yves Perrousseaux, 

Histoire de l’écriture typographique: De 

Gutenberg au XVIII siècle. Méolans-Revel: 

Atelier Perrousseaux, 2005, p.16.

IMAGEM 8. Semi-uncial, manuscrito do 

século VII-VIII. Concilia minora  Galilae. 

Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire de 

l’écriture typographique: De Gutenberg au 

XVIII siècle. Méolans-Revel: Atelier  

Perrousseaux, 2005, p.16.

IMAGEM 9. Escrita carolíngia,  

livro litúrgico,Inglaterra, século X.  

O tamanho das letras indica que  

o texto era para ser lido a uma certa 

distancia (imagem em tamanho real). 

A primeira linha e as duas palavras 

“ámen” estão escritas em unciais e a 

palavra “Benedicatetet” descende da 

capital romana.  

Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire de 

l’écriture typographique: De Gutenberg au 

XVIII siècle. Méolans-Revel: Atelier  

Perrousseaux, 2005, p.25.

IMAGEM 10. Bíblia de Gutenberg ou 

Bíblia das 42 linhas, 1455. Pormenor. 

Biblioteca Britânica, Londres. Fonte: 

Karen Brookfield (texto); Laurence Pordes 

(fotografia), A Escrita. Lisboa: Editorial 

Verbo, 1994, p.43.[Edição original  

em língua inglesa: Writing, 1993]

IMAGEM 11. Caligrafia humanista. 

Evangelhos de Metz, início do século 

IX. Fonte: Phil Baines; Andrew Haslam, 

Tipografia, función, forma y Diseño. Versão 

espanhola de Carlos Sáenz de Valicourt. 

Barcelona: Gustavo Gili, 2002, p.43. 

[Edição original em língua inglesa: 

Type & typography, 2002].

IMAGEM 12. Tipos de Nicolas Jenson, 

Veneza. Em cima: Eusebius, De 

praeparatione evangélica, 1470. Em 

baixo: Plinius, Historia naturalis, 1472. 

Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire de 

l’écriture typographique: De Gutenberg 

au XVIII siècle. Méolans-Revel: Atelier  

Perrousseaux, 2005, p.108.

IMAGEM 13. Tipos itálicos de Aldo 

Manutio desenhados por Francesco 

Griffo. Utilizados pela primeira vez 

nesta obra de Virgilio, Veneza, 1501. 

Tamanho real. Repare-se que as 

maiúsculas ainda não são itálicas. Fonte: 

Yves Perrousseaux, Histoire de l’écriture 

typographique: De Gutenberg au XVIII 

siècle. Méolans-Revel: Atelier  

Perrousseaux, 2005, p.180.

IMAGEM 14. Tipos itálicos de Granjon, 

Paris, 1573. Tamanho Real. 

Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire de 

l’écriture typographique: De Gutenberg au 

XVIII siècle. Méolans-Revel: Atelier  

Perrousseaux, 2005, p.317.

IMAGEM 15. A impressão no século 

XVIII. O fabrico de punções  

e contrapunções. Fonte: Encyclopédie de 

Diderot et d’Alembert, plate 369.

IMAGEM 16. O processo de fabrico 

dos tipos. Na extremidade de um bloco 

de aço grava-se em relevo a forma 

do caracter invertida [1] Por pressão 

grava-se o punção num metal mais mole  

[2] e obtém-sea matriz [3], cuja forma é, 

em seguida, aperfeiçoada [4]. Por fim, 

deita-se na matriz, que foi colocada no 

fundo de um molde, [5] um metal liquido 

e obtém-se o tipo. 

Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire de 

l’écriture typographique: De Gutenberg 

au XVIII siècle. Méolans-Revel: Atelier  

Perrousseaux, 2005, p.54.

IMAGEM 17. Punção e contrapunção 

(tipos de Geronimo Gil, Espanha). 

Fonte: Imprenta real: Fuentes de la 

tipografía en España. Madrid: Cultura 

Hispánica / AECI, 2009, p.68.

IMAGEM 18. Tipos impressos  

por Aldo Manutio, 1499. Le songe de 

Poliphile. Tamanho real.  

Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire de 

l’écriture typographique: De Gutenberg 

au XVIII siècle. Méolans-Revel: Atelier 

Perrousseaux, 2005, p.179.

ÍNDICE DE IMAGENS
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IMAGEM 19. Tipos atribuídos  

a Garamond, 1546. Tamanho real. 

Philippe de Comines, Chronique,  

E. Mesvière, Paris. Fonte: Yves 

Perrousseaux, Histoire de l’écriture 

typographique: De Gutenberg  

au XVIII siècle. Méolans-Revel:  

Atelier Perrousseaux, 2005, p.287.

IMAGEM 20. Tipos de Granjon, 1560. 

Tamanho real. Livre de Perspective de 

Jehan Cousin Senonois, Maistre painctre 

à Paris. Impresso por Jean Le Royer, 

Paris. Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire 

de l’écriture typographique: De Gutenberg 

au XVIII siècle. Méolans-Revel: Atelier 

Perrousseaux, 2005, p.316.

IMAGEM 21. Tipos de Baskerville, 1761. 

Tamanho real (margens cortadas). 

Oeuvre de Juvenal. [Bibliothèque de 

François Richaudeau]. Fonte: Yves 

Perrousseaux, Histoire de l’écriture 

typographique: Le XVIII siècle,  

tome II/II. Gap: Atelier  

Perrousseaux, 2010, p.49.

IMAGEM 22. Tipos de Didot, 1796. 

Tamanho real (margens cortadas). 

Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire  

de l’écriture typographique:  

Le XVIII siècle, tome II/II. Gap:  

Atelier Perrousseaux, 2010, p.177.

IMAGEM 23. Tipos de Bodoni, 1818. 

Tamanho real. Fonte: Stephan Füssel,  (ed.) 

Manual of Typography/Manuale tipográfico, 

1818. Colónia: Taschen, 2010, p.95. [Edição 

facsimilada do Manuale Tipografico del 

cavaliere Giambattista Bodoni, Volume 

primo. Parma: Presso la Vedova, 1818.]

IMAGEM 24. Albrecht Dürer, construção 

geométrica das maiúsculas romanas. 

Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire  

de l’écriture typographique:  

Le XVIII siècle, tome II/II. Gap:  

Atelier Perrousseaux, 2010, p.15.

IMAGEM 25. Luca Pacioli, construção 

geométrica das maiúsculas romanas. 

La Divina Proportione, Veneza, 

1509. Tamanho reduzido. Fonte: Yves 

Perrousseaux, Histoire de l’écriture 

typographique: Le XVIII siècle,  

tome II/II. Gap: Atelier Perrousseaux, 

2010, p.15.

IMAGEM 26. O tipo Romain  

du Roi. Tamanho real. Fonte: James 

Mosley [et all.], Le Romain du Roi:la 

typographie au service de l’État,  

1702-2002. Lyon: Musée  

de l’imprimerie, 2002, p.107.

IMAGEM 27. Letras sem serifas 

gravadas, 1804. Fonte: James Mosley,  

Sobre las orígenes de la tipografia 

moderna. Valencia: Campgràfic Editors, 

2010, p. 58

IMAGEM 28. Século XIX. Diversos tipos 

numa publicidade de 1831. Fonte: Phil 

Baines,; Andrew Haslam,  Tipografia, 

función, forma y Diseño. Versão espanhola 

de Carlos Sáenz de Valicourt. Barcelona: 

Gustavo Gili,2002, p. 61. [Edição original 

em língua inglesa: Type & typography, 

2002]

IMAGEM 29. A Futura em uso,  

ao longo do século XX: a. Anúncio, 

1929. b. Capa de revista, design de 

Paul Rand, entre 1944-1950. c. Anúncio 

para a Volkswagen, agência DDB, 1962. 

d. Cartaz para o Museu Baymans-van 

Beuningen, Roterdão, com design de 

Octavo, 1993. Fonte: Alexandre Dumas de 

Rauly; Michel Wlassikoff, Futura: Une gloire 

typographique. Paris: Éditions Norma, 

2011, pp. 44, 108, 126 e 163.

IMAGEM 30. David Carson,  

página do livro The End of Print. Fonte: 

Lewis Blackwell, Tipografia del siglo XX: 

Edición ampliada y revisada.Barcelona: 

Editorial Gustavo Gili, 2004,  

p. 161. [original em língua inglesa: 20th 

century type (3rd edition), 1998-2004]

IMAGEM 31. Projecto Fuse:  

Neville Brody, 1991. Fonte: 

LewisBlackwell, Tipografia del  

siglo XX: Edición ampliada y revisada. 

Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2004, 

p. 156. [original em língua inglesa: 20th 

century type (3rd edition), 1998-2004]

IMAGEM 32. Capa do primeiro 

número da revista Emigre. Fonte: Rudy 

VanderLans (ed.), Emigre nº 70: The look 

back issue. First edition. Berkeley:  

Gingko Press, 2009, p.22.

IMAGEM 33. Classificação  

de Thibaudeau. Fonte: Joep Pohlen, La 

fontaine aux lettres: sur les caractères 

d’impresssion.].  

2ª edição em língua francesa.  Tradução de 

Sophie Welsing, Stéfanie Otto e Madeleine 

Rossi a partir da 4ª edição revista  

e ampliada. Koln: Taschen, 2011. 

[Edição original em língua holandesa: 

Letterfontein, 1994. 4ª edição  

revista e ampliada em 2009].

IMAGEM 34. Esquema com  

a classificação Vox. Fonte: Yves 

Perrousseaux, Histoire de l’écriture 

typographique: De Gutenberg  

au XVIII siècle. Méolans-Revel:  

Atelier Perrousseaux, 2005, p.111.

IMAGEM 35. Classificação Vox.  

Fonte: Joep Pohlen, La fontaine aux lettres: 

sur les caractères d’impresssion. ]. 

2ª edição em língua francesa.  

Koln: Taschen, 2011, p.56  

[Edição original em língua holandesa: 

Letterfontein, 1994. 4ª edição revista e 

ampliada em 2009].

CAPÍTULO 3

IMAGEM 1. Figura utilizada  

por Kurt Koffka para ilustrar  

o conceito de Prägnanz e as forças  

de segregação e de unificação.

Fonte: Kurt Koffka, Princípios de Psicologia 

da Gestalt. São Paulo: Editora Cultrix, 1975, 

p.151. 

IMAGEM 2. Princípio da separação  

figura  fundo, ilustrado por Rudolf 

Arnheim. “Nesta imagem a fig. a tende 

a parecer um orifício no plano, embora 

ambas, a e b, sejam áreas limitadas, 

sendo assim mais provável serem vistas 

como figuras.” Sobretudo, ao olharmos 

“para as saliências, a será mais 

claramente um orifício, e b uma mancha 

sólida sobre o fundo.”

Fonte: Rudolf Arnheim, Arte e Percepção 

Visual. Uma psicologia da visão criadora: 

Nova versão. São Paulo: Livraria Pioneira 

Editora (Editora da Universidade de São 

Paulo), 1986, p. 222. 3ª edição. 

IMAGEM 3. Contraformas do tipo 

Meridien de Adrian Frutiger. 

Imagem utilizada por Emil Ruder  

para ilustrar a coerência formal  

que pode existir nos “espaços brancos”  
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de uma fonte tipográfica. 

Fonte: Emil Ruder, Manual de diseño 

tipográfico/Manual de desenho 

tipográfico. Barcelona: Gustavo Gili,1983 

(bilingue:espanhol/português), p. 55.

IMAGEM 4. Princípio da semelhança 

ilustrado por Rudolf Arnheim: tamanho, 

forma, cor, localização espacial.

Fonte: Rudolf Arnheim, op. cit., pp. 71-72.

IMAGEM 5. Pormenor do epitáfio  

do Papa Adriano I, realizado em França, 

em 795. Roma. Catedral de S. Pedro, 

795. Não há ainda espaços a separar  

as palavras. Fonte: Nicolete Gray,  

A History of lettering: creative experiment 

and letter identity. Boston: David R. Godine 

Publisher, 1986, p.68.

IMAGEM 6. Princípio da boa 

continuidade. Imagem de Kurt Koffka.

IMAGEM 7. Princípio do fechamento. 

Imagem de Kurt Koffka, extraída de Köhler.

Fonte: Kurt Koffka, op. cit., p. 178.

IMAGEM 8. Princípio do fechamento. 

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 9. Princípio do fechamento. 

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 10. Lei da Prägnanz.  

Imagem de Kurt Koffka.

Fonte: Kurt Koffka, op. cit., p. 179.

IMAGEM 11. Caracter a do tipo  

Futura de Paul Renner, 1925.

Traçado de caracteres cortados em 

lâminas de cobre que serviu de padrão 

para a elaboração das matrizes do tipo 

Futura. Podem ver-se experiências  

com diferentes espessuras na junção  

da curva do a com a haste vertical. 

Fonte: Christopher Burke, Paul Renner: 

maestro tipógrafo. Valencia: Campgràfic, 

2000, p.89.

IMAGEM 12. Linha de texto, da fonte 

bold, de um espécimen do tipo Futura  

de 1928. Podem observar-se os traços  

a ficarem mais finos, na junção das curvas 

com as hastes, como nas letras  

a ou n, por exemplo.

Fonte: Christopher Burke, op. cit., p.94.

IMAGEM 13. Caracter a num desenho 

de um aluno da escola Bauhaus, 1925. 

Neste caso, não há nenhuma compensação 

óptica na junção da curva com a haste  

e a forma deste a parece-nos pouco fluida.

Fonte: Sophie Beier, Reading Letters: 

Designing for legibility. Amsterdão: Bis 

Publishers, 2012, p.63.

IMAGEM 14. Representação mental 

da orientação de uma diagonal a sua 

relação com a direcção da escrita.  

Para um ocidental, utilizador do alfabeto 

latino, que se lê e escreve da esquerda 

para a direita, a linha à esquerda é vista 

como ascendente e a linha à direita  

como descendente. Para um leitor de 

hebreu será provavelmente ao contrário. 

Fonte: Derrick de Kerkhove, A Pele da 

Cultura: Uma Investigação Sobre a Nova 

Realidade Electrónica. Lisboa: Relógio de 

Água, 1997, p.53.

IMAGEM 15. Letras escritas,  

numa imagem de Fred Smeijers.

Palavras escritas numa escrita rápida,  

nas quais se pode ver que há partes  

de letras ou conjuntos de letras que  

são feitos num só movimento, sem 

levantar o instrumento da escrita do papel. 

Fonte: Fred Smeijers, Counterpunch: 

Making type in the sixteenth century 

designing typefaces now. Londres: Hyphen 

Press, 2011, p.18.

IMAGEM 16. Dois processos  

de construção de letras, numa imagem 

de Fred Smeijers: letra a escrita e letra  

g desenhada. A letra escrita não pode  

ser corrigida, é feita de uma só vez.  

No lettering, como se pode observar,  

os traços e as formas podem ser retocados 

variadas vezes. É um processo mais lento. 

Fonte: Fred Smeijers, idem, ibidem.

IMAGEM 17. Classificação das  

diferentes formas de letras, na escrita 

caligráfica, em imagens de Gerrit 

Noordzij. Diferenças operadas através  

do uso de diferentes instrumentos  

de escrita (a caneta de aparo cortado  

e a caneta de aparo fino) no contraste  

dos traços – movimento de translação  

e de expansão – e no modo como  

o movimento da mão desenha as várias 

formas – escrita continua ou interrompida. 

Na imagem em baixo, pode-se perceber 

melhor aquilo a que Noordzij chama 

caligrafia interrompida, no primeiro n,  

e caligrafia contínua, no segundo  

n Segundo Noordzij todas as culturas 

possuem este tipo de escrita, sendo  

a escrita interrompida, mais articulada  

e fácil de desenhar, e a escrita contínua 

mais rápida de executar e característica  

da escrita mais informal. 

Fonte: Gerrit Noordzij, El Trazo: Teoría 

de la Escritura. Valencia: Campgràfic, 2009,

pp. 7 e 36.

IMAGEM 18. Ductus da letra O numa 

imagem de Laurent Pflughaupt.

Laurent Pflughaupt, Lettres Latines: 

rencontre avec des formes remarquables. 

Paris: éditions alternatives, 2008, p.35.

IMAGEM 19. Traços rectos verticais  

e horizontais e gestos mais naturais da 

mão, numa imagem de Adrian Frutiger.

Adrian Frutiger, Signos, Símbolos, Marcas, 

Señales. Barcelona: Gustavo Gili, 2002, 

p. 20.

IMAGEM 20. O cruzamento entre  

um traço vertical e um traço horizontal, 

numa imagem de Adrian Frutiger.

Fonte: Adrian Frutiger, idem, ibidem.

IMAGEM 21. Quatro direcções  

do movimento da mão na execução  

de duas linhas que formam um ângulo 

recto, numa imagem de Adrian Frutiger.

Fonte: Adrian Frutiger, idem, ibidem.

IMAGEM 22. Uma outra forma  

de ligação entre um traço vertical  

e um traço horizontal, numa imagem  

de Adrian Frutiger.

Fonte: Adrian Frutiger, idem, ibidem.

IMAGEM 23. Parâmetros que 

influenciam a forma das letras,  

segundo Frank Blokland. 

Fonte: Sophie Beier, Reading Letters: 

Designing for legibility. Amsterdão: Bis 

Publishers, 2012, p.45.

IMAGEM 24. Largura uniforme nalguns 

grupos de caracteres de caixa-baixa, 

numa imagem de Frank Blokland.

Fonte: Sophie Beier, idem, p.44.

IMAGEM 25. O rectângulo de ouro  

na forma das letras, numa imagem  

de Frank Blokland. Blokland defende 

que as proporções áureas devem ter tido 

alguma influência nas proporção dos tipos 

produzidos pelos puncionistas no século XVI.

Fonte: Sophie Beier, idem, p.46.

IMAGEM 26. Relação entre forma  

e contraforma, preto e branco, numa 
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imagem de Fred Smeijers. Forma e fundo 

são uma unidade: ao alterarmos a forma 

alteramos também o fundo. 

Fonte: Fred Smeijers, op. cit., p.25.

IMAGEM 27 A e B. Relação entre as 

proporções dos caracteres e os espaços 

entre eles. Fonte: Gerrit Noordzij, 

El Trazo: Teoría de la Escritura. Valencia: 

Campgràfic, 2009, pp.40 e 41.

IMAGEM 28. Do século XVI (tipo Bembo) 

ao XVIII (tipo Bodoni), a equivalência 

visual entre as letras maiúsculas  

foi-se acentuando. Imagem da autora.

IMAGEM 29. Comparação entre as 

proporções de um rectângulo e de uma 

oval, numa imagem de Karen Cheng. 

Quando as formas oval e a rectangular  

têm a mesma altura e largura, a forma 

oval parece fisicamente mais pequena. 

Para as formas parecerem equivalentes,  

é preciso aumentar a largura e a altura. 

Fonte: Karen Cheng, Diseñar Tipografía. 

Gustavo Gili: Barcelona, 2006, p.22.

IMAGEM 30. Comparação entre uma 

curva suave e fluida e uma curva mal 

construída, numa imagem de Laura 

Messeguer. Fonte: Cristóbal Henestrosa; 

Laura Meseguer; José Scaglione, Cómo 

crear tipografias, Madrid: Tipo e Editorial, 

2012, p.35.

IMAGEM 31. Compensação optica  

entre os traços verticais e horizontais, 

numa imagem de Sophie Beier.  

Para que os traços verticais e horizontais 

pareçam iguais, os traços verticais  

têm que  ser mais pesados. No O em 

cima, as espessuras do traço são 

matematicamente iguais, no O, em baixo 

são opticamente iguais. 

Fonte: Sophie Beier, op. cit, p.63.

IMAGEM 32. Compensação optica  

entre os traços verticais e horizontais, 

numa imagem de Jost Hochulli.  

Na letra T, mais à esquerda, a espessura 

dos traços é igual, na letra T, à direita,  

o traço horizontal é mais leve. 

A imagem da direita é a mais correcta. 

Fonte: Jost Hochuli, El detalle en la 

tipografia. Barcelona: Campgràfic Editors, 

2007, p.19.

IMAGEM 33. Compensação óptica entre 

os traços rectos e curvos, numa imagem 

de Joep Pohlen. Letras H e G do tipo 

Monotype Baskerville. As hastes do H são 

mais estreitas do que o traço curvo do G. 

Fonte: Joep Pohlen, La fontaine aux lettres: 

sur les caractères d’impresssion. Koln: 

Taschen, 2011, p.97.

IMAGEM 34. Diferença entre centro 

óptico e centro geométrico, numa 

imagem de Jost Hochuli. No E, o braço 

central situa-se, à esquerda no centro 

geométrico e, à direita, no centro óptico. 

No X, a intersecção à esquerda faz-se  

no ponto central geométrico e á direita  

no ponto visual. As letras correctas  

são, obviamente, as da direita,  

em cada um dos casos. 

Fonte: Jost Hochuli, op. cit., p.19.

IMAGEM 35. Diferença entre  

altura óptica e altura geométrica,  

numa imagem de Jost Hochuli.

Fonte: Jost Hochuli, idem, ibidem.

IMAGEM 36. Correcção óptica  

dos pontos de união dos traços,  

numa imagem de Jost Hochuli. 

Fonte: Jost Hochuli, idem, ibidem.

IMAGEM 37. Comparação entre  

um desenho do h do tipo Futura, inicial, 

de 1924 e um h do mesmo tipo de 1927. 

No segundo h, ao contrário do primeiro,  

já podemos observar a correcção óptica, 

no estreitamento dos traços, na junção  

da curva com a haste.

Fonte: Alexandre Dumas de Rauly; 

Michel Wlassikoff, Futura: Une gloire 

typographique. Paris: Éditions Norma, 

2011, p.26.

IMAGEM 38. Comparação entre as 

formas dos caracteres, desenhados para 

diferentes tamanhos, para a tipografia 

em metal, nos tipos do século XVIII, de 

Bodoni. A primeira palavra mostra-se  

no mesmo tamanho em que foi impressa. 

As outras duas foram ampliadas, para que 

se possam observar melhor as diferenças. 

Notem-se as alterações no desenho das 

formas, nas proporções e nos contrastes. 

Fonte: Stephan Füssel (ed.), Manual of 

Typography/Manuale tipografico.

Colónia: Taschen, 2010. [edição 

facsimilada do Manuale Tipografico del

cavaliere Giambattista Bodoni, Volume 

primo. Parma: Presso la Vedova, 1818.]

IMAGEM 39. Comparação entre as 

formas dos caracteres do tipo Futura,  

do século XX (cerca de 1928), 

desenhados para diferentes tamanhos, 

para a tipografia em metal. A imagem, 

em baixo está em tamanho real (letras  

em  corpo 48 pt); a imagem em baixo 

(letras em corpo 12 pt) foi aumentada,  

para melhor se poder comparar. 

Fonte: Christopher Burke, op. cit., p.87.

IMAGEM 40. Comparação entre  

as formas dos caracteres desenhados 

para a tipografia em chumbo e para  

a fotocomposição. Em cima: caracteres 

do tipo Monotype Plantin, na tipografia em 

chumbo, em 24 e 10 pontos, aumentados 

para comparação. Logo abaixo: parte 

de uma palavra nos mesmos corpos. 

Podemos observar que as  formas nos 

corpos mais pequenos são mais pesadas 

e largas e que no tipo desenhado para 

fotocomposição – na última linha –  

se escolhe uma solução intermédia,  

de compromisso.

Fonte: Ruari McLean, The Tames and 

Hudson manual of typography. Londres: 

Thames and Hudson, 1980.

IMAGEM 41. Comparação entre formas 

de caracteres tipográficos digitais, 

desenhados para serem utilizados em 

diferentes tamanhos. Nos tipos digitais 

iniciais existia apenas um desenho  

para todos os tamanhos. Actualmente, 

com o formato Open type, é possível 

fazerem-se fontes diferentes, para serem 

usadas em diferentes tamanhos, como  

é o caso do Arno Pro, de Robert Slimbach, 

que se mostra aqui em diferentes fontes 

pensadas para diversos corpos. Caption- 

para corpos menores do que 8, 4 pt

Small text- para corpos entre 8,5 e 10,9 pt

Regular - para corpos entre 11 e 13, 9 pt

Subhead - para corpos entre 14 e 21, 4 pt

Display - para corpos maiores do que 21, 5 pt

Na imagem todas as palavras estão 

compostas com corpo 48, para melhor  

se verem as diferenças, e, ao lado direito 

num dos corpos aconselhados para cada 

fonte. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 42. Comparação entre 

contraformas próximas, mas colocadas 

em posições diferentes. À esquerda,  
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a preto, o n do tipo Arno Pro, de Robert 

Slimbach, a encarnado o u do mesmo 

tipo e em outline, com uma rotação de 

180º, novamente o n Pode observar-se 

que a contraforma do n é ligeiramente 

maior do que a contraforma do u. 

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 43. Continuidade aparente  

de linhas oblíquas descontinuas,  

numa imagem de Karen Cheng.  

Quando dois traços de espessura diferente 

se cruzam, o traço mais fino parece 

deslocar-se para cima. Para que esse traço 

pareça continuo, deverá ser deslocado 

mais para baixo. A ilusão de óptica, 

da quebra do traço, aumenta quando 

aumentam o ângulo e o contraste, como  

se pode ver na imagem mais à direita.

Fonte: Karen Cheng, op. cit., pp. 56-57.

CAPÍTULO 4

IMAGEM 1. Nomenclatura das 

medidas tipográficas. Fonte utilizada: 

GerónimoSemibold de Mário Feliciano. 

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 2. Nomenclatura  

da anatomia tipográfica. Fonte utilizada: 

Gerónimo Semibold de Mário Feliciano. 

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 3. Variação do eixo  

e do contraste dos caracteres 

tipográficos entre o Renascimento e o 

Romantismo. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 4. Forma das serifas.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 5. Verso da capa  

de um desdobrável da Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda de 1973.

IMAGEM 6. Variação na forma  

dos terminais entre os séculos  

XVI e XIX. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 7. Verso da contracapa  

de um desdobrável da Imprensa 

Nacional – Casa da Moeda, de 1973.

IMAGEM 8. Bayer Universal. 

Tipo de Herbert Bayer, 1925. 

Fonte: Sophie Beier, Reading letters: 

Designing for legibility, P. 114. Amsterdão: 

Bis Publishers, 2012.

IMAGEM 9. Alfabet 26. Tipo de Bradbury 

Thompson, c.1950. Fonte: 0Lewis 

Blackwell, Tipografía del siglo XX: p. 100 

edición ampliada y revisada. Barcelona:  

Gustavo Gili, 2004. [edição original:  

20th century type, 1998, 2oo4].

IMAGEM 10. Texto composto  

em várias fontes do tipo Disturbance. 

Tipo de Jeremy Tankard, 1993.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 11. Proporções clássicas  

das maiúsculas: tipo Trajan.  

Fonte: Joep Pohlen, La fontaine aux lettres: 

sur les caractères d’impresssion. Koln: 

Taschen, 2011, p. 91.

IMAGEM 12. Proporções modernas  

das maiúsculas: tipo Bauer Bodoni. 

Fonte: Karen Cheng, Diseñar tipografía. 

Gustavo Gili: Barcelona, 2006, p. 21.

IMAGEM 13. Ordem esquemática  

da análise das letras neste capítulo. 

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 14. Contraste entre os traços 

no O do tipo Futura. Fonte: Joep Pohlen, 

La fontaine aux lettres: sur les caractères 

d’impresssion. Koln: Taschen, 2011, p. 100.

IMAGEM 15. Diferença entre o centro 

óptico e o centro geométrico na letra  

O do tipo New Baskerville. Fonte: Karen 

Cheng, Diseñar tipografía. Gustavo Gili: 

Barcelona, 2006, p. 23.

IMAGEM 16. Correcções ópticas 

necessárias nas contraformas do O 

dos tipos Didones. Fonte: Joep Pohlen, 

La fontaine aux lettres: sur les caractères 

d’impresssion. Koln: Taschen, 2011, p. 101.

IMAGEM 17. Letra H com serifas. Análise 

morfológica. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 18. Diferença entre o centro 

óptico e o centro geométrico na letra H. 

À esquerda a barra do H está abaixo do 

centro, no meio está ao centro e à direita 

está acima do centro. A imagem da 

direita é  a que está correcta do ponto  

de vista óptico. Fonte: Joep Pohlen,  

La fontaine aux lettres: sur les caractères 

d’impresssion. Koln: Taschen, 2011, p. 101.

IMAGEM 19. Letras H e l sem serifas. 

Análise morfológica. Fonte: imagem  

da autora.

IMAGEM 20. Letras H e l com serifas. 

Análise morfológica. Fonte: imagem  

da autora.

IMAGEM 21. Letras e e c com serifas. 

Análise morfológica. Fonte: imagem  

da autora.

IMAGEM 22. Comparação do eixo  

do c e do e com o eixo do o, no tipo  

New Baskerville. Fonte: Karen Cheng,  

Diseñar tipografía. Gustavo Gili: Barcelona, 

2006, p. 22.

IMAGEM 23. Comparação  

do curva inferior do c e do e,  

no tipo Mrs Eaves. Fonte:  

imagem da autora.

IMAGEM 24. Letras e e c sem serifas. 

Análise morfológica. Fonte: imagem  

da autora.

IMAGEM 25. Letras C, G e Q  

com serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 26. Letras C, G e Q  

sem serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 27. Letras i, j, f e t  

com serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 28. Letras i, j, f e t  

sem serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 29. Letras E, F, I, J, L e T  

com serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 30. Letras E, F, I, J, L e T  

sem serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 31. Letras n, h, m, u e r  

com serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 32. Letras n, h, m, u e r  

sem serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 33. Letras b, d, q e p  

com serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 35. Letras b, d, q e p  

sem serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 35. Letras B, D, P e R  

com serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 36. Letras B, D, P e R  

sem serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 37. Letras V(v), W(w), Y(y) 
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e A, U, M e N com serifas. Análise 

morfológica. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 38. Letra V(v), W(w), Y(y)  

e A, U, M e N sem serifas. Análise 

morfológica. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 39 E 40. Influencia da forma de 

ler da sociedade ocidental na percepção 

visual da espessura dos traços letras. 

39. Letra U, do tipo Franklin Gothic,  

à esquerda e forma desse U invertida,  

à direita. As espessuras das hastes  

do U são diferentes, mas só nos 

apercebemos desse facto quando 

invertemos a sua forma. Fonte:  

imagem da autora a partir de uma  

imagem de Karen Cheng.

40. Na letra U do tipo Helvetica

 a espessura das hastes é igual mas 

a curva não é simétrica.  

Fonte: Karen Cheng, Diseñar tipografía. 

Gustavo Gili: Barcelona, 2006, p. 21.

IMAGEM 41. Letra K(k), X(x), Z(z)  

com serifas. Análise morfológica.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 42. Letra V(v), W(w), Y(y)  

e A, U, M e N sem serifas. Análise 

morfológica. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 43. Letra a com serifas. Análise 

morfológica. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 44. Letra a sem serifas. Análise 

morfológica. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 45. Letra g com serifas. Análise 

morfológica. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 46. Letra g sem serifas. Análise 

morfológica. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 47. Construção inicial da letra 

s. Fonte: Karen Cheng, Diseñar tipografía. 

Gustavo Gili: Barcelona, 2006, p. 46.

IMAGEM 48. Letra S(s) com serifas. 

Análise morfológica. Fonte: imagem  

da autora.

IMAGEM 49. Letra S(s) sem serifas. 

Análise morfológica. Fonte: imagem  

da autora.

IMAGENS 50 E 51. Algumas ligaturas  

do tipo Eudald, de Mário Feliciano  

e do Tipo Estilo, de Dino dos Santos. 

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 52. As diversas formas dos 

algarismos em fontes do tipo Eudald de 

Mário Feliciano. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 53. Diferença entre a letra  

O e o algarismo zero no tipo Eudald de 

Mário Feliciano. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 54. Diferença entre as letras  

O e l e os algarismos zero e um 

em vários tipos de letra.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 55. O algarismo 2 em diversos 

tipos de letra. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 56. Os algarismos 3 e 5  

em diversos tipos de letra.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 59. O algarismo 7 em diversos 

tipos de letra. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 60. O algarismo 8 em diversos 

tipos de letra. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 61. Os acentos graves  

em diversos tipos de letra.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 62. Os acentos circunflexos  

em diversos tipos de letra. Fonte:  

imagem da autora.

IMAGEM 63. O til em diversos tipos  

de letra. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 64. A cedilha do c em diversos 

tipos de letra. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 65. Os sinais de pontuação 

em diversos tipos de letra com serifas. 

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 66. Os sinais de pontuação 

em diversos tipos de letra sem serifas. 

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 67. Inclinação suave do itálico 

do tipo Joanna de Adrian Frutiger.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 68. Algumas letras cuja forma 

na versão itálica é substancialmente 

diferente da forma na versão redonda. 

Tipo com serifas Quadraat, de Fred 

Smeijers. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 69. Itálico sem nenhuma 

inclinação no tipo sem serifas Bree,  

de Veronika Burian e José Scaglione

(Typetogheter). Em baixo, os mesmos 

caracteres na fonte redonda. Fonte: 

Cristóbal Henestrosa; Laura Meseguer; 

José Scaglione, Cómo crear tipografias, 

Madrid: Tipo e Editorial, 2012, p.95.

IMAGEM 70. Letras de caixa-alta  

e baixa e versaletes do tipo Swift, de 

Gerard Unger. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 71. Comparação entre  

os diversos pesos do tipo Ronnia  

de Veronika Burian e José Scaglione 

(Typetogheter). José Scaglione refere 

que, sempre que possível, é preferível 

acrescentar espessura no lado 

interno das letras. Por outro lado, 

nos caracteres em que isso não seja 

possível, aconselha a que aumentem 

proporcionalmente mais do que os 

outros, como se vê aqui na letra K. Fonte: 

Henestrosa, Cristóbal; Meseguer, Laura; 

Scaglione, José, Cómo crear tipografias, 

Madrid: Tipo e Editorial, 2012, p.98.

IMAGEM 72 E 73. Espaço entre letras 

mal resolvido. Walter Tracy dá este dois 

exemplos para mostrar os problemas  

de uma fonte mal espacejada. No caso 

do tipo Van Dyck da Monotype (em cima), 

as letras estão demasiado apertadas. 

Por outro lado, no tipo Golden Type, de 

Willam Morris, o espaço entre letras é 

demasiado grande. Qualquer uma destas 

fontes dificulta a leitura. Fonte: Tracy, 

Walter, Letters of credit: A view of type 

design. Londres: Gordon Fraser, 1986, p.71.

IMAGEM 74. O kerning. Em cima uma 

palavra composta sem kerning e, em 

baixo, a mesma palavra com kerning 

aplicado entre as letras R e V e entre  

as letras V e A. Fonte: Cristóbal 

Henestrosa; Laura Meseguer; José 

Scaglione, Cómo crear tipografias, Madrid: 

Tipo e Editorial, 2012, p.79.

IMAGEM 75. Imagem descritiva  

do processo inicial de espacejamento 

das letras (tracking) a partir da  

processo enunciado por Walter Tracy. 

Fonte: Joep Pohlen, La fontaine aux lettres: 

sur les caractères d’impresssion. Koln: 

Taschen, 2011, p. 133.

IMAGEM 76. Diagrama de Walter  

Tracy que define cinco medidas  

para os espaços, à esquerda e à direita, 

para cada letra maiúscula, a partir  

das medidas de referência encontradas 

no processo inicial (imagem 75). a) 

A mesma medida do espaço do H b) 

Ligeiramente inferior ao espaço do H 

c) Cerca de metade do espaço do H d) 

Espaço mínimo e) A mesma medida  

do espaço do O. Fonte: Walter Tracy, 

Letters of credit: A view of type design. 

Londres: Gordon Fraser, 1986, p.74.
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IMAGEM 77. Diagrama de Walter 

Tracy que define seis medidas para os 

espaços, à esquerda e à direita, para 

cada letra minúscula, a partir  

das medidas de referência encontradas 

no processo inicial (imagem 75).  

a) A mesma medida do espaço  

à esquerda do n b) A mesma medida  

do espaço à direita do n. c) Ligeiramente 

maior do que o espaço à esquerda do n. 

d) Espaço mínimo. e) A mesma medida 

do espaço do o. f)Ligeiramente menor  

do que o espaço do o. Fonte: Walter Tracy, 

Letters of credit: A view of type design. 

Londres: Gordon Fraser, 1986, p.75.

IMAGEM 78. Teste para verificação  

dos espaços entre letras proposto  

por Emil Ruder, colocando uma letra  

no centro, entre duas outras letras 

iguais. Fonte: Emil Ruder, Manual  

de diseño tipográfico/Manual de desenho 

tipográfico. Barcelona: Gustavo Gili,  

1983, p.64.

IMAGEM 79. Teste para verificação  

dos espaços entre letras proposto  

por Emil Ruder, colocando, à esquerda, 

uma lista de palavras com letras  

de composição difícil (como as letras 

ktyvwfrz ) e, à direita, uma lista de 

palavras com letras que não colocam 

problemas especiais de espacejamento. 

Se os espaços entre letras estiverem 

correctos ( e as formas das letras 

também, evidentemente) a cor 

tipográfica das duas listas de palavras 

será semelhante. Se os espaços forem 

demasiado pequenos, o efeito óptico  

da composição será demasiado claro  

na coluna da esquerda e demasiado 

escuro na coluna da direita. Fonte:  

Emil Ruder, Manual de diseño  

tipográfico/Manual de desenho tipográfico. 

Barcelona: Gustavo Gili, 1983, p.65.

CAPÍTULO 5

IMAGEM 1. Capa do catálogo de tipos de 

Mário Feliciano, 1995-2002. 

Fonte: Mário Feliciano, Feliciano  

Type Foundry: specimen of types. 

Lisboa: edição do autor, 2002.

IMAGEM 2. Mário Feliciano, tipos  

da colecção B-Sides: Bs-archae, Bs-

kombat, Bs-looper e Bs-mandraz  1998-

2000. Catálogo de tipos, 1995-2002. 

Fonte: Mário Feliciano, Feliciano Type 

Foundry: specimen of types. Lisboa: edição 

do autor, 2002, pp. 5, 7, 9 e 11.

IMAGEM 3. Os tipos Rongel  

e Flama de Mário Feliciano em uso num 

livro com design da autora (colaboração 

de Elisabete Rolo).

a. maquete de capa inicial.  

b. duplas páginas do miolo.  

A imagem à esquerda apresenta um 

pormenor em tamanho real.

José Eduardo Franco (dir.), Mosteiros e 

conventos, ordens e congregações: 1.000 

anos de empreendedorismo religioso, 

cultural e artístico em Portugal. Lisboa: 

imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2011. 

Fonte: a autora.

IMAGENS 4 a 6. Simulação de  

um jornal fictício para a apresentação 

de diversos tipos de Mário Feliciano. 

Pormenores. Repare-se no jogo que 

o autor estabelece entre o nome dos  

diversos tipos e a fonte em que estão 

compostas: por exemplo a palavra 

“Eudald” está escrita em “Flama. Fonte: 

Mário Feliciano, Alguns Tipos. Lisboa: 

publicação do autor, 2005.

IMAGEM 7. Livro de banda desenhada de 

ficção científica dos anos 50, inglês, que 

serviu de inspiração a Mário Feliciano 

para o desenho da Morgan Tower. Fonte: 

Vitor da Silva, 20 alfabetos tipográficos 

de vinte designers do século XX. Prefácio 

de Carlos Rocha. Lisboa: edição do autor, 

2002, p. 127.

IMAGEM 8. Mário Feliciano, Projecto 

Morgan. Morgan tower (2001), Morgan 

Poster (2001), Morgan sans (2001), 

Morgan sans condensed (2001). Fonte: 

Mário Feliciano, Feliciano Type Foundry: 

specimen of types. Lisboa: edição do autor, 

2002, pp. 22, 25, 7, 9 e 11.

IMAGEM 9. O tipo Morgan avec, Morgan 

sans e Morgan big de Mário Feliciano, 

em uso num livro com design gráfico da 

autora (colaboração de Catarina Ramos 

Pinto e Joana Magalhães Ramalho).  

Os pormenores destacados  

estão em tamanho real. Leigos  

Para o Desenvolvimento (dir.), Estamos 

juntos: 25 anos, 25 contos. Coimbra: 

Tenacitas, 2011. Fonte: a autora.

IMAGEM 10. Os tipos Flama  

e Sueca de Mário Feliciano, em uso 

no jornal italiano Il Messagero, design 

de Sergio Juan Design Office. Fonte: 

Sergio Juan Design Office, Recent 

work. [Em linha] [Consult. Dezembro 

2012]. Disponível em WWW:<URL:http://

sergiojuan.com/recent-work/il-

messaggero/>

IMAGEM 11. O tipo Flama de  

Mário Feliciano, em uso na revista 

Adweek, design de Pentagram. 

Fonte: Pentagram, New work: Adweek. 

[Em linha]. New York: Pentagram, 

Abril 2001. [Consult. Setembro 2012]. 

Disponível em: WWW:<URL:http://new.

pentagram.com/2011/04/new-work-

adweek/>

IMAGEM 12. O tipo Flama de Mário 

Feliciano em projectos da autora:

• Dupla página de catálogo de exposição. 

Emília Nadal, Paisagens/Landscapes. Silves: 

Câmara Municipal de Silves, 2005.

• Capa de livro. Mário Azevedo,  

Teses Relatórios e trabalhos escolares. 

Lisboa: Universidade Católica Editora, 2006

• Capa de livro. Eduardo Simões; José 

Neves, On ethics and social responsability. 

Lisboa: ISCTE-IUL, 2012. Fonte: a autora

IMAGEM 13. O tipo Sueca de 

Mário Feliciano, em uso no jornal sueco 

Svenska dagbladet. Edição do dia 25 de 

Abril de 2010. Os pormenores à direita 

e em baixo encontram-se em tamanho 

real. Fonte: a autora

IMAGEM 14. O tipo Grotzec de Mário 

Feliciano, em uso em cartaz, design 

de R2 Design. Fonte: R2 Design.

IMAGEM 15. O tipo Expresso  

de Mário Feliciano em uso no jornal 

expresso, edição de 19 de Junho de 

2010. Fonte: a autora.

IMAGEM 16. As 3 versões do tipo Garda, 

de Mário Feliciano. Fonte: Mário Feliciano

IMAGEM 17. Os tipos Garda e Flama de 

Mário Feliciano, numa capa da revista 

Brotéria com design da autora. Brotéria, 

Volume 174, Janeiro 2012. Revista 
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Publicada pelos Jesuítas portugueses 

desde 1902

IMAGEM 18. Os tipos Estilo e Ventura de 

Dino dos Santos em uso, numa maquete 

para a capa de um livro. José Gouveia, 

Susana Sassetti, Roteiro dos azeites 

portugueses. Lisboa: Principia editora, 

2008.  Fonte: a autora.

IMAGEM 19. A fonte Leitura swash de 

Dino dos Santos, em uso numa página da 

revista Condé Nast Traveler.  

Setembro 2012. Fonte: a autora.

IMAGEM 20. A fonte Leitura de Dino 

dos Santos, em uso em capa da revista 

Condé Nast Traveler. Maio 2011. 

Fonte: a autora.

IMAGEM 21. O tipo Leitura de Dino dos 

Santos, em uso em livro com design 

do atelier B2. Herdade do Peral: uma 

história de oito séculos. Mozelos: Sociedade 

Agrícula do Peral, 2010. Fonte: atelier B2.

IMAGEM 22. O tipo Leitura de Dino dos 

Santos, em uso em livro com design da 

autora. Os pormenores destacados estão 

em tamanho real. José Eduardo Franco 

(ed.), Obra completa do Padre Manuel 

Antunes: biografia ilustrada. Volume VIII. 

Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2009. Fonte: a autora.

IMAGEM 23. O tipo Ventura, catálogo 

de Dino dos Santos, 2007-2010. Fonte: 

DStype, Type specimen, 2010.

IMAGEM 24. O tipo Braga, de Dino dos 

Santos e Pedro Leal (DStype):

• Capa da revista Billboard. Fonte: 

WWW:<URL:http://pedroleal.

me/72174/275368/work/braga>

• Pormenor da apresentação do tipo 

online. Fonte: WWW:<URL:http://pedro 

leal.me/72174/275368/work/braga>

• Embalagens de sementes,  

design da autora. Fonte: a autora.

IMAGEM 25. Tipo Velino de Dino dos 

Santos, 

• em pormenor de specimen de 2010. 

• na capa da revista “nós”,  

nº 10. Suplemento do jornal “i”,  

11 de Julho de 2009.

• nas páginas 20 e 21 da revista “nós”, 

nº 10. Suplemento  

do jornal “i”, 11 de Julho de 2009

Fonte: a autora

IMAGEM 26. Tipo Andrade de Dino dos 

Santos, em uso em livro com design 

de Ideia Ilimitada. Maria Pia de Sabóia, 

Rainha de Portugal: Fotobiografia. Lisboa: 

Palácio Nacional da Ajuda, 2011

Fonte: a autora. Fonte: a autora.

IMAGEM 27. Tipo Andrade,  

catálogo de Dino dos Santos,  

2007-2010. Fonte: a autora.

IMAGEM 28. O tipo Estilo de Dino dos 

Santos em uso, na revista Courrier 

Internacional. Capa e página do miolo. 

O pormenor em baixo está em tamanho 

real. Número 144, Fevereiro de 2008. 

Fonte: a autora.

IMAGEM 29. Os tipos Estilo e Ventura de 

Dino dos Santos em uso, em embalagens 

de chá.wDesign da autora. Tamanho 

ligeiramente reduzido. Fonte: a autora.

IMAGEM 30. O tipo Calouste de Miguel 

Sousa. Versão latina e arménia. Fonte: 

http://www.tdc.org/news/2006Results/

Calouste.html

IMAGEM 31. O tipo Calouste  

de Miguel Sousa. Miguel Sousa, 

Specimen, University of Reading, 2005. 

Fonte: Miguel Sousa, Calouste. [Em linha]. 

Reading: University of Reading, Agosto 

2005. Disponível  em WWW:<URL:http://

www.typefacedesign.org/resources/

A5specimen/2005/MiguelSousa_Calouste_

specimen.pdf>

IMAGEM 32. O tipo Calouste de Miguel 

Sousa. Note-se o pormenor superior das 

serifas, no romano e no itálico. Fonte: a 

autora.

IMAGEM 33. O tipo Calouste de Miguel 

Sousa. Simulação de uma página do 

Relatório e contas da Fundação Calouste 

Gulbenkian, composta com as fontes 

Calouste Regular e italic. Miguel Sousa, 

Specimen, University of Reading, 2005. 

Fonte: Miguel Sousa, Calouste. [Em linha]. 

Reading: University  

of Reading, Agosto 2005. Disponível  em 

WWW:<URL:http://www.typefacedesign.

org/resources/A5specimen/2005/

MiguelSousa_Calouste_specimen.pdf>

IMAGEM 34. O tipo Kaas  

de Hugo d’Alte. Fonte: a autora.

IMAGEM 35. O tipo Rolland  

de Hugo d’Alte. Fonte: a autora.

IMAGEM 36. O tipo Kaas de Hugo d’Alte, 

em uso Lapland magazine.  

Fonte: WWW:<http://www.vllg.com/

Incubator/Kaas#panel=usage-poster>

IMAGEM 37. O tipo Rolland  

de Hugo d’Alte, em uso Lapland magazine. 

Fonte: WWW:<URL:http://www.vllg.com/

Incubator/Kaas#panel=usage-poster>

IMAGEM 38. O tipo Rolland  

de Hugo d’Alte, em uso Jornal do 

Festival Offf, Lisboa, 2009. Fonte: 

WWW:<URL:http://www.behance.

net/gallery/OFFF-Oeiras-Daily-

News/4844067>

IMAGEM 39. O tipo Lisboa  

de Ricardo Santos. Pormenores nas 

fontes Lisboa e Lisboa sans. Brochura 

editada para o lançamento do tipo. Ricardo 

Santos, Lisboa Humanist. Ricardo Santos 

e Peter Bruhn/Fountain type Foundry. 

Lisboa: edição do autor, 2006. 

Fonte: a autora.

IMAGEM 40. O tipo Lisboa de Ricardo 

Santos. Introdução da brochura editada 

para o lançamento do tipo. Ricardo Santos, 

Lisboa Humanist. Ricardo Santos e Peter 

Bruhn/Fountain type Foundry. Lisboa: 

edição do autor, 2006, p.4. Fonte: a autora.

IMAGEM 41. O tipo Lisboa de Ricardo 

Santos. Explicação dos detalhes do tipo 

na brochura editada para o lançamento 

do tipo. Ricardo Santos, Lisboa Humanist. 

Ricardo Santos e Peter Bruhn/Fountain 

type Foundry. Lisboa: edição do autor, 

2006, p.5. Fonte: a autora.

IMAGEM 42. O tipo Lisboa  

de Ricardo Santos. • Lisboa, Lisboa Sans, 

Lisboa Sans Condensed, Lisboa Slab, Italic 

forms, Sans/slab. Ricardo Santos, Lisboa 

Humanist. Ricardo Santos e Peter Bruhn/

Fountain type Foundry. Lisboa: edição do 

autor, 2006. Fonte: a autora.

IMAGEM 43. O tipo Atlantik  

de Ricardo Santos. Fonte: Ricardo Santos.

IMAGEM 44. O tipo Lab Slab Pro de 

Ricardo Santos. Fonte: Ricardo Santos.

IMAGEM 45. O tipo Tramuntana de 

Ricardo Santos. Fonte: WWW:<URL:http://

www.tiponautas.com/site/portfolio/

tramuntana-1-pro>

IMAGEM 46. O tipo Orbe de Rui Abreu. 

Fonte: imagem da autora.
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IMAGEM 47. O tipo Catacumba de Rui 

Abreu. Fonte: Rui Abreu, R-Typography.

com is a a type showcase by Rui Abreu.  

[Em linha]. Lisboa, 2008-2013. [Consult. 

Março 2013]. Disponível  

em WWW:<URL:http://www. 

r-typography.com/>

IMAGEM 48. O tipo Orbe de Rui Abreu. 

Em cima: caracteres de uma nova versão 

da Orbe, que não chegou nunca a ser 

lançada, visto o designer achar que não 

serviam o seu propósito. Fonte: a autora.

IMAGEM 49. O tipo Foral de Rui Abreu. 

Fonte: Rui Abreu, R-Typography.com is a 

a type showcase by Rui Abreu. [Em linha]. 

Lisboa, 2008-2013. [Consult. Março 2013]. 

Disponível em WWW:<URL:http://www.r-

typography.com/>

IMAGEM 50. O tipo Gesta de Rui Abreu. 

Fonte: Rui Abreu, R-Typography.com is a 

a type showcase by Rui Abreu. [Em linha]. 

Lisboa, 2008-2013. [Consult. Março 2013]. 

Disponível em WWW:<URL:http://www. 

r-typography.com/>

IMAGEM 51. O tipo Aria de Rui Abreu. 

Fonte: Rui Abreu, R-Typography.com is a 

a type showcase by Rui Abreu. [Em linha]. 

Lisboa, 2008-2013. [Consult. Março 2013]. 

Disponível em WWW:<URL:http://www. 

r-typography.com/>

IMAGEM 52. O tipo Gira de Rui Abreu. 

Fonte: Rui Abreu, R-Typography.com is a 

a type showcase by Rui Abreu. [Em linha]. 

Lisboa, 2008-2013. [Consult. Março 2013]. 

Disponível em WWW:<URL:http://www. 

r-typography.com/>

IMAGEM 53. Diversas formas de serifas, 

numa imagem de Walter Tracy. Fonte: 

Walter Tracy, Letters of credit. A view of type 

design. Londres: Gordon Fraser, 1986, p.60

CAPÍTULO 6

IMAGENS 1 e 2. Folha de rosto e página 

do índice do volume I, da 2ª edição do 

mesmo livro que serviu de inspiração 

a Hugo d’Alte para o design do tipo 

Rolland. Escolha das melhores novellas e 

contos moraes, Typographia Rollandiana, 

1814. 

IMAGEM 3. Folha de rosto do livro 

Tratado das obrigaçoens da vida christã. 

Typographia Rollandiana, 1779. 

IMAGEM 4. Folha de rosto  

do livro História universal.  

Typographia Rollandiana, 1780.

IMAGEM 5. Folha de rosto  

do livro Secretario portuguez. 

Typographia Rollandiana, 1797 . 

IMAGEM 6. Folha de rosto do livro  

Vida de Dom João de Castro.  

Typographia Rollandiana, 1786. 

IMAGEM 7. Folha de rosto  

do livro Viagens de Gulliver.  

Typographia Rollandiana, 1816. 

IMAGEM 8. Folha de rosto do livro 

Alicerces da regeneração portuguesa. 

Typographia Rollandiana, 1820.

IMAGEM 5. Folha de rosto do livro 

Secretario portuguez. Typographia 

Rollandiana, 1797 . 

IMAGEM 6. Folha de rosto  

do livro Vida de Dom João de Castro.  

Typographia Rollandiana, 1786. 

IMAGEM 7. Folha de rosto do livro 

Viagens de Gulliver. Typographia 

Rollandiana, 1816. 

IMAGEM 8. Folha de rosto do livro 

Alicerces da regeneração portuguesa. 

Typographia Rollandiana, 1820.

IMAGEM 9. Folha de rosto do livro 

Memória que para ajudar em seus 

trabalhos a respeitável comissão  

do commercio da capital (...).  

Typographia Rollandiana, 1822. 

IMAGEM 10. Folha de rosto do livro 

Verdade e complemento das profecias  

de Gonçalo Annes Bandarra.  

Typographia Rollandiana, 1823. 

IMAGEM 11. Folha de rosto do livro 

Disposições do superior provincial  

para a observancia regular e literária  

da congregação da ordem terceira  

de S. Francisco destes reinos.  

Regia Officina Typographica, 1790.

IMAGEM 12. Folha de rosto do livro 

Principios elementares da arte 

diplomatica. Officina de Simão  

Thaddeo Ferreira, 1797.

IMAGEM 13. Folha de rosto  

do livro Ensaios sobre algumas 

enfermidades d’Angola.  

Regia Officina Typographica, 1799.

IMAGEM 14. Folha de rosto do livro 

Sermão pregado na Real Casa  

de Santo Antonio. Officina  

de Antonio Rodrigues Galhardo, 1809.

IMAGEM 15. Folha de rosto do livro 

Desengaños Filosoficos (...).  

Don Blas Roman, 1787.

IMAGEM 16. Folha de rosto do livro  

o livro Origens, epocas y progresos  

del teatro español. Imprenta  

de Don Gabriel de Sancha, 1802.

IMAGEM 17. Duas páginas do livro 

Origens, epocas y progresos  

del teatro español. Imprenta  

de Don Gabriel de Sancha, 1802.

IMAGENS 18 e 19. Folha de rosto 

reduzida e pormenor da página 33  

em tamanho real do livro Traité pratique 

du gréement des vaisseaux et autres 

batimens de mer. Lescallier, M., Traité 

pratique du gréement des vaisseuax et 

autres batimens de mer. Tome Premier. 

Paris: Clousier/Firmin Didot, 1791.

IMAGENS 20 E 21. Página 11 reduzida 

e pormenor em tamanho real do livro 

Verdade e complemento das profecias  

de Gonçalo Annes Bandarra.  

Typographia Rollandiana, 1823. 

IMAGENS 22 e 23. Página reduzida  

e pormenor em  tamanho real do livro 

Memória que para ajudar em seus 

trabalhos a Respeitável Comissão  

do Commercio da Capital.  

Typographia Rollandiana, 1822.

IMAGEM 24. Diferentes formas  

da letra R na mesma página de  

um livro. Pormenor do livro Alicerces  

da regeneração portuguesa.  

Typographia Rollandiana, 1820. 

IMAGEM 25. Folha de rosto do livro 

História de Napoleão Primeiro,  

em tamanho real. Typographia 

Rollandiana, 1808.

IMAGEM 26. Folha de rosto do livro  

O Feliz Independente do Mundo  

e da Fortuna, em tamanho real.  

Regia Officina Typographica, 1786.

IMAGEM 27. Folha de rosto do livro 

Ortografia de la lengua castellana,  

em tamanho real. Ibarra, 1770.

IMAGEM 28. Pormenor da folha  
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de rosto do livro Compendio histórico 

da Universidade de Coimbra no tempo 

da invasão dos denominados jesuítas 

(...), em tamanho real. Regia Officina 

Typographica, 1771.

IMAGEM 29. Folha de rosto do livro 

Distribucion de los premios concedidos 

(...), em tamanho real. Imprenta  

de la Viuda de Ibarra, 1802.

IMAGEM 30. Pormenor do primeiro 

espécimen de caracteres de John 

Baskerville, 1756 1757. Próximo 

do tamanho real. Fonte: Perrousseaux, 

Yves, Histoire de l’écriture typographique: 

Le XVIIIe siècle, tome II/II. Gap:  

Atelier Perrousseaux, 2010, p.36

IMAGEM 31. Pormenor dos  

caracteres tipográficos de Fournier, 

1768. Próximo do tamanho real.  

Fonte: Perrousseaux, Yves, Histoire de 

l’écriture typographique: Le XVIIIe siècle, 

tome I/II. Gap: Atelier Perrousseaux, 2010, 

p.148.

IMAGEM 32. Página V do livro O Feliz 

Independente do Mundo e da Fortuna (...), 

em tamanho real. Lisboa, Regia Officina 

Typographica, 1786.

IMAGEM 33. Página 85  do livro 

Distribucion de los premios concedidos 

(...), em tamanho real. Madrid,  

Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1802.

IMAGEM 34. Pormenor do primeiro 

espécimen de caracteres de Caslon, 

1734. Próximo do tamanho real. Fonte: 

Perrousseaux, Yves, Histoire de l’écriture 

typographique: Le XVIIIe siècle, tome I/II. 

Gap: Atelier Perrousseaux, 2010, p.212.

IMAGEM 35. Eixo das letras.  

Comparação entre palavras impressas 

retiradas de livros impressos em Espanha 

pela Tipografia de Ibarra (1770), e em 

Portugal, pela Typografia Rollandiana 

(1808) e pela Regia Officina  

Typographica (1786). Fonte: a autora. 

IMAGEM 36. Cor das maiúsculas 

e minúsculas no livro O feliz 

independente(...), (tamanho real). 

Tipografia Regia, 1786.

IMAGEM 37. Altura das maiúsculas,  

em relação à altura dos ascendentes, 

em pormenor de um livro impresso  

em Portugal. História de Napoleão 

Primeiro, Typographia Rollandiana,  

1808, p.239. Fonte: a autora.

IMAGEM 38. Altura das maiúsculas, 

em relação à altura dos ascendentes, 

em pormenor de um livro impresso 

em Espanha. Ortografia de la lengua 

castellana, Ibarra, 1770, p.18. Fonte:  

a autora.

IMAGENS 39, 40 e 41. Pormenores de 

três páginas de dois livros portugueses 

e um espanhol para comparação da 

proporção entre a altura e a largura  

dos caracteres. Pormenor da página 41  

do livro O feliz independente do mundo  

e da fortuna, da página 239 do livro História 

de Napoleão Primeiro e da página 30 do 

livro Ortografia de la Lengua Castellana.

IMAGEM 42. Comparação da altura-x 

nos livros portugueses e espanhóis. 

Pormenor da página 8 do livro Compendio 

histórico da Universidade de Coimbra 

no tempo da invasão dos denominados 

jesuítas (...) e da página 85 do livro 

Distribucion de los premios concedidos (...).

IMAGENS 43 e 44. Comparação  

dos caracteres de um livro impresso  

em Espanha com os caracteres 

de Fleischmann. Pormenor ampliado  

da página 27 do livro Ortografia de la 

lengua castellana, de 1770 e, em baixo, 

pormenor do catálogo de tipos da 

Enschedé, de 1756 (cópia de microfilme  

na Biblioteca Nacional de España).

IMAGEM 45. Comparação das 

serifas nas fontes romanas e itálicas. 

Pormenores ampliados do livro O feliz 

independente do mundo e da fortuna,  

Regia Officina Typographica, 1786,  

p.12. Fonte: a autora.

IMAGEM 46. Terminais das maiúsculas. 

Pormenores ampliados dos livros  

O feliz independente do mundo e da 

fortuna, p.34 e História de Napoleão 

Primeiro, p.31. Fonte: a autora.

IMAGEM 47, 48, 49, 50 e 51.  

Palavras impressas retiradas  

dos seguintes livros:

47 • Compêndio histórico da Universidade 

de Coimbra no tempo da invasão  

dos denominados jesuítas (...), Regia 

Officina Typographica, 1771, p. VIII.

48 • O Feliz Independente do Mundo  

e da Fortuna, Regia Officina  

Typographica, 1786, p. XIV.

49 • História de Napoleão Primeiro, 

Typographia Rollandiana, 1808, p.33.

50 • Distribucion de los premios  

concedidos (...), Imprenta  

de la Viuda de Ibarra, 1802, p.85

51 • À esquerda pormenor da página 

referida, do livro O Feliz Independente do 

Mundo e da Fortuna e, à direita, pormenor 

da página referida da edição espanhola, 

Distribucion de los premios concedidos (...).

IMAGENS 52, 53 e 54. Proporções  

das maiúsculas. Palavras impressas 

retiradas das seguintes obras:

52 e 53 • O Feliz independente do mundo 

e da fortuna, Regia Officina Typographica, 

1786, p. XIV, p.41 e p.III

54 • Escolha das melhores novellas  

e contos moraes, Typographia  

Rollandiana, 1797, p. 99.

IMAGEM 55. Diferentes formas de til 

numa mesma folha de rosto, de um livro 

impresso em Portugal. Elogio ao Ill.mo 

Sr. João Antonio Ferreira de Moura (...), 

Typographia Rollandiana, 1822.

IMAGENS 56 e 57. Diferentes formas 

de til em duas páginas, de um livro 

impresso em Espanha. Desengaños 

filosoficos que en obsequio de la verdad 

de la religion y de la patria(...), Don Blas 

Roman, 1787.

IMAGENS 58 e 59. J maiúsculo utilizado 

como til em duas páginas de um livro 

impresso em 1780. História universal, 

Typographia Rollandiana

IMAGEM 60. J maiúsculo utilizado como 

til numa página de um livro impresso  

em 1779. Tratado das obrigaçoens  

da vida christã, Typographia Rollandiana.

IMAGEM 61. J maiúsculo utilizado como 

til numa página de um livro impresso em 

1786. Vida de Dom João de Castro quarto 

viso-rei da india, Typographia Rollandiana.

IMAGEM 62. J maiúsculo utilizado como 

til numa página de um livro impresso 

em 1820. Alicerces da regeneração 

portuguesa, Typographia Rollandiana.

IMAGEM 63. J maiúsculo utilizado  

como til numa página de um livro 

impresso em 1821. Copia da exposição 

apresentada em cortes no dia 12 de 
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Fevereiro(...), Typographia Rollandiana.

IMAGEM 64. J maiúsculo utilizado  

como til numa página de um livro 

impresso em 1822. Compendio 

de economia política, Typographia 

Rollandiana.

IMAGEM 65 e 66. I maiúsculo utilizado 

como til na folha de rosto de um livro 

impresso em 1790. Disposições  

do superior provincial para a observancia 

regular e literária da congregação  

da ordem terceira de S. Francisco destes 

reinos, Regia Officina Typographica, 1790.

IMAGEM 67. I maiúsculo utilizado como 

til na folha de rosto de um livro impresso 

em 1799. Ensaios sobre algumas 

enfermidades d’Angola, Regia  

Officina Typographica, 1799.

IMAGEM 68. Forma peculiar de til, 

encontrada por Hugo d’Alte, a sobrepor 

as maiúsculas num livro da Tipografia 

de Rolland, impresso em 1814. Escolha 

das melhores novellas e contos moraes, 

Typographia Rollandiana. Tomo I. Segunda 

edição. Fonte: Biblioteca Nacional da Ajuda.

IMAGEM 69, 70 e 71. Forma peculiar 

de til a sobrepor as maiúsculas, 

semelhante à da imagem 68, em 

diversas palavras impressas em 1771 

num livro da Tipografia Régia. Compendio 

histórico da Universidade de Coimbra  (...).

IMAGEM 72. Forma peculiar de til  

a sobrepor as maiúsculas, semelhante  

à da imagem 68, num livro impresso  

na tipografia de Simão Thaddeo Ferreira, 

em 1797. Principios elementares  

da Arte Diplomatica.

IMAGEM 73, 74 e 75. Folha de rosto 

de um livro impresso em 1821, pela 

Tipografia de Rolland, onde se destaca  

a palavra “Eleição” com um til idêntico 

ao da imagem 68 e um outro tipo  

de til na palavra João. Elogio ao Ill.mo  

Sr. João Antonio Ferreira de Moura (...).

IMAGEM 76, 77, 78 e 79. Forma de til 

simétrica, composta por duas rectas 

e um semi-círculo central, utilizada 

frequentemente nesta época  

em Espanha. Palavras impressas  

retiradas das seguintes obras:

75 • Desengaños Filosoficos (...),  

Don Blas Roman, 1787.

76 • Distribucion de los premios concedidos 

(...), Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1802.

77 • Origens, epocas y progresos  

del teatro español, Imprenta  

de Don Gabriel de Sancha, 1802.

78 • Historia de los movimentos, 

separacion y guerra de Cataluña(...), 

Imprenta de Sancha, 1808.

IMAGEM 80. Forma de til, mais próxima 

da actual, utilizada em Portugal mais 

tardiamente do que em Espanha. 

Pormenor retirado do livro Ortografia  

de la lengua castellana(...), Ibarra, 1770.

IMAGEM 81. Forma de til, mais próxima 

da actual, utilizada em Portugal mais 

tardiamente do que em Espanha. 

Pormenor retirado do livro O defensor 

do throno e do altar(...),Typographia 

Rollandiana, 1823.

IMAGEM 82 e 83. Uma das formas  

de til, utilizada para acentuar  

as maiúsculas, em Portugal.

Pormenores dos livros:

• Compendio histórico da Universidade  

de Coimbra (...). Regia Officina 

Typographica, 1771.

• Disposições do superior provincial(...). 

Regia Officina Typographica, 1790.

IMAGENS 84 e 85. Outra forma de til, 

utilizada para acentuar as maiúsculas, 

em Portugal. Pormenores dos livros:

• Escolha das melhores novellas  

e contos moraes. Lisboa:  

Typographia Rollandiana, 1814. 

• Sermão pregado na real casa  

de Santo Antonio.  Officina  

de Antonio Rodrigues Galhardo, 1809.

IMAGEM 86 e 87. Til utilizado  

para acentuar as minúsculas,  

em Portugal, em pormenores  

de um livro impresso pela Tipografia  

de Rolland. Escolha das melhores novellas 

e contos moraes, 1814, pp. 1 e 98.

IMAGEM 88 e 89. Til utilizado para 

acentuar as minúsculas, em Portugal, 

em pormenores de um livro impresso 

pela Tipografia Régia. O feliz 

independente do mundo e da fortuna  

(...), 1786, pp. XII e XV.

IMAGEM 90 e 91. Til utilizado para 

acentuar as minúsculas, em Espanha.

90 • Pormenor do livro Ortografia de  

la lengua castellana, Ibarra, 1770, p.64.

91 • Pormenor do livro Distribucion de los 

premios concedidos (...), Imprenta  

de la Viuda de Ibarra, 1802, p.85.

IMAGEM 92. Til utilizado  

para acentuar as minúsculas,  

nas fontes itálicas, em Portugal. 

Pormenor de O Feliz Independente  

do Mundo e da Fortuna, Regia  

Officina Typographica, 1786, p. XIII.

IMAGEM 93. O til nalguns caracteres 

tipográficos itálicos, no século XVI.  

Folha de rosto do livro Manual de 

confessores & penite[n]tes (...), Coimbra: 

por Ioã da Barreyra & Ioã Aluares, 1549.

IMAGENS 94 e 95. O til nalguns 

caracteres tipográficos itálicos,  

no século XVII. Folha de rosto e pormenor 

ampliado do livro Arte da Cozinha devidida 

em três partes. Lisboa: Officina de Manoel 

Lopes Ferreyra, 1693. 

IMAGENS 96 e 97. O til nalguns 

caracteres tipográficos itálicos  

e redondos, no século XVII. Pormenores 

ampliados do livro Arte da cozinha devidida 

em três partes. Lisboa: Officina de Manoel 

Lopes Ferreyra, 1693, p.42.

IMAGEM 98. As várias formas do til no 

tipo Rolland de Hugo d’Alte. 

Fonte: a autora.

IMAGEM 99. Comparação entre  

uma página de um original da tipografia 

Rollandiana, (em tamanho real) e uma 

interpretação da mesma composta  

com o tipo Rolland de Hugo d’Alte. 

A partir do livro Escolha das melhores 

novellas e contos moraes, Typographia 

Rollandiana, 1814. Fonte: a autora.

IMAGEM 100. Comparação entre  

uma página de um original da tipografia 

Rollandiana (em tamanho real) e uma 

interpretação da mesma composta  

com o tipo Rolland de Hugo d’Alte.  

Fonte: a autora.

IMAGEM 101. Comparação do eixo  

do tipo Rolland com o tipo Adobe Caslon. 

Fonte: a autora.

IMAGENS 102 e 103. Comparação 

entre uma interpretação de páginas de 

um original da tipografia Rollandiana, 

composta com o tipo Adobe Caslon 

(à esquerda) e composta com o tipo 
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Rolland (à direita). A partir do livro 

Escolha das melhores novellas e contos 

moraes, Typographia Rollandiana, 1814. 

Fonte: a autora.

IMAGEM 104. Comparação da altura-x 

do tipo Rolland com o tipo Adobe Caslon. 

Fonte: a autora.

IMAGEM 105. Comparação da altura  

das maiúsculas do tipo Rolland com  

o tipo Adobe Caslon. Fonte: a autora.

IMAGEM 105. Comparação da altura  

das maiúsculas do tipo Rolland com  

o tipo Adobe Caslon. Fonte: a autora.

IMAGEM 107. Comparação de algumas 

letras de caixa-alta do tipo Rolland 

com alguns originais da Tipografia de 

Francisco Rolland e da Tipografia Régia: 

T, M, Q e R. Fonte: a autora.

IMAGEM 108. Destaque de alguns 

pormenores das maiúsculas do  tipo 

Rolland. Fonte: a autora.

IMAGEM 109. As serifas do tipo Rolland. 

Fonte: a autora.

IMAGEM 110. Comparação de alguns 

pormenores nos caracteres de caixa-

-baixa t e a no tipo Rolland e no tipo 

Adobe Caslon. Fonte: a autora.

IMAGEM 111. Comparação do ápice  

do A no tipo Rolland e no tipo  

Adobe Caslon. Fonte: a autora.

IMAGEM 112. Comparação do itálico  

do tipo Rolland com originais da 

Tipografia Régia, do século XVIII.

Originais retirados do livro O feliz 

independente do mundo e da fortuna,  

Regia Officina Typographica, 1786.  

Fonte: a autora.

IMAGEM 113. Comparação  

das contraformas do n e do u  

no tipo Rolland. Fonte: a autora.

IMAGEM 114. Comparação  

das contraformas do A e do V  

no tipo Rolland. Fonte: a autora.

IMAGENS 115 e 116. O tipo Rolland 

em uso. Simbolo e logotipo para as 

Comemorações do Centenário da República 

Portuguesa da autoria de João Bicker.

IMAGEM 117, 118 e 119. O tipo Rolland 

em uso. Manual de normas gráficas  

da identidade visual das Comemorações  

do Centenário da República Portuguesa.

IMAGENS 120, 121, 122, 123 e 124.  

O tipo Rolland em uso. Brochura  

e cartazes para o evento do Centro 

Nacional de Cultura, “Há festa na Baixa, no 

Porto, em 2010, da autoria  

do designer António Cruz.

IMAGEM 126. O tipo Rolland em uso. 

Logotipo do Governo Civil do Distrito do 

Porto, da autoria do designer António Cruz.

CAPÍTULO 7

IMAGEM 1. Fonte Geronimo Light  

numa brochura editada por Mário 

Feliciano, em 2005. Fonte: Mário 

Feliciano, Cosas de España: Interpretations 

of eighteenth-century Spanish types. 

Lisboa: Published by the autor, 2005, p.42.

IMAGEM 2 E 3. Século XVI. Caligrafia 

de Juan de Yciar. Rosto e página com um 

exemplo da letra chancelaresca bastarda 

no seu manual de caligrafia, impresso  

em 1550, Arte subtilissima  en la qual  

se enseña a escrebir perfectamente (...).

IMAGEM 4 E 5. Século XVII. Caligrafia 

de Pedro Morante. Duas páginas do seu 

manual de caligrafia, impresso em 1615, 

Arte nueva de escribir. Fonte: Emilio 

Cotarelo y Mori, Diccionario biográfico y 

bibliográfico de calígrafos españoles.  

Tomo II. Madrid: Tip. de la “Revista  

de archivos, bibliotecas y museos”,  

1916, p.73 e 75 (lam. 17 e 25).

IMAGEM 6 E 7. Século XVIII. Caligrafia  

de Santiago Palomares. Duas páginas  

do seu manual de caligrafia, impresso  

em 1776, Arte nueva de escribir inventada 

por el insigne maestro Pedro Diaz Morante 

e ilustrada con Muestras nuevas, y varios 

discursos conducentes al verdadero 

Magisterio de Primeras Letras. Madrid: 

Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1766. 

Fonte: Emilio Cotarelo y Mori, Diccionario 

biográfico y bibliográfico de calígrafos 

españoles. Tomo II. Madrid: Tip. de la 

“Revista de archivos, bibliotecas  

y museos”, 1916, p.145 (lam. 51 e 53).

IMAGEM 8. Século XVIII. Pormenor  

de uma página do Manual de caligrafia 

de Asensio, onde se pode observar  

a importância dada à geometrização 

e ao contorno no desenho das letras. 

Francisco Asensio y Mejorada , Geometria 

de la letra romana mayúscula y minúscula 

en 28 láminas finas y su explicación: libro 

único dado a luz y grabado a buril por  

D. Francisco [Asensio] y Mejorada Oficial  

de la Real Biblioteca. Madrid: Imprenta 

Andrés Ramirez, 1780. Biblioteca Municipal 

de Madrid. Fonte: Imprenta real: Fuentes  

de la tipografía en España. Madrid:  

Cultura Hispánica / AECI, 2009, p.251.

IMAGEM 9. Século XVIII. Pormenor  

de uma página do Manual de caligrafia 

de Andagua, onde se ensina a escrever 

utilizando um método lógico  

e geométrico, 1795. Fonte: Imprenta real: 

Fuentes de la tipografía en España. Madrid: 

Cultura Hispánica / AECI, 2009, p.252.

IMAGEM 10A, 10B E 10C. Matrizes 

e punções de Geronimo Gil. Fonte: 

Imprenta real: Fuentes de la tipografía  

en España. Madrid: Cultura Hispánica  

/ AECI, 2009, p.268, 269.

IMAGEM 11 E 12. páginas seguintes: 

páginas impressas com tipos  

de Geronimo Gil em tamanho real.

• Dupla página do livro de Miguel 

Cervantes Saavedra, El ingenioso  

hidalgo Don Quixote de la Mancha.  

Madrid: D. Joaquin Ibarra, impresor  

de cámara de S.M., 1780.

• Dupla página do livro de Antonio  

de Solis y Rivadeneira, Historia de la 

conquista de México, población y progresos  

de la América septentrional conocida 

por el nombre de Nueva España. Madrid: 

Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1783.

IMAGEM 12. páginas anteriores: Páginas 

impressas com tipos de Geronimo Gil  

em tamanho real. Dupla página do 

livro de Antonio de Solis y Rivadeneira, 

Historia de la conquista de México, 

población y progresos de la América 

septentrional conocida por el nombre  

de Nueva España. Madrid: Imprenta  

de D. Antonio de Sancha, 1783. Fonte: 

Real Biblioteca, Madrid (cópia digital).

IMAGEM 13. Página impressa com  

tipos de Geronimo Gil, em tamanho real, 

onde se podem observar fontes romanas 

e itálicas. Do livro de Miguel Cervantes 

Saavedra, El ingenioso hidalgo  

Don Quixote de la Mancha. Madrid:  
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D. Joaquin Ibarra, impresor de cámara 

de S.M., 1780. Fonte: Real Biblioteca, 

Madrid (cópia digital).

IMAGEM 14. Tipos de Fleischmann 

no livro de specimenes da tipografia 

Enschedé. Jean Enschedé, Epreuve  

des lettres et caractères typographiques 

fondues à Harlem à la Fonderie de  

Jr. A. Jean Enschedé. Harlem: Imprimerie 

de Jr. et Jean Enschedé, 1756.  

Fonte: Biblioteca Nacional de España 

(fotocópia de microfilme).

IMAGEM 15. Comparação entre os tipos 

de Fleischmann (à esquerda) e os tipos 

de Gil (à direita). Altura-x  e contrastes. 

Tamanho real. Fonte: imagem da autora  

a partir de originais da Real Biblioteca e da 

Biblioteca Nacional de España, em Madrid.

IMAGEM 16. Terminais  em gota  

nos tipos romanos de Geronimo Gil 

(imagem ampliada). Fonte: imagem  

da autora a partir de originais da Biblioteca 

Nacional de España, em Madrid.

IMAGEM 17. Comparação entre  

algumas letras maiúsculas de Gil  

e de Fleischmann, em tamanho real  

e ampliadas. Fonte: imagem da autora  

a partir de originais da Real Biblioteca e da 

Biblioteca Nacional de España, em Madrid.

IMAGEM 18. Comparação entre as 

formas das minúsculas do b, d, p e q  

dos tipos de Geronimo Gil e do Romain 

du Roi, em tamanho real e ampliadas. 

Fonte: imagem da autora a partir  

de originais da Real Biblioteca, em Madrid 

e do livro Le Romain du Roi: La typographie 

au service de l’État, 1702-2002. 

IMAGEM 19. Contrastes diferentes para 

corpos diferentes. Pormenor de página 

impressa com tipos de Gil. Tamanho 

real. Fonte: Real Biblioteca, Madrid  

(cópia digital).

IMAGEM 20. Cor das maiúsculas  

e das minúsculas num pormenor  

de página impressa com tipos de Gil. 

Tamanho real. Fonte: Real Biblioteca, 

Madrid (cópia digital).

IMAGEM 21. Algumas maiúsculas  

de Geronimo Gil: J, U, Ñ. Fonte:  

Real Biblioteca, Madrid (cópia digital).

IMAGEM 22. Pormenor de uma página 

do Manual de caligrafia de Asensio,  

onde se pode observar a semelhança  

da forma do U com a forma do U  

de Gil. Fonte: Imprenta real: Fuentes  

de la tipografía en España. Madrid:  

Cultura Hispánica / AECI, 2009, p.251.

IMAGENS 23 E 24. (página à esquerda  

e dupla página seguinte) Páginas  

do livro D. Quixote impresso com 

tipos de Geronimo Gil onde se podem 

observar fontes romanas e itálicas. 

Tamanho real. Miguel Cervantes 

Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quixote 

de la Mancha. Madrid: D. Joaquin Ibarra, 

impresor de cámara de S.M., 1780. Fonte: 

Real Biblioteca, Madrid (cópia digital).

IMAGEM 25. Comparação entre os 

itálicos dos tipos de Fleischmann,  

de Geronimo Gil e do tipo Romain 

du Roi (à esquerda, a interpretação 

contemporânea de Mário Feliciano  

dos tipos de Gil).

• Itálicos de Fleischmann: Jean 

Enschedé, Epreuve des lettres et 

caractères typographiques fondues 

à Harlem à la Fonderie de Jr. A. Jean 

Enschedé. Harlem: Imprimerie de  

Jr. et Jean Enschedé, 1756.  

Fonte: Biblioteca Nacional de España 

(fotocópia de microfilme).

• Itálicos de Geronimo Gil: Miguel 

Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo 

Don Quixote de la Mancha. Madrid:  

D. Joaquin Ibarra, impresor de cámara 

de S.M., 1780, pp.1, 2 e 3. Fonte:  

Real Biblioteca, Madrid (cópia digital).

• Itálicos de Grandjean.

Fonte: James Mosley [et al.]. Le Romain du 

Roi: la typographie au service de l’État, 

1702-2002. Lyon: Musée de l’imprimerie, 

2002, p. 109.

IMAGEM 26. Capa do livro Cosas de 

España Mário Feliciano, Cosas de España: 

Interpretations of eighteenth-century 

Spanish types. Lisboa: Published by the 

autor, 2005.

IMAGEM 27. Interpretação  

de Mário Feliciano dos tipos espanhóis 

do século XVIII. Mostras de 2005  

dos tipos Salustiana, Monteros,  

Eudald, Merlo, Rongel e Geronimo 

(reduzido em relação ao original).  

Fonte: Mário Feliciano, Cosas de España: 

interpretation of eighteenth-century 

spanish types. Lisboa: Published  

by the author, 2005, p. 32.

IMAGEM 28. Comparação do eixo  

dos tipos Geronimo e Ibarra. Fonte: 

imagem da autora.

IMAGEM 29. Comparação  

do contraste dos tipos Geronimo  

e Ibarra. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 30. Comparação da altura-x 

dos tipos Geronimo e Ibarra.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 31. Comparação entre  

a altura das maiúsculas e a altura-x e 

entre a altura das maiúsculas e a altura 

dos ascendentes dos tipos Geronimo  

e Ibarra. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 32. Comparação das serifas 

dos tipos Geronimo e Ibarra. 

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 33. Comparação da inclinação 

de algumas serifas dos tipos Geronimo 

e Ibarra. No Geronimo essas inclinações 

são variadas e ligeiramente curvas:  

na imagem o filete encarnado que  

segue a inclinação do d não acompanha, 

por exemplo, a inclinação do h. Fonte: 

imagem da autora.

IMAGEM 34. Comparação das serifas 

dos tipos originais de Geronimo Gil  

com o tipo Geronimo de Mário Feliciano. 

Fonte: Imagem da autora a partir de 

originais do livro D. Quixote, do século XVIII  

e da fonte Geronimo italic de Mário Feliciano.

IMAGEM 35. Comparação da abertura  

e dos terminais dos tipos Geronimo  

e Ibarra. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 36. Comparação das 

contraformas do m e do n no tipo 

Geronimo. Como se pode ver, a sobrepor 

o m, em outline encarnado, a letra n  

tem uma contraforma maior.  

Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 37. Comparação das 

contraformas do n e do u no tipo 

Geronimo. Como se pode ver, à direita, a 

sobrepor o u, em outline, a letra n invertida 

180º tem uma contraforma ligeiramente 

maior. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 38. Caracteres maiúsculos  

G e R do tipo Geronimo.

IMAGEM 39. União dos traços curvos 
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com as hastes nalguns caracteres  

do tipo Geronimo.

IMAGEM 40. Comparação do caracter 

 a de diversos tipos actuais, inspirados 

em tipos do século XVIII.

IMAGEM 41. Comparação do caracter  

S de diversos tipos actuais, inspirados 

em tipos do século XVIII. Fonte:  

imagem da autora.

IMAGEM 42. Comparação do caracter 

g de diversos tipos actuais, inspirados 

em tipos do século XVIII. Fonte: imagem 

da autora.

IMAGEM 43. Os diversos pesos do tipo 

Geronimo. Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 44. Textos compostos  

em Berthold Bodoni Light italic (1), 

Geronimo italic (2) e Ibarra Real italic 

(3a e 3b). Na imagem 3b, assinalámos 

algumas zonas do texto que se 

destacam por terem  

uma textura diferente. Fonte: imagem  

da autora a partir de excerto de texto  

de Luís António Verney, Verdadeiro método 

de estudar. Porto: Domingos Barreira, 

1984, p.131. [edição original de 1746].

IMAGEM 45. Texto composto  

em versaletes na fonte Geronimo  

book para que se possa observar  

o comportamento dos caracteres  

U e J maiúsculos em texto, num 

tamanho relativamente pequeno.  

Fonte: imagem da autora a partir  

de excerto de texto de Luís António  

Verney, Verdadeiro método de estudar.  

Porto: Domingos Barreira, 1984,  

p.131. [edição original de 1746].

IMAGEM 46. Textos compostos em 

Geronimo italic e Ibarra Real italic.  

Estes textos foram compostos  

de maneira a ocuparem a mesma 

mancha de texto, para melhor se 

poderem comparar. Fonte: imagem  

da autora a partir de excerto de texto  

de Luís António Verney, Verdadeiro  

método de estudar. Porto:  

Domingos Barreira, 1984, pp 69-70. 

[edição original de 1746].

IMAGENS 47 A 50. Comparação  

dos tipos originais de Geronimo Gil  

(à esquerda) com o tipo Geronimo  

(à direita) de Mário Feliciano.  

Fonte: Imagem da autora a partir  

de originais do livro D. Quixote,  

do século XVIII e da fontes Geronimo book 

e Geronimo book italic de Mário Feliciano. 

Nas imagens 47 e 48 as imagens estão 

reduzidas em relação ao original  

do séc. XVIII; nas imagens 49 e 50 

apresentam-se no tamanho real. 

Imagens do livro de Miguel Cervantes 

Saavedra, El ingenioso hidalgo  

Don Quixote de la Mancha. Madrid:  

D. Joaquin Ibarra, impresor  

de cámara de S.M., 1780; cedidas  

pela Real Biblioteca, Madrid  

(cópia digital). 

IMAGENS 51 A 52. Simulação  

de duas duplas páginas do livro  

D. Quixote do século XVII analisado  

(em tamanho reduzido) compostas  

com o tipo Geronimo, de Mário Feliciano.



∞



CAPÍTULO 1

Introdução

“Creio que não há muita diferença entre a docência 
e a investigação: na aula estou perante os meus futuros colegas 
e quando investigo com manuscritos encontro-me perante 
os meus colegas do passado.”

Gerrit Noordzij

TL “Creo que no hay mucha diferencia entre la docencia y la 
investigación: en la aula estoy ante mis futuros colegas y cuando 
investigo con manuscritos me encuentro ante mis colegas del 
pasado.” Noordzij, Gerrit, El trazo: Teoria de la escritura. Tradução 
de Carlos Garcia Aranda.Valencia: Campgràfic, 2009, p.7. [Edição 
original em língua holandesa: De streek: Theorie van het schrift, 1985].
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3 C A P Í T U L O  1  •  I N T R O D U Ç Ã O

1. Enquadramento geral

Esta investigação deve-se, sobretudo, a três factores de natureza dife-
rente. 

Em primeiro lugar, ao facto de, em meados dos anos 90, ter surgido um 
conjunto de designers portugueses dedicados ao desenho, produção e 
comercialização de tipos de letra, que adquirem um crescente reconhe-
cimento internacional, nomeadamente no mundo dos seus pares. No 
seu design tipográfico, dão mostras de uma grande versatilidade e res-
peito pela história e, alguns deles, encontram no design de tipos a sua 
única ocupação profissional.
Este facto é tanto mais surpreendente, quanto não existe tradição nesta 
área do design no nosso país, ou pelo menos, ela é praticamente desco-
nhecida, sendo o trabalho destes designers, a maior parte deles, auto-
-didacta, um fenómeno novo, digno de atenção.

O  interesse por este tema deve-se, em segundo lugar, à experiência pro-
fissional da autora, em design gráfico, nomeadamente, em design edito-
rial, actividade em que os tipos de letra são uma das “matérias primas” 
por excelência. Deles poderá depender, em boa parte, a qualidade dos 
projectos executados.1

Em terceiro lugar, soma-se a estes factores a actividade docente da auto-
ra em diversas unidades curriculares na licenciatura em design gráfico 
e no mestrado em design de comunicação, na Faculdade de Arquitec-
tura da Universidade Técnica de Lisboa, em que o ensino da tipografia 
está sempre subjacente. É de notar que a estruturação e sistematização 
dos conhecimentos nesta área, em Portugal, são ainda deficientes, so-
bretudo no que se refere à sua vertente pedagógica. Poder contribuir, 
de algum modo, para minorar esta situação constituiu, desde o início do 
trabalho, um desafio estimulante.

Na realidade, o interesse pelo design de tipos tem crescido enormemen-
te nos últimos anos, sendo esta uma área privilegiada na actualidade 

1 ] Quando iniciou esta 
investigação, a autora tinha 
utilizado já tipos de letra  
de alguns destes designers, 
em vários projectos.
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2 ] TL “rock music  
and film took center stage  
in the sixties; theater  
in the seventies; product 
and furniture design in the 
eighties. Today type design 
and lettering seem to have 
a privileged position.” Jan 
Middendorp & TwoPoints.
Net (ed.), Type navigator: 
The Independent Foundries 
Handbook. Berlim: Die 
Gestalten Verlag, 2011, p.4.
3 ] De uma conversa entre 
Umberto Eco e Jean-Claude 
Carrière: “U.C – Num 
determinado momento os 
homens inventaram a escrita. 
Podemos considerar que  
a escrita é o prolongamento 
da mão e, nesse sentido, 
ela é quase biológica. É a 
tecnologia de comunicação 
imediatamente ligada ao 
corpo. Uma vez inventada não 
é possível renunciá-la.  (…) 
é como a invenção da roda 
(...) Mas as nossas invenções 
modernas, o cinema, a rádio, 
a internet não são biológicas.
J.C.C. – Tem razão em 
sublinhá-lo: nunca tivemos 
tanta necessidade de ler  
e de escrever como  
nos dias de hoje.”
Umberto Eco; Jean-Claude 
Carrière, A obsessão do fogo. 
Conversas conduzidas por 
Jean-Philippe de Tonnac. 
Tradução de Joana Chaves. 
Lisboa: Difel, 2009, p.23. 
[Edição original em língua 
francesa: N’espérez pas vous 
débarasser des livres, 2009].

nalguns países: “a música rock e o cinema ocuparam um lugar central 
nos anos sessenta, o teatro nos anos setenta; o design de produto e de 
mobiliário, nos anos oitenta. Hoje em dia, o design de tipos e o lettering 
parecem ter uma posição privilegiada.” 2

Além disso, não podemos deixar de referir que, apesar de estarmos cada 
vez mais rodeados por imagens, “nunca tivemos tanta necessidade de 
ler e de escrever como nos dias de hoje.” 3  Também por essa razão, nos 
parece essencial conhecer e entender melhor as formas gráficas através 
das quais o fazemos, actualmente.

Por último, parece-nos importante clarificar, desde já, que a abordagem 
desta tese – será necessário dizê-lo, visto esta se inserir numa área de 
doutoramentos relativamente recente – se faz a partir do ponto de vista 
de uma designer gráfica, ou seja, de alguém cuja formação e profissão a 
levam a investigar e a reflectir sobretudo no âmbito das formas gráficas. 
Este tema poderia ter, seguramente, outras abordagens, por exemplo, 
do ponto de vista da Sociologia ou da História de Arte, igualmente rele-
vantes, mas com objectivos diferentes. 
Ao reflectirmos, nomeadamente, sobre a história da letra ou sobre os 
diversos percursos profissionais dos designers portugueses, aquilo que 
se persegue é sempre a visão e a compreensão da forma visual da letra 
tipográfica, criada por esses designers, na sua relação com a tecnologia 
utilizada e com a função para a qual foi concebida. Não esquecendo, evi-
dentemente, que a sua qualidade é aferida a partir da actualidade, ou 
seja, do nosso contexto histórico e cultural. 

2. Questões e hipótese da investigação

Para além de, ao longo dos últimos séculos, a letra ser um dos principais 
veículos da transmissão de cultura, ela própria é também portadora de 
cultura, o que é uma característica peculiar.
Assim, interessa-nos tentar perceber no trabalho destes designers de 
que maneira os seus tipos de letra contribuem de forma eficaz para 
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4 ] Tl “el ritmo lento de 
los cambios en tipografía 
no depende tanto de la 
mentalidad del diseñador 
o de los lectores, como 
de los automatismos que 
intervienen el la lectura (…) 
todo aquel que lea mucho, 
como lector, es afecto  
a las formas consagradas.” 
Gerard Unger, Qué ocurre 
mientras lees? Tipografia 
y legibilidad. Traduzido 
por Eric-Martin Jansen 
a partir da edição revista 
e actualizada. Valencia: 
Campgràfic, 2009, p. 38. 
[Edição original em língua 
holandesa: “Terwijl je 
leest”, 1995. Edição revista e 
actualizada: 2006].
5 ] TL “It is probably this 
tension between constraints 
and freedom that attracts 
more and more young 
designers to letters. In an 
age that lacks a dominant 
style or philosophy of form, 
in a period in which literally 
everything  (at least on  
a visual level) seems to  
be possible and permitted, 
making things that need  
to resemble a shared idea of 
how they should look at least 
offers something to hold on.” 
Jan Middendorp, op. cit., p. 3.

essa transmissão, de que modo eles facilitam a leitura e, nomeadamen-
te, a leitura em texto impresso.
Por outro lado, porque as formas dos tipos de letra não podem ser de-
masiado diferentes daquilo que conhecemos – como refere Gerard 
Unger, “o ritmo lento das mudanças na tipografia não depende tanto 
da mentalidade do designer ou dos leitores mas dos automatismos que 
intervêm na leitura (...) todo aquele que lê muito é adepto das formas 
consagradas” 4 –, interrogamo-nos de que modo é possível inovar e criar 
novas formas, que sejam simultaneamente expressivas e legíveis.
Este duplo aspecto será uma das questões que mais nos interessará 
aprofundar na análise dos tipos destes designers: a letra é um código 
que nos remete para um som, ou seja, a sua função é sobretudo a de 
transmitir um valor fonético, mas é, também, portadora de diversas 
expressões e capaz de provocar emoções, que estão para além dessa 
função primária.
Se o desenho de uma letra estiver muito distanciado do código que co-
nhecemos, esta deixa de ser reconhecida e de funcionar como letra. Por 
outro lado, para que um novo tipo de letra se apresente com interesse 
visual, é preciso encontrar pormenores que tornem as letras desse tipo 
“diferentes”. Num tipo concebido para texto haverá, porventura, sempre 
características “tradicionais”, mas estas poderão ser, eventualmente, 
conjugadas  com características contemporâneas.

“Provavelmente, é esta tensão entre constrangimento e liberdade que cada 

vez atrai mais jovens designers para as letras. Numa área em que falta 

um estilo dominante ou uma filosofia da forma, num período em que lite-

ralmente tudo (pelo menos a nível visual) parece ser possível e permitido, 

fazer coisas que necessitem de uma ideia partilhada sobre a sua aparência, 

oferece, pelo menos, qualquer coisa de seguro.”5

Estas reflexões conduzem-nos às nossas primeiras questões:
• De que forma estão presentes essas características, que aliam tradição 
e contemporaneidade no design de tipos destes designers portugueses?
• De que modo os seus tipos são eficazes para a leitura de um texto e, simul-
taneamente, capazes de se constituírem como um objecto contemporâneo?
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Estas questões levam-nos, por sua vez, a questões mais essenciais  
e abrangentes:
• O que pode ser considerado um design de letra de qualidade? 
• Será possível definir alguns princípios?

Procuraremos responder, ainda, a algumas questões com elas relacionadas:
• Quais as condições que contribuem para a qualidade do design de letra 
destes designers portugueses?
• Quais as principais características destes designers que os levaram a 
criar tipos de letra considerados de qualidade?
• Ao nível da aplicação em tipografia impressa, qual a mais-valia das suas 
fontes?
• Haverá características que se possam considerar como específicas da 
cultura portuguesa?
• Qual a relação desses tipos:
–  com a caligrafia e a geometria?
–  com a tecnologia utilizada na sua produção?
– com a história da tipografia?

Numa tentativa de síntese, formulámos, por fim, as questões seguintes:
• Será a qualidade no design de tipos dependente do conjunto destes 
três factores:
– compreensão da História da disciplina?
– conhecimento da tecnologia digital?
–  domínio da sintaxe formal e simbólica?
• Será possível definir a relação história / tecnologia / forma visual como 
uma unidade fundamental na criação de novos tipos de letra?

As questões formuladas levam-nos a colocar a seguinte hipótese:
A qualidade dos tipos de letra dos designers portugueses contem-
porâneos assenta numa relação equilibrada entre a compreensão da 
história da disciplina, o conhecimento da tecnologia digital e o domí-
nio da sintaxe formal.

6 ]  Ainda em 1991, 
num artigo intitulado “A 
mensagem passa?”, Michèle-
Anne Dauppe perguntava-
-se,”então porque se teoriza 
tão pouco sobre a tipografia?” 
(“So why is typography so 
under-theorised?”) . Dauppe, 
Michèle-Anne, “Get the 
message”, in Eye Magazine, 
Vol. 3, Spring 1991, p. 4.
Desde essa altura, as coisas 
mudaram muito e a reflexão 
nesta area é, recentemente, 
cada vez maior. Mas não 
houve ainda tempo suficiente 
para uma maturidade na 
investigação.
7 ] TL “Há um crescente 
interesse do público pelo 
design de letras (…) Talvez 
este interesse pela tipografia 
se possa atribuir a um novo 
nível de consciência, uma 
tentativa de compreender até 
os elementos mais pequenos 
da nossa existência. Do 
mesmo modo que o objectivo 
da investigação do ADN  
é identificar a localização 
e a função de cada um dos 
genes humanos, o estudo 
dos tipos de letra pode 
considerar-se uma tentativa 
de compreender o aspecto 
formal da unidade mais 
pequena da palavra escrita” 
“Il semble y avoir un intérêt 
pour la typographie, modéré 
mais croissant, chez le 
grand public (...) Cet intérêt 
pour les caractères peut 
être attribué à un nouveau 
degré de conscience : notre 
tentative pour comprendre 
même les plus petits cubes 
de constructions de notre 
existence. Tout comme le  
but de l’analyse de l’ADN 
 est d’identifier la localisation 
et la fonction de chaque 
gène humain, on peut voir 
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3. Objectivos e benefícios da investigação

Estabelecemos os seguintes objectivos concretos para esta investigação:
• Analisar e descrever quais as influências, formação, métodos de traba-
lho e relações profissionais de cada um dos designers escolhidos.
• Elencar e estabelecer uma análise crítica de alguns tipos de letra de 
cada um desses designers, procurando fazê-lo à luz dos sistemas de clas-
sificações de tipos de letra existentes, face à história da tipografia e face 
ao actual contexto tipográfico.
• Detectar eventuais factores comuns aos vários designers e/ou à sua obra.
• Compreender quais os factores que contribuem para a qualidade dos 
seus tipos de letra e identificar possíveis parâmetros.
• Procurar compreender o contexto que tornou possível o aparecimento 
destes profissionais na actualidade, em Portugal. 

Consideramos que a reflexão teórica sobre a prática da tipografia é 
extremamente relevante para o desenvolvimento da profissão e para a me-
lhoria da qualidade da sua prática e do seu ensino. Ela é praticamente ine-
xistente em Portugal, encontrando-se ainda incipiente em países com uma 
cultura tipográfica mais avançada, sobretudo, se comparada com a crítica 
de outras profissões, como por exemplo a arquitectura.6 Esperamos que 
possa ser esse um dos benefícios desta investigação, acerca dos fundamen-
tos e práticas desta actividade, que tem uma crescente visibilidade. 7  Dese-
jamos contribuir para um maior pensamento crítico nesta área, tanto junto 
de outros profissionais, como dos alunos e do público em geral.
Gostaríamos de tornar claro que teoria e prática são indissociáveis e, ao 
relacionar o design de tipos com o seu enquadramento social e histórico, 
dar um contributo para a investigação das relações entre letra e cultura.
Por outro lado, e não menos importante, esperamos também dar a co-
nhecer o design em Portugal , colaborando na valorização do nosso 

“património cultural e criativo.”
Além disso, julgamos que esta investigação poderá servir também para 
encontrar e “fixar” termos portugueses, numa área em que estes estão 
muito longe de existir ou de ser consensuais. Essa terminologia parece-
-nos fundamental para o progresso da profissão em Portugal.8

dans l’étude des polices de 
caractères une tentative pour 
comprendre l’apparence 
formelle de la plus petite unité 
de mot écrit. Peter Bilak, À la 
recherche d’une théorie générale 
du dessin de caracteres. Bilak, 
Peter, À la recherche d’une 
théorie générale du dessin 
de caracteres. [Em linha]. 
The Hague: Typotheque, 
2006.  [Consult. Nov. 2010]. 
Disponível em WWW:<URL: 
https://www.typotheque.com/
articles/a_la_recherche_d 
_une_theorie_generale>
8 ] André Stolarski na 
introdução à edição brasileira 
do livro de Robert Bringhurst, 
Estilo Tipográfico, diz o 
seguinte: “A tradução de uma 
obra de referência como esta, 
é, portanto, um momento 
oportuno para ajudar a 
estabelecer uma terminologia 
profissional mais precisa (…) a 
constituição de um vocabulário 
técnico em língua própria,  
é decisiva para o domínio pleno 
dessa mesma técnica.” Robert 
Bringhurst, Elementos do 
Estilo Tipográfico: versão 3.0. 
Tradução e glossário inglês-
-português André Stolarski.  
São Paulo: Cosac Nayfi, 2005, 
p.12. [Edição original em  
língua inglesa: The elements  
of typographic style, 1992].
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9 ] Disponíveis em anexo.
10 ] No caso de Mário 
Feliciano, sentimos  
a necesidade de lhe fazermos 
uma segunda entrevista, que 
se realizou quase dois anos  
e meio depois da primeira.

4. Metodologia e desenvolvimento da investigação 

A metodologia utilizada nesta investigação é de carácter qualitativo e 
não intervencionista, visando uma adequada análise, compreensão e 
descrição do objecto de estudo. Sintéticamente, compõe-se das seguin-
tes vertentes: pesquisa teórica baseada numa revisão da literatura e sub-
sequente análise crítica; entrevistas abertas, não directivas e de carácter 
exploratório, e metodologia de estudo de caso, baseados numa observa-
ção directa e numa posterior análise crítica.

Iniciámos a investigação, como não podia deixar de ser, por uma revisão 
da literatura, que se quis, de início, de carácter abrangente e que, pouco 
a pouco, se foi centrando no estudo da história da tipografia. Sendo a 
forma das letras algo que se tem alterado relativamente pouco, já que 
as formas actuais mantêm ainda muitas das características das letras de 
há muitos séculos, era de prever que a história seria um assunto central. 
Em conjunto com a história da letra, analisámos os diversos tipos de 
classificação, que foram começando a surgir no início do século XIX, e, a 
partir dessa pesquisa, construímos um estado da arte mais consistente.

Simultaneamente, iniciámos as entrevistas aos designers de tipos. 9 
Como referimos, trataram-se de entrevistas de carácter exploratório, 
abertas e susceptíveis de alterações relativamente ao nosso guião inicial 
e que foram evoluindo em diferentes direcções, consoante as respostas 
de cada entrevistado no decorrer da própria entrevista.
Colocámos questões, recolhemos respostas e, é de sublinhar que surgi-
ram novas questões a partir dessas entrevistas. Elas decorreram nor-
malmente em tom de conversa agradável e animada, como é frequente 
entre pessoas que se interessam profundamente pelas mesmas questões. 
Mas revelaram-se fundamentais, não só por nos fornecer informações 
relevantes que só os próprios poderiam dar, mas também para melhor 
compreendermos o percurso profissional de cada designer e as suas 
opções relativamente ao design de tipos. Foram também um desafio a 
novos pontos de vista e a outros rumos de pensamento.10
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11 ] Não existe, parece-nos, 
nenhum termo adequado 
para traduzir esta expressão.

Nesta investigação alternámos entre a reflexão originada pelo con-
fronto de diversas leituras e aquela que o acto de escrita, em si mesmo, 
pressupõe, por um lado, e por outro, por uma ponderação que vem da 
observação atenta e repetida do nosso objecto de estudo – os tipos de 
letra – seja nos seus pormenores, seja no seu conjunto, num texto. Com 
o evoluir da investigação, fomos percebendo que, para a análise dos ti-
pos de letra destes designers e para a compreensão da nossa questão 
central – tradição e contemporaneidade – seria útil selecionar alguns 
tipos de letra destes seis designers que fossem interpretações actuais 
de tipos de séculos passados. Pareceu-nos claro, então, que aquilo a que 
normalmente chamamos, na linguagem da profissão, revivals 11 de tipos 
de letra, teriam que se constituir em casos de estudo para nós. Interes-
sava-nos, ainda, que esses tipos escolhidos fossem uma interpretação de 
uma tipografia concreta, à qual pudéssemos aceder a partir de obras im-
pressas da época específica que servia de mote inspirador às interpre-
tações actuais, para melhor se poder comparar e analisar as diferenças 
e semelhanças.
Escolhemos como época de preferência para o nosso estudo a época 
barroca – período também chamado, por vezes, de transição – em que 
se tinha chegado já a uma relativa estabilização nos diversos estilos ti-
pográficos, por um lado e, por outro, se incorporavam frequentemente 
detalhes e modos de fazer extremamente inovadores. 

Assim, demos início ao primeiro caso de estudo: o tipo Geronimo, de Má-
rio Feliciano, inspirado em tipos espanhóis do século XVIII. Esse caso 
de estudo daria origem a dois papers: um, apresentado na conferência 
internacional Books whith a view, em Novembro de 2011, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, em Lisboa e outro, apresentado no III encontro 
internacional de tipografia, em Outubro de 2012, no Porto. Essas comu-
nicações foram importantes para o confronto com um público especia-
lista, que levantou questões que viriam a revelar-se fundamentais para 
os textos que apresentamos nesta tese.
Para a concretização deste caso de estudo, deslocamo-nos a Espanha, 
nomeadamente à Biblioteca Real e à Biblioteca Nacional de España, em 
Madrid, onde consultámos os originais do século XVIII e observámos 
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e analisámos  atentamente as formas das letras impressas dessa época.
Foi uma fase fundamental da investigação, já que, para além dos origi-
nais espanhóis, tivemos acesso a originais holandeses de grande qua-
lidade, nomeadamente a specimens impressos com tipos do famoso 
puncionista Michael Fleischman. Pudemos analisar e reflectir sobre 
aquilo que nos aproxima dos tipos dessa época e pudemos constatar 
como há ainda muitas características nas formas das letras desse pe-
ríodo barroco que se mantêm ainda, actualmente, em muitos tipos.

A partir deste contacto com os primeiros séculos da História da tipografia, 
sentimos a necessidade de ir mais longe na compreensão das razões de 
ser da forma das letras. Para além da sua evolução histórica, e das rela-
ções da tipografia com a caligrafia, com a tecnologia e até com a política 
e a filosofia, haveria razões do âmbito da fisiologia, da percepção visual e 
das condicionantes culturais, que seriam, certamente relevantes. Demos 
então início ao capítulo 3: Percepção Visual, cultura e anatomia da letra.

A partir daqui, elaborámos uma síntese de alguns princípios funda-
mentais a ter em conta no design de um tipo de letra, que contem-
plasse a importância das correcções ópticas decorrentes da percepção 
visual. De seguida, avançámos para uma análise sistemática de todos 
os caracteres, em tipos com serifas e tipos sem serifas, divididos em 
grupos formais coerentes. 
A par dessa análise, iniciámos uma outra acerca dos principais termos 
da anatomia tipográfica e tentámos encontrar alguma nomenclatura 
em língua portuguesa.
De seguida elaborámos os percursos biográficos dos vários designers.

Para uma análise coerente e efectivamente útil dos casos de estudo, sentimos 
ainda  a necessidade de criar uma grelha de análise, que sistematizasse, de 
uma forma clara, as características essenciais de um tipo de letra para texto. 

A partir desta grelha, reavaliámos a análise do  tipo Geronimo e demos 
início a um novo caso de estudo: o tipo Rolland de Hugo d’Alte, inspirado 
em tipos barrocos portugueses da tipografia de Francisco Rolland, em Lis-
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boa. Na Biblioteca Nacional de Portugal, tivemos acesso a originais dessa 
tipografia e também a inúmeros documentos impressos na mesma época, 
nomeadamente na Tipografia Regia, que foram úteis por permitirem uma 
comparação e melhor compreensão e análise dos tipos do século XVIII.

Estes casos de estudo apresentam-se como uma das partes fundamen-
tais desta investigação, para onde convergem todas as outras.

5. Estrutura da tese

O texto apresentado é composto por esta introdução (capítulo 1) e por 
duas partes principais. A primeira parte tem quatro capítulos e a segun-
da, três capítulos, num total de sete capítulos.
A primeira parte – composta pelos capítulos 2  a 4 –  tem como título,  
o alfabeto latino: história e anatomia e desenvolve toda a investigação 
que julgámos necessária para a elaboração da segunda parte. A segunda 
parte – capítulos 5 a 7– com  o título tipos de letra de autores portugue-
ses: tradição e contemporaneidade [1994-2012], aborda o tema específi-
co desta tese, os designers portugueses contemporâneos e os seus tipos de 
letra. 

O processo de desenvolvimento da investigação que descrevemos acima foi 
procurando responder, fundamentalmente, a quatro questões centrais:
O QUÊ?  •  PORQUÊ?  •  COMO?  •  PARA QUÊ?

Cada uma destas perguntas acabou por dar origem a diferentes capítu-
los desta tese, do seguinte modo: 

No capítulo 2, Da invenção da escrita à tipografia, coloca-se a ques-
tão central, “o quê?”. Ao elaborarmos uma síntese da  história da letra e 
dos seus antecedentes, procuramos perceber aquilo a que nos referimos 
quando falamos de letras tipográficas e, desse modo, apropriamo-nos, 
de certa forma, do nosso objecto de estudo. O que é, objectivamente, 
uma letra tipográfica? Trata-se de quê, afinal? De que modo se relacio-
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nam as formas dessa letra com a tecnologia, a caligrafia e as concepções 
filosóficas de cada época?
No capítulo 3, Percepção visual, cultura e anatomia da letra, para 
além da observação da evolução das letras ao longo da história, daquilo 
que se manteve e daquilo que se alterou, procuramos perceber “o por-
quê” das formas das letras tipográficas actualmente existentes.  Sabendo 
que a relação entre o som que as letras representam e a sua forma não 
obedece, actualmente, a nenhuma representatividade ou a alguma rela-
ção visível entre som e forma, ou seja, que essa relação é arbitrária, per-
guntamo-nos quais as causas de algumas formas no desenho das letras.
Audição e visão encontram-se na tipografia graças a uma convenção cul-
tural. Mas será que as formas das letras são totalmente arbitrárias ou 
que, pelo menos em parte, obedeceram desde o início a alguns requisi-
tos da nossa percepção visual, baseada na psicologia e na anatomia do 
cérebro, e da cultura em que foram tomando forma? 

No capítulo 4, Análise dos caracteres tipográficos: o tipo como sis-
tema rítmico de formas e proporções, observamos atentamente e, a 
partir das sínteses efectuadas nos capítulos anteriores, a forma de cada 
caracter tipográfico  do alfabeto latino e das relações entre os vários ca-
racteres, procurando, desse modo, responder à nossa terceira pergunta: 

“como?” De que modo isso acontece, como se concretizam as formas de 
cada caracter e as relações entre eles?

Por último, na 2ª parte, na análise dos casos de estudo – capítulo 6, Caso 
de estudo: Rolland de Hugo d’Alte e capítulo 7, Caso de estudo Ge-
ronimo de Mário Feliciano – retomamos as três perguntas efectuadas 
(“o quê, porquê, como”) e acrescentamos-lhe uma última questão: “para 
quê?”, numa procura da função da letra e do seu sentido.
Essa pergunta estava já, de certa maneira, previamente respondida atra-
vés da própria escolha dos tipos – tratam-se de tipos para texto, mas pro-
curamos ir mais longe e perceber se, efectivamente, estes tipos se ade-
quam a ser compostos em texto e se faz sentido actualmente criar tipos 
digitais a partir de tipos da época da imprensa. Estará o designer de revi-
vals a contribuir para uma cultura tipográfica significativa e com sentido?
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Na 2ª parte, antes da análise dos casos de estudo, desenvolvemos ainda um 
capítulo – Capítulo 5 Designers portugueses de tipos na actualidade – 
com  a descrição dos percursos biográficos de cada designer escolhido 
(não sem antes basearmos essa escolha), com a explicação das razões da 
escolha dos casos de estudo e com a criação de uma grelha de análise que 
tornará possível avaliar os casos de estudo apresentados. Nesta grelha, 
partimos dos objectivos encontrados para um tipo de letra para texto, de-
finindo parâmetros de avaliação baseados na direcção e proporção de um 
tipo, por um lado, e por outro, partindo da sistematização dos detalhes.
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PARTE 1
O ALFABETO LATINO: 
HISTÓRIA E ANATOMIA



∞



CAPÍTULO 2

Da invenção da escrita à tipografia

“L ‘invention de l’écriture (…) suppose une réflexion 
pour classer le réel, le monde, la nature, les produits 
de la société. Et ce classement du réel est fondé 
sur des critères graphiques.” 

Jean-Jacques Glassner

“A invenção da escrita (…..) supõe uma reflexão para classificar 
o real, o mundo, a natureza e os produtos da sociedade. 
E esta classificação do real está assente em critérios gráficos.”
Jean-Jacques Glassner, “Ecrire c’est classer le monde”, 
in Les cahiers de science et vie: Les origines de l’écriture, 
Issy-les-Moulineaux: Excelsior Publications, nº 107
Outubro-Novembro, 2008



∞
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1. Introdução

Sendo o design de tipos – matéria que se insere no campo mais lato da 
tipografia  – o assunto central desta investigação parece-nos essencial, 
logo de início, perceber a sua história e também aquilo que a antecede.
Neste capítulo, procuramos fazer uma síntese da evolução da letra, dan-
do destaque a três momentos de ruptura, fundamentais na sua história 
e que são propiciadores de grandes transformações culturais:
a) A invenção da escrita.
b) A invenção do alfabeto (e, nomeadamente, do alfabeto latino).
c) A invenção da tipografia (ou a sua introdução no Ocidente)

No que se refere à invenção da escrita, procuramos compreender onde é 
que ela aconteceu, o que a fez surgir, e como é que se processa essa aqui-
sição, de maneira a podermos entender melhor aquilo que veio alterar 
no comportamento humano e aquilo que existe em comum entre essas 
escritas primitivas e a actual escrita tipográfica digital.
Em relação à invenção do alfabeto, descrevemos onde e quando se 
deu esse acontecimento e qual foi a sua evolução até ao aparecimen-
to da imprensa. Tentamos, ainda, avaliar qual a importância desta 
descoberta e de que modo ela veio alterar a relação do homem com o 
mundo que o rodeia.
Na análise do início da impressão tipográfica no ocidente, observa-
mos de que modo se conjugam e se transformam as diversas formas 
do alfabeto, até que os seus estilos alcancem uma relativa estabilida-
de, da qual ainda somos actualmente herdeiros. De seguida, procu-
ramos analisar as relações dos tipos de letra ao longo dos primeiros 
séculos da tipografia, com a tecnologia, a caligrafia e as concepções 
estéticas, porque nos parece que essa análise pode ser extremamente 
benéfica para o entendimento do actual design de tipos. Debruçamo-

-nos, ainda, sobre as mudanças decorrentes da revolução industrial 
e, por último, sobre as transformações que são já consequência da 
revolução digital.
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1 ] “A escrita é a forma sólida 
da palavra, o sedimento da 
linguagem. A fala sai das 
nossas bocas, mãos e olhos 
de forma quase líquida e, 
depois, evapora-se.” Robert 
Bringhurst, A forma sólida da 
linguagem. Tradução Juliana 
A. Saad. São Paulo: Edições 
Rosari, 2006, p. 9. [Edição 
original em língua inglesa: The 
solid form of language, 2004.]. 
2 ] Até há relativamente 
pouco tempo, os 
investigadores discutiam a 
hipótese de a escrita ter  tido 
origem apenas num lugar, que 
teria, depois, contagiado os 
outros, mas hoje essa hipótese 
é posta de lado. Andrew 
Robinson, The story of writing. 
Londres: Thames & Hudson, 
2003 e Fabienne Lemarchand, 
“D’une écriture à l’autre”  
in Les cahiers de science et 
vie: Les origines de l’écriture”. 
Issy-les-Moulineaux: Excelsior 
Publications, nº 107- Outubro-
-Novembro 2008, p. 11.
3 ] Supunha-se, até há pouco 
tempo, que os hieroglifos 
tinham aparecido 3.000 a.C., 
mas, nos anos 90, descobriram-
-se novas inscrições datadas de 
entre 3.250 e 3.150 a.C. Rafaële 
Brillaud, “L’écriture égyptien-
ne: Dans la nature tout fait 
signe” in Les cahiers de science 
et vie: Les origines de l’écriture, 
Issy-les-Moulineaux: Excelsior 
Publications, nº 107- Outubro-
-Novembro 2008, p. 35.
4 ] Robert Bringhurst, 
Elementos do Estilo 
Tipográfico: versão 3.0. 
Tradução e glossário inglês-
português André Stolarski. 
São Paulo: Cosac Nayfi, 2005, 

2. A invenção da escrita

O assunto de que nos ocupamos nesta investigação teve a sua origem em 
tempos bem longínquos, há cerca de 5.000 anos. Começa com essa ex-
traordinária invenção que foi a descoberta da escrita, a “forma sólida da 
linguagem”, na expressão eloquente de Robert Bringhurst.1

Este gigantesco passo em frente da humanidade é um marco no tem-
po – há um antes (a Pré-história) e um depois (a História) – e ocorre 
em quatro lugares diferentes e inicialmente sem contacto entre si 2: em 
primeiro lugar, na Suméria (escrita cuneiforme, 3.400 a.C.); um pouco 
mais tarde (entre 3.250 e 3.150 a.C.), no antigo Egipto 3; por volta de 
1.400 a.C., na China e, por último, na civilização Maia, na América Cen-
tral, cerca de 400 anos a.C.
Se começamos esta investigação por tempos tão recuados, é porque há 
uma raiz comum na teoria e prática do design de letra contemporâneo 
que a liga a esse período da história da humanidade. De facto, “muitas 
das antigas convenções dos escribas sobrevivem na composição tipo-
gráfica de hoje” 4 ou, como dizem os autores do livro, Tipography: when, 
who, how: “nada mudou na natureza do processo.” 5

Interessa-nos perceber esse processo e as origens daquilo que é, hoje, 
um dos fundamentos da sociedade ocidental. De facto, a comunicação 
escrita não é uma simples tradução da fala – não se trata, apenas, da pas-
sagem do sentido auditivo ao sentido visual – mas configura uma nova 
maneira de pensar e uma nova relação com o mundo, que tem sido o 

“cimento” de toda a nossa cultura.
Se bem que a escrita, por si só, não seja definidora da especificidade 
do ser humano, tal como o é a linguagem (não é preciso saber escre-
ver para se ser plenamente humano; no entanto, é necessário saber 
comunicar, transmitindo emoções e ideias 6), esta invenção configura 
uma enorme mudança na maneira de entender o mundo e no relacio-
namento com ele: “o acto de escrever supõe a capacidade de analisar 
a construção da própria língua. Exige organizar as informações em 
categorias coerentes. Por sua vez, vai transformar a nossa visão do 
real, assegurar a continuidade de uma sociedade, garantir-lhe uma 
certa perenidade.” 7
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p. 135. [Edição original em 
língua inglesa: The elements of 
typographic style, 1992].
5 ] TL “Rien ná changé dans 
la nature du processus.” 
Friedrich Friedl; Nicolaus Ott; 
Bernard Stein, Tipography: 
when,who, how, Colónia: 
Koneman, 1998, p. 13.
6 ] “ (…) por mais que a adore-
mos a escrita não é uma parte 
indispensável da experiência 
humana ou uma condição 
humana perene. Se a linguagem 
for perdida, a humanidade esta-
rá perdida.” Robert Bringhurst, 
2006, op. cit., p. 78. 
7 ] TL “L’acte d’écrire 
suppose d’être en mesure 
d’analyser la construction 
de sa propre langue. Il exige 
d’organiser les informations 
en catégories cohérentes. 
En retour il transforme 
notre vision du réel, asseoit 
une société dans la durée, 
lui garantit une certaine 
pérennité.” Les cahiers de 
science et vie: les origines 
de l’écriture, Issy-les-
Moulineaux: Excelsior 
Publications, nº 107- 
Outubro-Novembro 2008, 
Editorial, p. 3.
8 ] George Steiner, O Silêncio 
dos livros. Tradução de Marga-
rida Sérvulo Correia. Lisboa: 
Gradiva, 2006, p. 12. [Edição 
original em língua francesa: 
Le silence des livres, 2006].
9 ] “ (...) l’écriture permet 
surtout à une société de se 
situer dans la longue durée. 
En pérénissant la parole, 
elle fait figure d’enterprise 
démiurgique. Elle permet de 
défier la mort ele même...”  
TL :“Sobretudo, a escrita  
permite a uma sociedade  
situar-se no tempo. Ao eter-
nizar a palavra, ela desem-
penha um papel demiúrgico. 

Além disso, ao longo dos tempos, a escrita 
tem sido factor de poder e de domínio, pois 
ela tem a capacidade de tornar  “presen-
te um grau máximo de autoridade (...). O 
simples facto de escrever, de lançar mão de 
uma transmissão escrita significa reivindi-
car, para si, o estatuto do discurso magis-
tral, do canónico.” 8

De facto, no mundo contemporâneo, a escri-
ta tem o poder de conferir ao pensamento 
um estatuto de “superioridade intelectual”. 
Nem sempre esta concepção foi válida: na 
Grécia antiga, Sócrates (que nunca escreveu 
os seus discursos) e Platão reclamavam a su-
perioridade da linguagem oral sobre a escri-
ta. Mas para nós, ocidentais do século XXI, 
a superioridade da linguagem escrita é um 

conceito praticamente assente, já que, sobretudo desde a invenção 
da imprensa, grande parte da produção intelectual tem estado irre-
mediavelmente ligada à escrita.
Para além disto, ainda que admitamos que este meio de expressão pos-
sa não ser superior à oralidade no que se refere à qualidade da comu-
nicação, ele tem a enorme vantagem de ultrapassar barreiras espaço-

-temporais. E, se bem que hoje tenhamos outras formas de contornar 
estas fronteiras (telefone, diferentes meios de comunicação e de registo 
audiovisual, etc.), há valores na escrita que lhe são específicos e que a 
diferenciam da linguagem oral.
Vejamos: para além de uma função comunicativa, que actua como exten-
são da memória – transmitindo mensagens de um emissor para um re-
ceptor que pode não estar presente no espaço e no tempo 9 – e funciona 
como um reforço da autoridade 10 e da identidade 11, a escrita contribui, 
também, para organizar o pensamento e dar-lhe uma outra estrutura, 
como referem vários autores que se dedicam a este estudo.
Esta última afirmação parece-nos extremamente relevante e faz-nos 
constatar que, para poder chegar a esta aquisição, o Homem teria que 

Permite desafiar  
a própria morte...”
 Jean-Jacques Glassner, 
“Ecrire c’est classer le 
monde”, in Les cahiers de 
science et vie: Les origines de 
l’écriture, Issy-les-Moulineaux: 
Excelsior Publications,  
nº 107- Outubro-Novembro, 
2008, p. 17.
10 ] “Parallèlement à tous 
les facteurs esthétiques et 
sociaux, pouvoir traduire 
sa pensée en langage et le 
langage en texte a toujours 
été un facteur de pouvoir.” 
TL “Paralelamente a todos 
os factores estéticos e sociais, 
poder traduzir o pensamento 
em linguagem e a linguagem 
em texto  foi sempre um 
factor de poder”, Friedrich 
Friedl; Nicolaus Ott; Bernard 
Stein, op. cit., p. 13.
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11 ] “Mais écrire c’est aussi 
s’identifier comme individu 
dans une société donnée. 
L´écriture du nom sert  
à se situer. (...) il est frappant 
de constater, en Mésopo-
tamie et en Egypte, qu’une 
grande partie des premiers 
signes d’écriture que nous 
connaissons sert à écrire des 
noms propres.” TL “Escrever 
é também identificar-se como 
indivíduo numa dada socieda-
de. A escrita do nome serve 
para se situar (…) é espantoso 
constatar que, uma grande 
parte dos primeiros signos de 
escrita que conhecemos na 
Mesopotamia ou no Egipto, 
serve para escrever nomes 
próprios”. Jean-Jacques  
Glassner, op. cit., p. 17.
12 ] Jean-Jacques Glassner, 
idem, ibidem.
13 ] TL “un extraordinaire 
effort de réflexion et de 
classement.”  Jean-Jacques 
Glassner, op. cit.,  p. 18. 
14 ] TL “Suppose une 
réflexion pour classer le 
réel, le monde, la nature, 
les produits de la société. 
Et ce classement du réel 
est fondé sur des critères 
graphiques.” Jean-Jacques 
Glassner, op. cit.,  p. 17. 
Sublinhado nosso.
15 ] “On peut  donner 
beaucoup de raisons, mais 
le moteur ultime reste hors 
de notre portée. J’ai donnée 
quelques explications qui font 
appel à l’identité individuelle, 
à la diversification sociale,  
à la meilleure connaissance 
de l’univers alentour, à la 
volonté de s’inscrire mieux 
dans l’espace et dans le 
temps. Mais cela n’épuise pas 
la richesse de cette invention: 
il y a encore une dimension 
essentielle qui nous échappe.” 

possuir já uma enorme capacidade intelectual, que ultrapassava em 
muito a simples preocupação da gestão material das necessidades.12 
No momento em que acontece, a invenção da escrita constitui nas diver-
sas partes do mundo “um extraordinário esforço de reflexão e classifica-
ção.” 13 No entanto, ainda hoje, escrever “supõe uma reflexão para clas-
sificar o real, o mundo, a natureza e os produtos da sociedade. E esta 
classificação do real está assente em critérios gráficos.” 14 Efectiva-
mente, a escrita acrescenta algo à linguagem oral que é, simultaneamen-
te, da ordem do universo conceptual e da realidade visual. Pressupõe o 
domínio de uma sintaxe e de uma semântica coerentes e funcionais e de 
um código comum entre quem escreve e quem lê.
Neste sentido, podemos dizer que os fundamentos da Tipografia já se 
encontram presentes nas antigas civilizações que inventaram a escrita:  
tentativa de conferir ordem e sentido, capacidade de hierarquizar 
e classificar através de critérios gráficos são ainda hoje factores que 
constituem a base desta disciplina.
Chegamos agora a uma questão – porventura das mais relevantes para 
esta investigação – que se coloca ao estudo da invenção da escrita: de 
que maneira é que a escrita faz esta transposição?  Como é que pas-
samos de uma realidade feita de objectos, emoções e ideias para uma 
realidade gráfica comunicante?
As civilizações que inventaram a escrita fizeram-no desenvolvendo, ba-
sicamente, um mesmo tipo de representação: simultaneamente logo-
gráfica (imagens que representam palavras ou significados) e fonética 
(imagens que representam sons). 
E não sendo ainda conhecidas todas as razões que conduziram o homem 
à escrita 15, sabe-se que a sua aquisição “testemunha já um alto grau de 
conceptualização” 16, revelando uma enorme capacidade de representar 
todos os conceitos da língua, muitas das vezes de uma forma totalmente 
abstracta. E essa invenção traduz-se numa nova relação com o mundo: 

“A escrita conduz o homem a reflectir sobre as realidades, a conhecê-las 
melhor para melhor as classificar e melhor as nomear. Adquire, assim, 
uma percepção mais fina do seu meio ambiente.” 17

A verdade é que, já no estudo das diversas escritas iniciais, se colocam 
algumas das principais questões que iremos desenvolver mais à frente: 
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TL: ”Podemos fornecer 
muitas razões, mas o motor 
último fica fora do nosso 
alcance. Dei algumas 
explicações que fazem apelo 
à identidade individual, 
à diversificação social, 
ao melhor conhecimento 
do universo envolvente, à 
vontade de se inserir melhor 
no espaço e no tempo. Mas 
isto não esgota a riqueza 
desta invenção: há ainda 
uma dimensão essencial que 
nos escapa.” Jean-Jacques 
Glassner, op. cit., p. 18.
16 ] TL “témoigne 
déjà d’un haut degré 
de conceptualisation.” 
Marielle Mayo, “L’écriture 
cuneiforme: L’humanité  
entre dans l’histoire”,  
in Les cahiers de science et  
vie: Les origines de l’écriture, 
Issy-les-Moulineaux: 
Excelsior Publications,  
nº 107- Outubro-Novembro, 
2008, p. 22.
17 ] TL “L´écriture conduit 
l’homme à réfléchir sur  
les réalités, à mieux les 
connaitre pour mieux  
les classer et mieux les 
nommer. Il acquiert ainsi  
une perception plus fine  
de son environnement.”  
Jean-Jacques Glassner,  
op. cit., p. 18.

a relação da forma visual escrita – os significantes – com, simultanea-
mente, a tecnologia dessa escrita e a função que desempenha.
Já que não cabe no âmbito desta investigação alongarmo-nos sobre o tema, 
apenas daremos exemplos de dois diferentes tipos de escrita, a que não 
são alheias as técnicas utilizadas ou a função que desempenham: a escri-
ta cuneiforme e a escrita egípcia.

No primeiro caso, o barro é utilizado como suporte principal, sendo o 
instrumento de escrita uma cana cortada, o que não se presta a uma 
escrita cursiva, conduzindo a que a forma visual dos signos seja consti-
tuída por pequenos traços rectos. No segundo caso, a escrita é utiliza-
da, sobretudo, em inscrições sobre monumentos (escrita hieroglífica) 
ou pintada com tinta em papiro ou tijolo (escritas hierática e demótica), 
o que torna possível uma representação muito mais pormenorizada e 
com recurso a linhas curvas e mais complexas. 

IMAGEM 1

Escrita cuneiforme. 
Cerca de 2350 a.C.
Fonte: Les cahiers  
de science et vie:  
Les origines de l’écriture. 
Issy-les-Moulineaux: 
Excelsior Publications,  
nº 107- Outubro-Novembro 
2008, p. 23.
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18 ] TL “ Il est porteur de la 
réalité du monde et constitue, 
à son titre, un mode d’action.” 
Rafaële Brillaud, op. cit., p. 38.
19 ] “L´écriture a donc une 
valeur performative: nommer 
c’est faire exister (...) L´écrit 
fait advenir ce qu’il exprime, 
le mot étant lié magiquement 
à la chose.” 
TL “A escrita tem, então, 
um valor performativo: 
nomear é fazer existir (...) A 
escrita faz nascer aquilo que 
exprime, estando a palavra 
magicamente ligada à coisa.” 
Rafaële Brillaud, idem, ibidem.

Por outro lado, há uma concepção da realidade que se reflecte desde 
logo na representação gráfica: os escribas egípcios vão buscar à nature-
za toda a sua inspiração e por isso desenham falcões, leões, canas... ou 
seja, tudo o que vêem na natureza à sua volta e, ao fazê-lo, o hieróglifo 
não serve apenas para representar a palavra, mas torna-se “portador da 
realidade do mundo e constitui, nesse sentido, um modo de acção.” 18 Os 
egípcios acreditam na eficácia mágica do símbolo, pensam mesmo que a 
escrita poderia dar vida ao que representava.19

Torna-se claro, neste exemplo, que a forma visual da escrita depende 
também da sua função. Ou, indo um pouco mais longe, vemos que ela 
está intrinsecamente ligada à intenção e à produção de sentido.
Esta relação será importante para o nosso estudo: ao tentarmos investi-
gar a pertinência do desenho de novos tipos de letra, ela não será, com 
certeza, uma razão menor.

IMAGEM 2

Escrita hieroglifica 
egípcia. Cerca  
de 1350 a.C.

IMAGEM 3

Escrita demótica egípcia.. 
Cerca do século IV a.C.
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20 ] TL “Les hiéroglyphes 
s’imposaient pour leur 
beauté: lisibles dans  
plusieurs sens, il s’adaptent 
aux supports, objets  
ou édifices.” Rafaële  
Brillaud, idem, ibidem.
21 ] Luís Manuel Araújo,  
“As escritas Egípcias: 
eternidade e quotidiano”, 
in  A Escrita das Escritas. 
Lisboa, Fundação Portuguesa 
das Comunicações. Edições 
Estar, 2000, pp. 59-70.
22 ] TL “cette écriture  
‘sacré’ (du grec hierus)  
et ‘gravée’ (glyphein)  
leur permettait avant tout 
manipuler le réel.”  
Rafaële Brillaud, op. cit.p. 38.
23 ] “os hieróglifos (...) eram 
designados em egípcio por 
medu netjer, isto é “palavras 
divinas”, cuja invenção 
era atribuída ao Deus Tot, 
patrono dos escribas  
e da escrita.” Luís Manuel 
Araújo, op. cit.
24 ] Laurent Pflughaupt, 
Lettres latines: rencontre  
avec des formes remarquables. 
Paris: Éditions Alternatives, 
2008, p. 48.

3. A descoberta do alfabeto

Nesta grande aventura da humanidade, o passo seguinte é a invenção 
do alfabeto.
Ao contrário da escrita, o alfabeto foi inventado apenas uma vez e num 
único local – pelo povo fenício, cerca de 1.000 anos antes da nossa era 

– e todos os alfabetos actuais derivam dessa primeira forma de escrita, 
baseada na representação de sons.
Actualmente, sabe-se que os egípcios tinham já signos gráficos para to-
dos os sons. No entanto, a possibilidade de construção de um alfabeto 
que permitisse dar conta de toda a escrita não os interessou: “Os hieró-
glifos impunham-se pela sua beleza: legíveis em diversos sentidos, eles 
adaptavam-se aos suportes, objectos ou edifícios.” 20

É realmente de notar que, na escrita egípcia, os signos podiam ser 
manejados, nomeadamente em escala e posição, sem que a leitura se 
alterasse e essa manipulação permitia respeitar e ter em conta “fortes 
noções de elegância e harmonia (...) e factores de ordem ideológica.” 21 
Esta “escrita ‘sagrada’ (do grego hieros) e ‘gravada’ (glyphein) permitia-
-lhes, antes de mais, manipular o real” 22. Como já referimos, a escrita 
tinha para estes povos um sentido mágico.23

O alfabeto (palavra formada pelas duas primeiras letras do alfabeto gre-
go, alfa e beta) é, como sabemos, constituído por sinais fonéticos. É uma 
verdadeira revolução na história da escrita já que, com uma quantidade 
muito restrita de sinais, formalmente muito simples e com grande grau 
de abstracção, se pode representar a totalidade das palavras e frases. 
É um enorme passo em frente da humanidade, na sua capacidade de 
abstracção, de síntese, de capacidade de comunicação e de partilha, de 
abertura e de possibilidade de inovação.
Esse primeiro alfabeto fenício, constituído apenas por consoantes, co-
meçou por se formar a partir de imagens simplificadas de animais ou 
objectos quotidianos: por exemplo, um desenho estilizado de uma cabe-
ça de touro que representa inicialmente a totalidade da palavra fenícia 

“álef” (touro), passará a representar, apenas, o primeiro som consonân-
tico da palavra (‘lf”) e dará origem à letra vogal “alpha”, grega, que é a 
origem do nosso “A” latino.24 É o chamado principio acrofónico.
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25 ] Phil Baines; Andrew 
Haslam,  Tipografia, función, 
forma y Diseño. Versão 
espanhola de Carlos Sáenz de 
Valicourt. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2002, p. 41. [Edição 
original em língua inglesa: 
Type & typography, 2002].
26 ] John Kane, Manual  
de Tipografia. Versão 
castelhana de Mela Dávila. 
Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 2005, p. 16. [Edição 
original em lingua inglesa:  
A type primer, 2002].
27 ] Derrick de Kerkhoven, 
A Pele da Cultura: Uma 
investigação sobre a nova 
realidade electrónica. 
Tradução de Luís Soares  
e Catarina Carvalho. Lisboa: 
Relógio de Água, 1997,  
p. 119. [Edição original  
em língua inglesa: The skin  
of culture: Investigating the 
new electronic reality, 1995].
28 ] Laurent Pflughaupt,  
op. cit., p. 17 . 
29 ] Sobre este assunto,  
ver também no capítulo 3,  
a alínea 3.1.2. A cultura,  
o funcionamento do cérebro  
e o eixo vertical.
30 ] Derrick de Kerkhoven, 
op. cit., p. 120.

No século VIII a.C., os gregos tinham já adaptado as 22 consoantes do 
alfabeto fenício, mas tinham mudado a forma, a posição e o som de al-
gumas delas e acrescentado novos signos para algumas vogais. Este al-
fabeto grego é exportado para a cultura etrusca e, quando os romanos 
vencem os etruscos, adaptam-no, por fim, à sua língua. Algumas letras 
que os etruscos tinham ido buscar ao grego não são usadas e acrescen-
tam-se novas, perfazendo um total de 23 letras, entre vogais e consoan-
tes que serviam para representar todos os sons do latim (A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. As letras J, U e W são intro-
duções mais recentes).25 À medida que os romanos foram conquistando 
terras, o alfabeto latino foi sendo adoptado por toda a Europa, Ásia 
Menor e Norte de África.26

Desde as escritas não alfabéticas até ao alfabeto latino, há um longo ca-
minho que é percorrido em direcção a uma cada vez maior capacidade 
de abstracção e a uma maior liberdade intelectual, que são, na realidade, 
os pilares nos quais assenta a sociedade ocidental.  Kerkhoven conside-
ra, mesmo, que toda a “herança cultural e tecnológica ocidental provém 
de uma única fonte: a literacia fonética.” 27

O uso continuado do alfabeto e a fixação do sentido da leitura da esquer-
da para a direita (consolidada por volta do século V a.C.28 ) vem, na rea-
lidade, alterar a nossa relação com o espaço e com o tempo e configura 
toda uma nova capacidade de percepção e de processamento cerebral.29 
Para além disto, com a introdução das vogais e a representação efectiva 
de todos os sons, a escrita e a leitura separam-se do contexto e conferem 
maior autonomia a quem lê ou a quem escreve. Com efeito, na escrita 
fenícia, as vogais tinham que ser “adivinhadas” e, para se poder ler, era 
preciso conhecer o contexto (tal como acontecia, ainda em maior grau, 
com as escritas não alfabéticas e como acontece ainda, actualmente, por 
exemplo, com o hebraico), o que fazia depender o leitor de uma auto-
ridade que lhe dava acesso ao sentido da leitura. Com o alfabeto latino, 
pelo contrário, o leitor dispõe de uma muito maior liberdade, ao estar 
capaz de ler “qualquer coisa”, mesmo palavras escritas numa outra 
língua, ou cujo sentido desconhece! Reforça o mesmo autor: “Até hoje, 
devemos os nossos hábitos de livres pensadores e o nosso impenitente 
impulso tecnológico à alfabetização primária na escola.” 30
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Por outro lado, é fundamental para a nossa investigação termos em con-
ta que o alfabeto latino é de modo geral o mesmo desde há 2.000 anos e o 
desenho das maiúsculas não sofreu praticamente nenhumas alterações. 
Logo de início, ocorreram duas variações na sua forma, que deram ori-
gem às Capitalis Rustica, escritas sobretudo em papiro ou pergaminho, 
utilizando uma cana ou um pincel e às Capitalis Quadrata, destinadas 
à arquitectura, marcadamente geométricas, desenhadas com um pincel 
chato em ângulo, antes de serem gravadas nos edifícios. Estas últimas, 
constituem ainda o desenho que está na base das letras maiúsculas ac-
tuais e que têm servido de referência a todos aqueles que se dedicaram 
ao desenho de letra ao longo de todos os tempos. 

IMAGEM 5

Capitalis Monumentalis. 
Coluna de Trajano  
em Roma, 113 d.C.

IMAGEM 4

Capitalis Rustica 
romanas. Manuscrito  
do século IV.
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Estas letras têm uma abertura 31 relativamente pequena (sobretudo, se 
comparada com as letras gregas) e variações na espessura do traço que 
reflectem o movimento da mão.
Algumas letras sofreram pequenas mudanças ao longo dos últimos 
2.000 anos, mas muitas características se mantêm: “as formas antigas 
ainda vivem nas formas novas” 32, como podemos observar ao contem-
plar a célebre coluna de Trajano em Roma, cujo desenho foi conside-
rado pelos renascentistas, o cânon da letra romana e cujas formas nos 
são extremamente familiares. Para além da elegância e equilíbrio das 
suas formas básicas, é interessante reparar num pormenor importan-
te no desenho dessas letras e que surge a partir do século I a.C.: as cha-
madas serifas, espécie de remate no final de algumas letras – utilizadas 
como recurso técnico ou simplesmente estilístico –, que são, até ao 

século XIX, um elemento fundamental no desenho 
de qualquer alfabeto latino.33 Actualmente, servem 
ainda para distinguir dois grupos fundamentais na 
classificação de tipos de letra – as letras com e sem 
serifas – como iremos ver no capítulo 4.
As letras minúsculas, tal como as conhecemos hoje, 
derivam, por sua vez, destas letras maiúsculas e são a 
consequência de um gesto de escrita, caligráfico, que 
se vai tornando cada vez mais rápido (imagem 6) 34.

IMAGEM 6

Da maiúscula à minúscula.
O gesto cada vez mais 
rápido dá origem às letras 
minúsculas.
IMAGEM 7

Uncial, manuscrito 
do século IX.
Evangelho de Prüm, 
scriptorium de Saint-
Martin de Tours.

31 ] Sobre o termo abertura  
ver capítulo 4, alínea 2.3.5, 
p. 153.
32 ] Robert Bringhurst, 
2005, op. cit., p. 110.
33 ] Sobre as razões  
de ser das serifas, ver ainda o 
capítulo 4, alínea 2.3.1. p. 143.
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34 ] Adrian Frutiger,  
À Bâtons rompus: Ce qu’il 
faut savoir du caractère 
typographique. Deuxième 
édition. Méolans-Revel: 
Atelier Perrousseaux,  
2002, p. 12.
35 ] Pode-se perceber, já aqui, 
a enorme importância cultural 
do desenho de letra, que, 
inclusivamente, é aproveitada 
pelo poder político.
36 ]  “(…) a escrita humanista 
baseada na minúscula 
carolíngia, tornou-se a forma 
central: é a caixa-baixa romana 
desdobrando-se em milhares 
de variações, mutações e 
híbridos, como a hera ou a 
rosa.” Robert Bringhurst, 
2005,  op. cit., p. 135.
37 ] “Na Alta Idade Média 
e na Baixa Renascença, um 
escriba europeu bem-treinado 
podia conhecer oito ou dez 
estilos de escrita diferentes. 
Cada estilo era definido, 
precisamente, como um 
tipo, guardado na memória 
como uma fonte e, cada um 
tinha o seu uso. Escrituras 
sagradas, documentos legais, 
romanças, cartas pessoais e de 

Utilizadas inicialmente, apenas, nos documentos da vida quotidiana e 
não oficiais, as Cursivas Romanas darão origem às Unciais (com um de-
senho que parece misturar maiúsculas e minúsculas) e às Semiunciais 
que, com os seus traços ascendentes e descendentes, marcam o começo 
formal das letras minúsculas. 
Estas últimas constituem o desenho-base das minúsculas carolíngias 
(imagem 9), tipo de letra instituído por Carlos Magno já em fins do sé-
culo VIII, que – como parte de um plano político e numa tentativa de 
estandardização de todos os textos eclesiásticos 35 – confiou ao abade 
inglês Alcuino de York, residente no Mosteiro de Tours em França, a 
cópia de todos os documentos, utilizando este novo desenho.
É a partir do século IX que se começa a generalizar o uso deste alfabeto, 
constituído simultaneamente por maiúsculas e minúsculas, tal como o 
utilizamos hoje. 
Estas letras, desenhadas com o aparo em ângulo e com formas mais 
redondas, mais regulares e mais leves do que as suas antecessoras, se-
rão mais tarde retomadas pelos renascentistas e darão origem, no sécu-
lo XV, em Itália, às letras humanistas  – com proporções arredondadas, 
abertas e grandes ascendentes e descendentes – cujo desenho se tornou 
na “forma base” do desenho de letra e serve ainda de referência a mui-
tos designers actuais (imagem 11). 36 

Antes do Renascimento, as minúsculas carolíngias darão origem ainda 
a estilos diversos, sendo que diferentes funções requeriam frequente-
mente diferentes caligrafias 37 – o que nos parece ser revelador da im-
portância da relação entre a forma e a função ao longo de toda a história 
da letra. Essa relação estava já presente na caligrafia, mas ainda hoje é 

IMAGEM 8

Semi-uncial, manuscrito 
do século VII-VIII.
Concilia minora  Galilae.
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negócios requeriam diferentes 
escritas, e formas particulares 
evocavam linguagens e regiões 
específicas.” Robert Bringhurst,  
2005,  op. cit., p. 135.
38 ] Phil Baines; Andrew 
Haslam, op. cit., p. 42.
39 ] Segundo Gerrit 
Noordzij, esta alteração  
foi iniciada na primeira 
metade do século VII,  
na Irlanda. Gerrit Noordzij, 
El trazo: Teoria de la 
escritura. Tradução de  
Carlos Garcia Aranda.
Valencia: Campgràfic, 2009, 
p. 43. [Edição original em 
língua holandesa: De streek: 
Theorie van het schrift, 1985].
40 ] TL “Solamente resulta 
simple desde un punto  
de vista retrospectivo.”  
Gerrit Noordzij,  
idem, ibidem.
41 ] TL “La interrupción  
de la integridad rítmica  
de la línea.”  
Gerrit Noordzij,  
idem, ibidem.

relevante, quando se começa a desenhar um novo tipo de letra digital.
Além disso, o desenho de letras teve evoluções diferentes, conforme a 
situação geográfica. Nomeadamente no Norte da Europa, partindo da 

“ênfase nos pontos de transição entre os traços” 38, chega-se  a um tipo 
de letra muito diferente do tipo romano, mais anguloso e estreito –  a 
chamada caligrafia Gótica – que será a caligrafia de uso corrente na 
Alemanha no momento da mudança seguinte, com o aparecimento da 
imprensa, na Europa, em 1454.

3.1. A invenção da palavra

Antes de entrarmos na descrição daquele que, normalmente, é consi-
derado como o momento da mudança seguinte, na história da escrita 
ocidental – a entrada em cena da imprensa –, não podemos deixar de 
referir uma alteração fundamental, iniciada por volta do século VII: 
a introdução de espaços entre as palavras nos textos escritos 39. De 
facto, aquilo que hoje nos aparece como óbvio – a separação das pa-
lavras umas das outras –, só o é à luz actual e “só resulta simples 
a partir de um ponto de vista retrospectivo” 40, configurando, em si 
mesmo, uma invenção fundamental para a história da escrita e da 
leitura. Noordzij considera este facto mesmo como “a invenção da 
leitura”, que passa a processar-se de um modo muito mais simples e 
eficaz a partir do momento em que se coloca a ênfase da escrita na 
definição gráfica da palavra e na “interrupção da integridade rítmica 
da linha.”41 Este facto é tão mais relevante, quanto na evolução da 
escrita, a alteração que se vai fazendo ao longo dos primeiros sécu-
los da escrita alfabética latina, de maiúsculas para minúsculas, se dá 
precisamente no sentido contrário, devendo a minúscula a sua forma 

“ao fluxo rítmico da linha”, potenciado pelas diversas formas e con-
traformas, que se repetem nas várias letras ao longo de uma linha 
horizontal de texto. Pelo contrário, as maiúsculas, com as grandes di-
ferenças que estabelecem umas com as outras, não criam esse ritmo, 
mantendo-se sempre mais presente o seu caracter individual e sendo, 
por isso, menos propícias à leitura de textos extensos.

IMAGEM 9

Escrita carolíngia,  
livro litúrgico, 
Inglaterra, século X
O tamanho das letras 
indica que o texto era  
para ser lido a uma  
certa distância (imagem 
em tamanho real).
A primeira linha e as 
duas palavras “ámen” 
estão escritas em 
unciais e as letras das 
palavras “Benedicat et” 
descendem das capitais 
romanas.
Fonte: Yves Perrousseaux, 
Histoire de l’écriture 
typographique: De 
Gutenberg au XVIII siècle. 
Méolans-Revel: Atelier 
Perrousseaux, 2005, p.25.
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Mas é um facto que, a partir do século IX a separação entre palavras é 
já a norma e que esse acontecimento altera toda a história da escrita e 
da leitura: “toda a civilização ocidental lê reconhecendo à primeira vista 
uma ou mais palavras como exemplos de palavras lexicais, de modo que 
o leitor utiliza a escrita ocidental de modo logográfico, coisa que só é 
possível se o escritor traça palavras rítmicas.” 42

Noordzij chama ainda a atenção para o facto de que, ao contrário do árabe 
em cuja escrita a maioria das palavras são ligaturas – o que dá aos traços 

“negros”  da escrita a primazia na coesão do texto – , na escrita ocidental, 
a coesão das palavras é conferida pelos espaços brancos entre as letras e 
entre as palavras. Seguramente será este um tema ainda extremamente 
relevante para o actual designer de tipos, como veremos mais à frente.

42 ] TL “Toda la civilización 
occidental lee reconociendo 
a primera vista una o más 
palabras como ejemplos de 
palabras léxicas, de modo que 
el lector utiliza la escritura 
occidental de un modo 
logográfico, cosa que solo  
es posible se el escritor  
traza palavras ritmicas.”
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43 ] Referem-se, 
respectivamente, às letras 
maiúsculas e minúsculas e 
têm origem na posição na 
distribuição dos tipos nas 
caixas usadas na impressão, 
sendo a parte superior 
reservada às maiúsculas e a  
parte inferior às minúsculas.
44 ] Para significado de 
“corpo”, ver capítulo 4, 
alínea 2.2. Medidas 
tipográficas.
45 ] Esta democratização 
é relativa, evidentemente, 
já que apenas uma pequena 
parte da população  
era alfabetizada.
46 ] Phil Baines; Andrew 
Haslam, op. cit., p. 7.

4. O aparecimento da Imprensa 
e o seu desenvolvimento até ao século XX

Com a invenção da imprensa, começa a história da Tipografia, propria-
mente dita. É, por isso, extraordinariamente importante conhecer bem 
esta época, já que muitos dos termos ainda utilizados na profissão, tais 
como, “caixa-alta e caixa-baixa” 43, ou “corpo de letra” 44, têm origem na 
tecnologia usada na impressão com tipos móveis.
Ao contrário do que vulgarmente se pensa no Ocidente, a imprensa não 
foi inventada por Gutenberg na década de 1450, mas na China, por volta 
de 1040. Foi levada, depois, para a Coreia, na primeira metade do século 
XIII e chega à Europa um pouco antes de 1450, onde, pode dizer-se, é 
re-inventada por Johannes Gutenberg. Mas é na Europa, na composição 
com o alfabeto latino, que esta técnica pode atingir o seu pleno desenvol-
vimento, tendo em vista o muito menor número de caracteres requeridos 
em comparação com a escrita chinesa. Na realidade, o que a imprensa faz 
é ampliar e tornar visíveis todas as potencialidades do alfabeto.
Trata-se, mais uma vez, de um enorme salto na difusão da escrita. É o 
início da história da sua democratização, ou melhor, da democratização 
da leitura, que deixa então de estar acessível, somente, a uma pequena eli-
te – a que tinha acesso aos livros manuscritos copiados pelos monges dos 
mosteiros da Europa –, atingindo um muito maior número de pessoas.45

Antes de continuarmos este breve resumo, convém determo-nos um 
pouco sobre o significado da palavra Tipografia. Esta palavra presta-se 
a alguns equívocos, designando também, ainda hoje, um local onde se 
produzem trabalhos impressos – a oficina tipográfica – ou um método 
de impressão. Não é em nenhum destes sentidos que o termo será em-
pregue nesta investigação.
Phil Baines e Andrew Haslam definem-na como a “notação e organização 
mecânica da linguagem.” 46 Estão presentes nesta definição os conceitos 
fundamentais que nos remetem para os conceitos de código gráfico (no-
tação), estruturação modular (organização mecânica) e linguagem no seu 
duplo aspecto escrito e oral. Poderemos simplificar ainda mais e utilizar a 
sintética definição de Gerrit Noordzij  “ Tipografia é escrita com letras pré-

-fabricadas”. Fica clara, nesta definição, a relação da tipografia, simultanea-
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47 ] Sendo que, pelas razões 
expostas, o termo “tipografia” 
continuará a fazer sentido  
no contexto digital. 
48 ] Embora esta continue 
a co-existir de forma 
independente, por um lado 
e, por outro lado, se possa 
considerar que está sempre 
subjacente no design de tipos, 
concepção reforçada por 
alguns designers em finais 
do século XX, como Gerrit 
Noordzij, como iremos ver 
(capítulo 3. Alínea 4.2.  
No princípio era o traço: a 
origem caligráfica das letras).
49 ] Robert Bringhurst, 
2005, op. cit., p. 157. 
Mas, muitos outros autores  
se referem a esta origem 
manual da escrita: 
• “A tipografia evolui  
a partir da escrita manual” 
John Kane,, Manual de 
tipografia. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili, 2005, p. XI;
• “as minúsculas (...) 
mostram, como formas 
tipográficas, o carácter 
dinâmico da ágil escrita 
manual”; Jost Hochuli, 
El detalle en la tipografia. 
Valencia: Campgràfics 
Editors, 2007 , p. 14; 
• “A origem das palavras  
está nos gestos do corpo”; 
Ellen Lupton, Pensar  
com Tipos. São Paulo:  
Cosac Nayfi, 2006, p. 13.
50 ] O termo “romano”  
é por vezes ambíguo pois 
depende do contexto em  
que é utilizado. É utilizado 
aqui para significar um 
tipo de letra com serifas do 
alfabeto latino, e descendente 
das maiúsculas romanas  
e das minúsculas carolíngias, 
por oposição às letras góticas 
(ver também capítulo 4, 
alínea 2.1. Definições gerais).

mente, com o exercício intelectual da escrita (que, como já dissemos, não é 
simples tradução da fala), por um lado, e, por outro lado, com um código 
gráfico, as letras, modulares e repetidas (pré-fabricadas), o que diferencia 
claramente esta actividade da caligrafia e que pressupõe, desde logo, o re-
conhecimento de dois momentos distintos no processo de definição formal: 
o momento de criação das letras e o momento da sua aplicação.47

A tipografia é, então, o objectivo do design de tipos, o fim para o qual es-
tes são criados. Porque sendo o design de tipos o tema desta investigação, 
a tipografia estará sempre subjacente, já que o primeiro não fará sentido 
sem a segunda: as letras existem para serem lidas num determinado 
contexto, fazendo parte, frequentemente, de um todo maior, que é, no 
seu sentido mais lato, o texto tipográfico.

Com a adopção da imprensa, a história da escrita separa-se, de certo 
modo, da história da caligrafia 48 e inicia-se uma nova etapa. Agora, cada 
caracter já não é único, nem está directamente ligado ao gesto humano, 
mas é desenhado e pensado para ser reproduzido em série, com a quan-
tidade de novos desafios que isso acarreta.
No entanto, é importante termos em conta que, durante muitos sé-
culos, estes caracteres do alfabeto latino foram esculpidos, gravados, 
pintados e desenhados, tendo como recurso fundamental o olho hu-
mano e conservaram, no seu desenho, os traços – ou ductus – do mo-
vimento da mão. Esses traços ficaram “escritos” na história da nossa 
cultura: “As letras desenvolveram a sua forma a partir dos movimen-
tos da mão humana, restringida e amplificada por uma ferramenta 
(...) o essencial está na firmeza e na graça do próprio gesto, não na 
ferramenta com que é feito.” 49

4.1. Dos tipos renascentistas 
aos tipos do século XVIII.

Desde o aparecimento da Imprensa até à actualidade, os tipos ainda 
hoje designados como “romanos” 50 percorreram um longo caminho. 
Na verdade, os primeiros livros impressos por Gutenberg foram com-
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51 ] Livros impressos entre 
1450 e 1500 (inclusive).
52 ] TL “ Gutenberg y sus 
seguidores trataron (...) 
de emular el arte de los 
copistas, y la mayoría de los 
incunables tienen aspecto 
de manuscritos.” Alberto 
Manguel, Una historia de la 
lectura. 6ª Edição. Tradução 
de José Luis López Muñoz. 
Madrid: Alianza Editorial, 
2009, p. 196. [Edição original 
em língua inglesa: A history  
of Reading, 1996].
53 ] James Mosley, Sobre 
las orígenes de la tipografia 
moderna. Valencia: 
Campgràfic Editors, 2010 
[A partir de dois ensaios 
originais escritos em língua 
inglesa: Trajan revived   

postos com tipos góticos, já que era essa a caligrafia utilizada na Ale-
manha, na época: “Gutenberg e os seus seguidores trataram (...) de 
imitar a arte dos copistas e a maioria dos incunábulos 51 têm aspecto de 
manuscritos.” 52 Mas, mais a sul, em particular em Itália, na cidade de 
Veneza, a imprensa conhece um amplo desenvolvimento que viria a de-
finir algumas das principais características de um outro estilo de tipos, 
que serão os utilizados nos séculos seguintes, num grande conjunto de 
países no Ocidente (na Alemanha, os tipos góticos continuaram a ser 
utilizados durante alguns séculos).
Em jeito de síntese, podemos dizer que os tipos romanos se desenvol-
veram a partir de um conjunto de três alfabetos. Evoluíram a partir da 
interpretação das maiúsculas epigráficas do Império Romano, reali-
zada, sobretudo por calígrafos como Tagliente, Palatino e, sobretudo, 
Cresci, no século XVI, em Itália.53 A estas se associaram as chama-
das minúsculas humanistas, que descendem das letras carolíngias 

IMAGEM 10

Bíblia de Gutenberg ou 
Bíblia das 42 linhas, 1455.
Pormenor. Biblioteca 
Britânica, Londres.
Fonte: Karen Brookfield,  
(texto); Laurence Pordes 
(fotografia), A Escrita. 
Lisboa: Editorial Verbo, 
1994, p.43.[Edição  
original em língua  
inglesa: Writing, 1993]
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e The nymph and the grot:  
the revival of the sanserif 
letter, 1999. Publicados  
pela primeira vez em livro 
numa edição em língua 
italiana: Radici della  
scrittura moderna, 2001].
54 ] “cursivo procede 
do latim currere, correr, 
apressar-se.” Hochuli, Jost, 
El detalle en la tipografia. 
Traduzido por Esher Monzó 
Nebot a partir da edição 
revista e ampliada. Barcelona: 

manuscritas do século VIII e, um pouco mais 
tarde, o itálico (porque surgiu em Itália), in-
troduzido pelo renascentista Aldo Manuzio, 
com desenho de Francesco Griffo. Os tipos 
itálicos baseavam-se na escrita manuscrita 
cursiva 54, utilizada para escrever cartas, e, 
sendo mais condensados, permitiam econo-
mizar espaço e dinheiro.55 Inicialmente, as 
letras itálicas são apenas letras minúsculas, 
utilizando-se romanas para as letras maiús-
culas. Durante algumas décadas, o itálico é 

IMAGEM 11

Caligrafia 
humanista. 
Evangelhos  
de Metz, início  
do século IX.

IMAGEM 12

Tipos de Nicolas 
Jenson, Veneza.
Em cima: 
Eusebius,  
De praeparatione 
evangélica, 1470.
Em baixo: Plinius, 
Historia naturalis, 
1472.

Campgràfic Editors, 2007, 
p. 22. [Edição original em 
língua alemã: Das detail in 
der typografie, 1987; edição 
revista e ampliada: 2005].
Ao contrário do que muitas 
vezes se pensa, o desenho  
da letra itálica é diferente  
da romana, não podendo  
ser apenas inclinado. Sobre  
a forma do itálico, ver também 
o capítulo 4, alínea 3.8.
55 ] Phil Baines; Andrew 
Haslam, op. cit., p. 54. 
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56 ] “(…) o modo peculiar  
pelo qual a escrita Latina  
[o italiano] explorou a 
diferença entre as duas formas 
[romana e itálica] é incomum. 
A utilização de uma fonte para 
os cabeçalhos e outra para  
o texto é bastante comum em 
todo o mundo. Mas, misturar 
dois tipos assim, no meio 
de uma oração de um único 
idioma, é algo relativamente 
raro, e foi um desenvolvimento 
recente mesmo na escrita 
Latina. Tal prática teve início 
nos textos matemáticos do 
século XVI, para marcar letras 
simbólicas (desenhe uma linha 
de a para b). O uso de itálicos 
para isolar frases, como nomes 
de navios e títulos de livros, 
teve início na escrita Latina 
com a prática de trocar o tipo 
para distinguir uma mudança 
de idioma (…) Com o tempo,  
a mudança de fonte passou  
a ser usada para sinalizar  
uma troca lógica em vez de 
uma mudança linguística.” 
Robert Bringhurst, 2006,  
op. cit., pp. 54-55.
57 ] Harry Carter, Orígenes 
de la tipografia: Punzones, 
matrices y tipos de imprenta 
(siglos XV y XVI). Edición  
de Julián Martin Abad. 
Madrid: Ollero & Ramos, 
1999. [Edição original  
em língua inglesa: A View  
of Early Typography:  
Up to about 1600, 1969].

utilizado de maneira independente e só a partir do fim do século XVI, 
começa a ser empregue em conjunto com os tipos romanos. Apenas 
em finais do século XVII, de maneira já bastante próxima da actual, é 
usado para significar funções diferentes.56

Este conjunto, constituído por três formas básicas de letra – letras ro-
manas maiúsculas e minúsculas e letras itálicas–, foi posto em prática e 
harmonizado pelos humanistas do Renascimento 57 e é ainda nesta tría-
de de formas que inicialmente se baseiam os designers de tipos actuais 
quando se dedicam a criar um novo tipo de letra para texto.

IMAGEM 13

Tipos itálicos de Aldo 
Manutio desenhados  
por Francesco Griffo.
Utilizados pela primeira 
vez nesta obra de  
Virgilio, Veneza, 1501.
Tamanho real. Repare-se 
que as maiúsculas  
ainda não são itálicas.
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IMAGEM 14

Tipos itálicos de Granjon,  
Paris, 1573. Tamanho Real. 
Fonte: Yves Perrousseaux, Histoire de l’écriture 
typographique: De Gutenberg au XVIII siècle. 
Méolans-Revel: Atelier Perrousseaux, 2005, p.317.
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4.1.1. Relação dos tipos de letra com a tecnologia

Desde a invenção da imprensa até ao século XIX, o método de impres-
são não sofreu alterações significativas. Consistia, essencialmente, no 
fabrico dos tipos de letra em metal (uma liga de chumbo, antimónio e 
estanho), na sua posterior colocação em componedores que facilitavam 
a formação de palavras e frases em linhas horizontais – e que, ao serem 
colocados na prensa tipográfica, por sua vez, davam origem a colunas, 

– e, por último, na impressão de um certo número de exemplares idênti-
cos, a partir dessa mesma composição. 

IMAGEM 15

A impressão no  
século XVIII. O fabrico  
de punções  
e contrapunções.
Fonte: Encyclopédie  
de Diderot et d’Alembert, 
plate 369.
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58 ] Para alguns 
investigadores, o molde 
é a grande invenção de 
Gutenberg. Fred Smeijers,  
no seu livro Counterpunch,  
vai um pouco mais longe  
ao fazer-nos ter consciência 
de que, mais do que a 
invenção do molde, a grande 
intuição de Gutenberg, terá 
sido retirar algo já existente 
num contexto anterior  
(os punções eram já utilizados 
muitos anos antes, por 
exemplo, no fabrico de 
moedas) e colocá-lo ao serviço 
de um contexto novo. Esse 
conceito levará Gutenberg 
à invenção do molde. A 
grande descoberta parece ser, 
assim, a concepção de todo o 
processo e não apenas de uma 
peça que viabiliza o processo. 
Aquilo que nos parece óbvio  
– o facto de o alfabeto latino 
ser totalmente adequado 

Por sua vez, para se fabricar um tipo de letra tinha que se seguir três 
passos principais:
•  a “gravação” da forma da letra em relevo no topo de um bloco de aço, ob-
tendo-se assim o punção, cuja forma (e relação com os outros caracteres) 
era verificada colocando-o junto à chama de uma vela e pressionando-o con-
tra um papel húmido, depositando a “tinta” formada pelo fumo nessa super-
fície (a chamada “prova de fumo”). Esse procedimento permitia a observa-
ção da forma positiva e bidimensional que a impressão do punção provocava 
sobre o papel e que era semelhante à forma do tipo no final da produção. 
•  A obtenção por pressão de um cunho negativo, feito num metal mais 
mole, o cobre, dando origem à matriz 
•  A justificação e a colocação das matrizes no fundo de um molde (que 
funcionava a partir de duas partes complementares que se encaixavam, 
deslizando, permitindo fazer tipos com a mesma altura, mas com dife-
rentes larguras), para dentro das quais se vertia um metal líquido, fun-
dindo assim o tipo, de novo em positivo, semelhante ao punção, mas 
agora assente num paralelepípedo completamente regular que se podia 
encostar a outros blocos, formando, desse modo, palavras e frases. 58

IMAGEM 16

O processo de fabrico  
dos tipos.
Na extremidade de um 
bloco de aço grava-se 
em relevo a forma do 
caracter invertida [1]
Por pressão grava-se  
o punção num metal  
mais mole  [2]  
e obtém-se a matriz [3], 
cuja forma é, em  
seguida, aperfeiçoada [4]. 
Por fim, deita-se na matriz, 
que foi colocada no fundo 
de um molde, [5] um metal 
liquido e obtém-se o tipo.
Fonte: Yves Perrousseaux, 
Histoire de l’écriture 
typographique: De 
Gutenberg au XVIII siècle. 
Méolans-Revel: Atelier 
Perrousseaux, 2005, p.54.

IMAGEM 17

Punção e contrapunção 
(tipos de Geronimo Gil, 
Espanha)
Fonte: Imprenta real: 
Fuentes de la tipografía  
en España. Madrid:  
Cultura Hispánica / AECI, 
2009, p.68.
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ao uso dos punções e da 
imprensa –, só o é a partir  
de um ponto vista 
retrospectivo, e pode ser,  
na realidade, uma grande 
invenção. Fred Smeijers, 
Counterpunch. Making type  
in the sixteenth century 
designing typefaces now. 
Second edition: revised  
and reset. Londres:  
Hyphen Press, 2011, pp 62-63.  
[First published by Hyphen 
Press, London in 1996]. 
Por outro lado, não podemos 
deixar de acrescentar que, 
na China, os moldes eram 
já utilizados muitos anos 
antes, mas, mais uma vez, 
não há dúvida de que todo 
este processo se adequa 
especialmente bem ao 
contexto do alfabeto latino.
59 ] Puncionista é o artesão 
que fabrica punções, matrizes 
e tipos de letra. Parece-nos 
que o termo pode ajudar  
a distinguir este trabalho  
do ofício do tipógrafo –  
que compunha e imprimia 
com tipos  – embora os dois 
ofícios fossem, por vezes, 
coincidentes na mesma 
pessoa, sobretudo nos 
primeiros anos depois  
da invenção da imprensa.
60 ] TL “C’est de la  
précision du contrepoinçon 
que dépend la perfection de  
la forme de la lettre”. Pierre 
Simon Fournier, Manuel 
Typographique. [Em linha]. 
Tome I, 1764, pp. 9-10. 
[Consult. Outubro 2012]. 
Facsimile de Jacques André. 
Disponível em WWW: 
<URL:http://jacques- 
andre.fr/faqtypo/BiViTy/
Fournier-Manuel.html>
61 ] TL “(...)We see  
a character as a whole form, 
whereas the punchcutter 

Para alem destas três fases, essenciais à realização de um tipo de 
letra até ao século XIX, há um outro procedimento – complemen-
tar da fase inicial do fabrico dos punções –, que é o fabrico dos 
contrapunções. Embora nem todos os puncionistas 59 o utilizassem, 
parece-nos ser suficientemente relevante para que lhe dediquemos 
algumas palavras. A utilização dos contrapunções (ver imagem 17) 
consistia no fabrico, em positivo, das contraformas das letras – ou 
seja, das formas que estão no interior das letras – para depois os 
aplicar ao fabrico dos punções, gravando essas formas no punção 
por pressão. A grande vantagem deste método consistia, essencial-
mente, em que um mesmo contrapunção podia servir para vários 
caracteres (por exemplo era o mesmo para o interior do b, d, p e q 
ou para o h, n e u), o que, para além de permitir diminuir as horas 
de trabalho na produção de uma fonte, contribuindo para a siste-
matização do trabalho, melhorava, também, o ritmo das palavras e 
das frases. 
Fournier, no seu Manual de Tipografia, refere-se à sua importância di-
zendo que “é da precisão do contrapunção que depende a perfeição da 
forma da letra.” 60

A análise deste processo de construção dos tipos, que alterna suces-
sivamente a forma positiva e o seu negativo – positivo (o punção)/
negativo (a matriz) /positivo (o tipo) –, leva-nos a reflectir sobre a 
importância que essa forma de fazer poderia ter na forma de ver dos 
puncionistas da época.
Parece-nos, de facto, evidente que esta forma de fazer seria pro-
pícia a que os “designers de tipos” desta época tivessem uma apu-
rada sensibilidade estética para darem igual importância à forma 
e à contraforma, sensibilidade que, como sabemos, é essencial no 
desenho de tipos de letra:

“(...) Nós vemos um caracter como uma forma inteira, enquanto que o 

puncionista o dividia em duas partes constitutivas: o interior e o exterior. 

Esta concepção seguia-se a – ou interagia com – a técnica de punciona-

mento. E aconteceu também que esta concepção resultou numa melhor 

compreensão dos princípios do equilíbrio visual.”  61
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divided it into two constituent 
parts: the inner and the outer. 
This conception followed 
from – or interact with –  
the technique of 
punchcutting.  And  
it happened also that this 
conception resulted in  
a better understanding of the 
principles of visual balance.” 
Fred Smeijers, op. cit., p. 126.
62 ] Gerrit Noordzij, op. cit.
63 ] “The skilled punch-
cutter had fewer limitations 
in his creative work than was 
later the case in the making 
of type faces for mechanical 
composition.” Walter Tracy, 
Letters of credit: a view  
of type design. 1ª ed. Londres: 
Gordon Fraser, 1986, p. 34.
“We can still say that  
a punchcutter can make  
what he wants.” ,Fred 
Smeijers, op. cit., p. 145.
64 ] A simetria e a repetição 
de formas são, de facto, 
mais fáceis de alcançar na 
tipografia do que na caligrafia 
e, talvez também por isso,  
seja dada tanta atenção  
à geometria, a partir  
da invenção da imprensa. 
Por exemplo, os puncionistas 
faziam serifas simétricas  
com mais facilidade do que  
os calígrafos: “By contrast 
with the difficulties that  
the symetrical serif gave  
to scribes, the punchcutters 
managed to make it easily 
enough.” Fred Smeijers,  
op. cit., p. 54.
65 ] TL “by building  
in a kind of visual doubt: 
no straight edges, no sharp 
corners. The forms becomes 
easy to handle, easy to mix 
and to bring into balance  
with each other.”
Fred Smeijers, op. cit., p. 147.

Na produção dos tipos em metal, cremos que há, de facto, algumas 
características específicas que nos parecem relevantes na formação 
do puncionista e, sobretudo, na educação do seu olhar. Por um lado, o 
trabalho com os contrapunções, que são formas negativas, facilita uma 
maior atenção dada às contraformas – ao “branco da palavra”, como 
diz Noordzij.62 Por outro lado, ao trabalhar com as formas em espelho e 
com formas que são, sucessivamente, o positivo e o negativo, o seu olhar 
estaria, porventura, mais liberto para se concentrar nas características 
abstractas da forma da letra e no ritmo produzido pelos espaços bran-
cos e negros na composição das letras em palavras e frases.
Para além disso, o trabalho em escala real (ao contrário do trabalho 
actual no computador que, em fracções de segundo, pode reduzir e 
ampliar formas), permitia ao puncionista produzir apenas aquilo que 
o olho era capaz de ver. A ênfase era posta na percepção humana e não 
nas “habilidades” possíveis. Sabemos hoje, que a acuidade e o grau de 
pormenorização possiveis na produção dos tipos em metal eram tão 
grandes como os que possuímos actualmente. A tecnologia não era 
uma limitação.63 Havia, no entanto, uma grande consciência de que 
algumas formas mais subtis e imperfeitas eram mais agradáveis ao 
olhar do que as formas puramente geométricas que, recorrentemente, 
ao longo da história da tipografia, são um ideal a alcançar.64 A verdade 
é que, se as formas geométricas não toleram nenhum desvio –  que é 
normal no trabalho manual – e o puncionista do século XVIII as evita, 
talvez esse facto seja uma mais valia para o desenho dos tipos: “através 
da construção numa espécie de dúvida visual: sem arestas, rectas, nem 
ângulos afiados. As formas tornam-se fáceis de manejar, fáceis de mis-
turar e de equilibrar umas com as outras.” 65

De que forma essas subtilezas são interpretadas no século XXI, é algo 
que procuraremos analisar mais à frente, nos casos de estudo. Há, no 
século XVIII, uma educação do olhar orientada pela forma de fazer da 
praxis diária que nos parece útil compreender, ao desenharmos, hoje, 
tipos digitais.
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4.1.2. Relação dos tipos de letra com a caligrafia

Não nos podemos esquecer que, durante muitos séculos e até à in-
venção de Gutenberg [ca.1440], a reprodução de um texto era uma 
actividade caligráfica. Quando a imprensa apareceu, os primeiros ti-
pógrafos inspiraram-se na letra manuscrita, desenhando formas de 
letra semelhantes, porque eram essas as formas conhecidas e aceites 
até então. Como já dissemos, Gutenberg tentou reproduzir as letras 
dos livros manuscritos da altura, sendo góticos, por esse motivo, os 
primeiros tipos de letra produzidos. Algum tempo depois, em gran-
de parte da Europa, os tipos góticos foram substituídos na tipografia 
pelos tipos romanos humanistas, que são interpretações da caligrafia 
carolíngia.
A técnica da imprensa vem ampliar e tornar visíveis todas as potencia-
lidades do alfabeto. Permite fixar um modelo de letra que pode ser re-
produzido inúmeras vezes a partir de uma mesma matriz e que, ao ser 
colocado ao lado de outras letras, possibilita, por sua vez, multiplicar a 
reprodução de um texto a partir do mesmo bloco tipográfico.
Mais do que nunca, as letras tornam-se unidades individuais, abstractas 
e únicas, com esta nova e peculiar capacidade de serem repetidas múl-
tiplas vezes. Este aspecto separa a tipografia da caligrafia, já que nos 
textos manuscritos a forma de uma letra resulta diferente em cada ocor-
rência, contendo em si inúmeras possibilidades de variação e fazendo 
parte, frequentemente, do seu desenho uma série de diferentes ligações 
entre letras adjacentes. No entanto, as relações entre estas duas activi-
dades são prolíficas e recíprocas.
A construção de um modelo de letra era também já um objectivo dos 
calígrafos que, ao editarem pela primeira vez, nessa época, os seus ma-
nuais, tendem a instituir um tipo de desenho que fosse um modelo para 
cópia, um desenho determinado e preciso, que devia seguir certas re-
gras de construção. Estes manuais caligráficos vão influenciar, assim, a 
tipografia que, por sua vez, influenciará a caligrafia.
Paradoxalmente, com a invenção da imprensa, a caligrafia não tende 
a desaparecer, mas, pelo contrário, vai evoluindo a partir da escrita 
chancelaresca italiana do século XVI, desenhada por calígrafos, como 
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66 ] TL “A finales del  
siglo XV (...) algunos de  
los ejemplos de caligrafía más 
memorables todavía no se han 
producido. (...) Es interesante 
señalar con cuánta frecuencia 
un avance tecnológico –  
como el de Gutenberg 
– promueve, en lugar de 
eliminar, lo que se supone 
que viene a substituir, 
haciéndonos tomar 
consciencia de virtudes 
antiguas (...)”
Alberto Manguel,  
op. cit., p. 196.
Isto dá-se também  
na actualidade, em que,  
até à data, os livros  
digitais, por exemplo,  
não substituiram os livros 
impressos em papel, como,  
no início da mudança digital, 
se pensou que iria acontecer.

Tagliente, Palatino ou Arrighi, até atingir um grande nível de requinte e 
perfeição nos séculos XVII e XVIII. 

“Nos finais do século XV (...) alguns dos exemplos de caligrafia mais memo-

ráveis ainda não tinham sido produzidos. (...) É interessante verificar com 

que frequência um avanço tecnológico – como o de Gutenberg – promove, 

em vez de eliminar, aquilo que se supõe que veio substituir, fazendo-nos 

tomar consciência de virtudes antigas(...)” 66

A caligrafia será, também, herdeira das novas formas entretanto intro-
duzidas pela tipografia. 

IMAGEM 18

(página anterior)
Tipos impressos  
por Aldo Manutio, 1499.
Le songe de Poliphile. 
Tamanho real.
Fonte: Yves Perrousseaux, 
Histoire de l’écriture 
typographique: De 
Gutenberg au XVIII siècle. 
Méolans-Revel: Atelier 
Perrousseaux, 2005, p.179.

IMAGEM 19

Tipos atribuídos  
a Garamont, 1546.
Tamanho real.
Philippe de Comines, 
Chronique,   
E. Mesvière, Paris.
Fonte: Yves Perrousseaux, 
Histoire de l’écriture 
typographique: De 
Gutenberg au XVIII siècle. 
Méolans-Revel: Atelier 
Perrousseaux, 2005, p.287.
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67 ] Yves Perrousseaux, Histoire 
de l’écriture typographique: Le 
XVIII siècle, tome II/II. Gap: 
Atelier Perrousseaux, 2010, p. 29. 
68 ] TL “It seems that scribes 
and printers influenced each 
other, ant that the result is a 
cross-fertilization between the two 
worlds.” Fred Smeijers, op. cit., p. 51.
69 ] A invenção do papel velino, 
mais liso do que o papel vergé, a 
par de uma tinta de impressão 
de maior qualidade, são também 
algumas inovações técnicas que 
contribuíram para estas alterações 
na forma das letras, já que 
permitem uma impressão muito 
mais precisa dos detalhes mais 
delicados destes novos desenhos 
de letra.

Ao mesmo tempo, a tipografia no século XVIII continua  a sofrer 
influências da caligrafia, não só a partir da observação das for-
mas das letras desenhadas manualmente pelos calígrafos em su-
portes de papel, mas também a partir da análise dos manuais de 
caligrafia, gravados integralmente sobre cobre 67. Efectivamente, 
as relações são recíprocas: “parece que os escribas e os tipógra-
fos se influenciaram mutuamente e que o resultado é uma fertili-
zação recíproca entre os dois mundos.” 68

Como já referimos, os manuais dos calígrafos procuram fixar uma 
letra ideal, um modelo, que permita reduzir a variação na forma de 
uma mesma letra, o que acontece de modo natural quando escreve-
mos manualmente. Há uma idealização da escrita que aproxima a 
caligrafia da tipografia e que a irá influenciar, já que esse modelo é, 
no fundo, a essência do desenho de tipos. Para além disso, a técnica 
da gravura em cobre, ao permitir a reprodução de traços mais rigo-
rosos e delicados do que os caracteres em chumbo, viria também a 
influenciar a evolução da forma das letras do séc. XV ao XVIII: estas 
vão-se tornando gradualmente mais contrastadas, com traços finos 
cada vez mais finos e traços grossos cada vez mais grossos.69

IMAGEM 20

Tipos de Granjon,  
1560. Tamanho real.
Livre de Perspective  
de Jehan Cousin Senonois, 
Maistre painctre à Paris.
Impresso por Jean  
Le Royer, Paris.
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IMAGEM 21
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IMAGEM 22
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IMAGEM 21

Tipos de Baskerville, 1761.
Tamanho real  
(margens cortadas).
Oeuvre de Juvenal.
[Bibliothèque de  
François Richaudeau].
Fonte: Yves Perrousseaux, 
Histoire de l’écriture 
typographique: Le XVIII 
siècle, tome II/II. Gap: 
Atelier Perrousseaux,  
2010, p.49.

IMAGEM 22

Tipos de Didot, 1796.
Tamanho real  
(margens cortadas).
Fonte: Yves Perrousseaux, 
Histoire de l’écriture 
typographique: Le XVIII 
siècle, tome II/II. Gap: 
Atelier Perrousseaux,  
2010, p.177.

IMAGEM 23

Tipos de Bodoni,  
1818. Tamanho real.
Fonte: Stephan Füssel,  
(ed.) Manual of Typography/
Manuale tipográfico, 1818.
Colónia: Taschen, 2010, 
p.95. [Edição facsimilada 
do Manuale Tipografico  
del cavaliere Giambattista 
Bodoni, Volume primo. 
Parma: Presso  
la Vedova, 1818.]

IMAGEM 23
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4.1.3. Relação dos tipos de letra com as concepções estéticas

A par das inovações tecnológicas, não serão de menor importância 
para o design de tipos em qualquer época, a evolução das ideias e da 
concepção do mundo. Embora estas concepções sejam, também elas, 
fortemente influenciadas pelos avanços tecnológicos, cremos que es-
tes não são determinantes. A relação com a cultura e o pensamento 
de cada época fazem evoluir o design para novas e, por vezes, inespe-
radas formas de letra. 
A preocupação com a geometria e com a definição de princípios lógicos 
e racionais no desenho e na construção de letras era, já no Renascimen-
to, um conceito que tinha alguns adeptos: Albrecht Dürer (1471-1528), 
Luca Pacioli (1445-1517) ou Geofroy Tory (1480-1533) são alguns dos 
artistas que, já nessa época, procuraram encontrar, sobretudo no dese-
nho das maiúsculas, princípios geométricos reguladores. 
Com a invenção da imprensa, a actividade da criação de letras passa 
de bidimensional a tridimensional e é provável que este facto venha 
a contribuir para um acréscimo da importância dada à geometria.70  
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Luca Pacioli,  
construção geométrica 
das maiúsculas romanas.
La Divina Proportione, 
Veneza, 1509.
Tamanho reduzido.
Fonte: Yves Perrousseaux, 
Histoire de l’écriture 
typographique:  
Le XVIII siècle, tome II/II. 
Gap: Atelier Perrousseaux, 
2010, p.15.
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Albrecht Dürer, 
construção geométrica 
das maiúsculas romanas
Fonte: Yves Perrousseaux, 
Histoire de l’écriture 
typographique: Le XVIII 
siècle, tome II/II. Gap: Atelier 
Perrousseaux, 2010, p.15.
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70 ] A este propósito  
ver também no capítulo 3,  
a alínea 4.3. O ritmo  
e a métrica: a geometria  
ao serviço dos tipos.  
A importância da tecnologia.
71 ] A atenção dada pelo 
próprio rei à construção de 
um tipo de letra para uso 
exclusivo do Estado torna 
bem patente a importância 
que, de tempos a tempos, 
é dada a este modo de 
transmissão de cultura e à 
pertinência da forma da letra 
na transmissão do conteúdo. 
72 ] James Mosley [et all.], Le 
Romain du Roi:la typographie 
au service de l’État,  
1702-2002. Lyon: Musée  
de l’imprimerie, 2002. 

As proporções geométricas serão essenciais para que se possam esta-
belecer relações entre os vários paralelepípedos que constituem o tipo 
e entre os vários blocos que constituem cada linha de texto. O interesse 
pela geometria será, mais tarde, essencial para o estabelecimento de 
medidas tipógraficas e para a racionalização desta actividade, que atin-
ge um ponto fulcral no empreendimento que ocorre na França iluminis-
ta do século XVIII, com a produção do tipo Romain du roi.
De facto, esta forma mais racional e metódica de olhar para o desenho 
das letras, vai evoluindo desde o Renascimento, encontrando na cultura 
iluminista do século XVIII todo o espaço propício para se desenvolver.  
O Romain du Roi constitui a primeira tentativa de racionalização siste-
mática, com o objectivo de encontrar um conceito unificador no dese-
nho e na produção de tipos.
Ainda em fins do século XVII, mais precisamente em 1693, na Academia 
das Ciências francesa, sob a direcção do Abade Jean-Paul Bignon, reú-
ne-se uma comissão de três pessoas, para desenvolver um projecto cujo 
objectivo contemplava a descrição e a ilustração de todos os ofícios me-
cânicos existentes na época e das tecnologias por estes utilizadas. Em 
1694, a comissão deixa este projecto para se dedicar àquilo que iria ter 
como ponto de chegada a criação dos tipos, chamados de Romain du Roi, 
que, por vontade do rei Luís XIV, iriam renovar todos os tipos existentes 
na Imprensa Real Francesa.71 Em 1702, é impresso o livro Médailles sur 
les principaux événements du règne de Louis le Grand, numa requintada 
edição, utilizando-se pela primeira vez este tipo.  No entanto, para a sua 
impressão são produzidos, apenas, dois corpos e decorrem 65 anos até 
à concretização total deste projecto, num conjunto de 21 corpos (em re-
dondo e itálico). Foi este um processo atribulado, com desenhos suces-
sivamente feitos e refeitos.72 
O desejo de se atingir a perfeição, que é típico de toda a cultura do sécu-
lo XVIII, pode ajudar a explicar a complexidade deste processo. 
A estabilidade no desenho de tipos, desde a invenção da imprensa até 
ao século XVII, deve-se a um largo consenso face ao design de tipos. Até 
então as alterações feitas no desenho dos tipos eram consideradas me-
lhorias, o que é substancialmente diferente do conceito de “perfeição” 
pretendido pelos tipógrafos do século XVIII: 
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73 ] TL “Improvement is one 
thing: perfection another.  
By the time the committee  
was formally brought into 
being on 16 January 1693,  
its brief had been extended  
to ‘la description & perfection 
des arts’. One of its early 
tasks was to find ‘une parfaite 
construction des lettres 
pour réformer les poinçons 
& matrices dont on s’était 
servi jusqu’à présent’.” Justin 
Howes, “Extreme type: 
progress, ‘perfectibility’  
and letter design in  
eighteenth-century Europe” 
Justin Howes “Extreme type: 
progresso, ‘perfectibility?  
And letter design in eighteenth-
century Erope.” in Typographic 
Papers, nº7. Londres: Hyphen 
Press, 2007, p. 65.
74 ] Este facto é ainda pouco 
conhecido. Fournier, que  
é considerado precursor  
de um sistema de medição 
dos tamanhos dos tipos, terá, 
com certeza, sido influenciado 
por este estudo, concebido  
50 anos antes. Mosley,  
2002, op. cit., pp. 48-50.
75 ] TL “La tipografia 
moderna del siglo XVIII,  
a la vez que incorporó un 
impulso hacia la racionalidade 
y el sistema, también fluía  
con un estilo que superaba  
los limites de la razón.” 
Robin Kinross, Tipografía 
moderna: Un ensayo histórico 
crítico. Tradução de Carlos 
García Aranda. València: 
Campgràfic Editors, 2008,  
p. 29. [Edição original em língua 
inglesa: Modern typography: An 
essay in critical history, 2004].

“Progresso é uma coisa: perfeição é outra. Quando a comissão foi formal-

mente criada em 16 de Janeiro de 1693, a sua função tinha sido alargada 

para ‘la description & perfection des arts’. Uma das suas primeiras tarefas 

foi a de encontrar ‘une parfaite construction des lettres pour réformer les 

poinçons & matrices dont on s’était servi jusqu’à présent’.”  73

Na produção do Romain du Roi há dois factos que merecem destaque.
Por um lado, a sistematização dos tamanhos das letras: até então, 
os diferentes tamanhos de letra tinham nomes aleatórios e podiam 
variar de uma casa impressora para outra. O matemático da comis-
são, Truchet, concebeu para o Romain du Roi, por volta de 1694, um 
sistema lógico que constitui o primeiro sistema preciso de medição 
de caracteres. 74

Outro facto relevante, é a relação do novo desenho de tipos, com a geo-
metria e com a caligrafia, simultaneamente, o que não é tão óbvio como 
pode parecer à primeira vista. O principal criador e gravador de pun-
ções deste tipo, Philippe Grandjean, fez assentar os seus desenhos so-
bre uma grelha geométrica (com 2 304 quadrados para as maiúsculas e 
768 para as minúsculas) o que constitui uma extraordinária tentativa de 
racionalização. No entanto, o seu modelo encontra-se na obra de pres-
tigiados calígrafos, como Nicolas Jarry, e o desenho final do Romain 
du Roi, se bem que mais racional e mais rígido do que os tipos renas-
centistas, tem ainda uma grande ligação à caligrafia. Ou seja, o tipo de 
transição adoptado, que abandona o eixo oblíquo da escrita humanista, 
verticalizando o aspecto geral do desenho e geometrizando algumas das 
ligações entre as várias partes da letra, simplificando as suas curvas, 
oferece-nos um conjunto sólido e harmonioso, cuja elegância não faz di-
minuir a legibilidade, tal como viria a suceder, mais tarde, com os tipos 
ditos, “modernos”. Efectivamente, no fim do século XVIII, a crença na 
perfeição e no progresso em todos os campos da cultura chegará tam-
bém à tipografia, mas, levada aos limites por tipos de letra como os de 
Bodoni, ou Didot, trará um decréscimo na legibilidade, o que é parado-
xal. “A tipografia moderna do século XVIII, ao mesmo tempo que incor-
porava um impulso no sentido da modernidade e do sistema, resultava 
também como um estilo que excedia os limites da razão.” 75
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O tipo Romain du Roi.
Tamanho real.
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76 ] A ideia de que fazia 
sentido relacionar entre si,  
de um modo lógico, os 
tamanhos dos vários corpos 
dos tipos, é referida pela 
primeira vez pelo impressor 
Joseph Moxon, no seu livro  
de 1683, Mechanik exercises.
77 ] Este pode dizer-se que 
tem como símbolo a famosa 
primeira Enciclopédia 
francesa de Diderot e 
d’Alembert, editada entre 
1751 e 1772 e na qual o próprio 
Fournier é encarregue  
de contribuir para a entrada 
sobre “caracter”. Robin 
Kinross, op. cit., p. 24.
78 ] Apesar de algumas 
tentativas, estas unidades 
de medida nunca foram 
uniformizadas.

4.2. Do século XVIII ao século XX: 
algumas mudanças.

Ainda durante o século XVIII, não podemos deixar de destacar um 
facto relevante para a história da cultura tipográfica e para a sua ra-
cionalização e sistematização, que foi a introdução de um sistema de 
unidades de medida para as letras e a sua composição. Depois de por 
volta de 1694, ter sido criada pela primeira vez uma tentativa de cons-
trução de um sistema para a medição de caracteres,76  concebido por 
Jean Truchet –  sistema esse que, como referimos atrás, foi muito pou-
co divulgado –, é já no século XVIII, em 1737, que o fundidor francês 
Fournier cria o ponto tipográfico (que media 0,348 mm). É adopta-
do em França e nos Países Baixos, mas a partir de 1783 é substituído 
pela medida proposta por François-Ambroise Didot, mais relacionada 
com as medidas francesas (o ponto Didot mede 0,376 mm). A unidade 
maior do ponto Didot é o cícero que equivale a 12 pontos. O sistema 
Didot foi adoptado em quase toda a Europa, apesar da desvantagem 
de não se relacionar directamente com o sistema métrico adoptado 
nestes países. 
A introdução de uma escala de medidas deve ser entendida no contex-
to do iluminismo francês, com a sua preocupação de racionalidade e 
sistematização.77 Na  Inglaterra e nos Estados Unidos da América, a 
adopção de um sistema único de medidas foi mais lento, só vindo a 
acontecer já quase em finais do século XIX. O ponto tipográfico anglo-

-americano, ou ponto “pica”, é ligeiramente mais pequeno do que o 
ponto Didot, medindo 0,352 mm.78

Ao longo destes séculos, a racionalização desta actividade é crescente 
e a diferenciação profissional irá acentuar-se, até à separação efectiva 
das várias funções produtivas. É uma consequência da industrialização, 
em fins do século XIX, que atingirá o seu auge com o aparecimento da 
figura do designer, já no século XX.
No fundo, a própria tecnologia da imprensa marca a origem do mundo 
moderno, como nota Robin Kinross: 
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79 ] TL “En este sentido 
amplio, la impresión es,  
por tanto, fundamental  
para el desarrollo del mundo 
moderno, no solo como medio 
principal de difusión del 
conocimiento, que permitió la 
transición de unas actitudes 
medievales a otras modernas, 
sino también como medio que 
incorpora las características 
modernas de la producción 
en masa y la estandarización, 
la especialización y la división 
de trabajo.” Robin Kinross, 
op. cit., p. 8. 
80 ] TL: “ Lo que hasta 
entonces había sido un 
oficio individual artesanal, 
se convertía ahora en un 
auténtico proceso industrial, 
con intervención de muchas 
más personas.” Phil Baines, 
Andrew Haslam, op. cit., p. 76.
81 ] O primeiro caractere 
tipográfico sem serifas 
conhecido aparece num 
specimen de 1816, na fundição 
de William Caslon IV,  
em Inglaterra. 
No entanto, James Mosley 
chama a atenção para o facto 
destas formas de letra já se 
encontrarem em diversas 
obras arquitectónica ou 
escultóricas da primeira 
década do século XIX . Refere 
ainda que a sua origem é o 
modelo da Roma republicana 
e da Grécia antiga e que ainda 
se podem encontrar nalgumas 
inscrições inglesas medievais. 
Trata-se, portanto, de um 
“renascimento” de um estilo 
– segundo Mosley típico do 
espírito romântico–e não de 
uma invenção do século XIX.
James Mosley, 2010,  
op. cit., pp. 47-11o.
82 ] Nome pela qual ficaram 
conhecidas na época, devido ao 
seu aspecto formal, que parecia 

“Neste sentido amplo, a impressão é, portanto, fundamental para o desen-

volvimento do mundo moderno, não só como meio principal de difusão do 

conhecimento, que permitiu a transição de atitudes medievais para outras 

mais modernas, mas também como meio que incorpora as características 

modernas da produção em massa e da estandardização, da especialização 

e da divisão do trabalho.”  79

O século XIX acentuará essas características, distinguindo-se por 
enormes mudanças económicas, sociais e políticas, como consequên-
cias directas da revolução industrial. A imprensa, que tinha utilizado 
os mesmos processos durante cerca de 300 anos, sofre uma crescente 
mecanização do seu processo e, como já referimos, uma consequente 
racionalização da produção e divisão do trabalho. Aparecem novos pro-
cessos: a litografia e a fotografia.
No princípio desse século, aparece uma máquina para fundir tipos, mas 
a sua eficácia é reduzida, pois o processo de produção dos punções era 
ainda manual. Mas em 1885, nos Estados Unidos, Linn Boyd Benton e  
R. V. Waldo inventam uma outra máquina – o pantógrafo de punções 
–  que mecaniza  a produção de punções, proporcionando, assim uma 
grande alteração neste ofício: “o que até então tinha sido um oficio indi-
vidual, artesanal, convertia-se agora num autentico processo industrial, 
com a intervenção de muito mais pessoas.” 80

Em 1884, Mergenthaler, um relojoeiro de origem alemã, residente nos 
Estados Unidos, inventa a máquina de fundir letras em linotipia que 
permitia compor frases linha-a-linha. Nos Estados Unidos, três anos 
mais tarde, em 1887, Lanston introduz o sistema de monotipia, mais 
tarde desenvolvido em Inglaterra. Permitia a composição letra-a-letra e 
era mais precisa do que a primeira.
Estes dois tipos de máquina modificam substancialmente a actividade 
da imprensa, que se distancia ainda mais do seu carácter manual e da-
rão origem a duas empresas de produção e venda de tipos de letra, a 
Linotype e a Monotype.
Surgem, também no século XIX, duas categorias de tipos de letra, que fa-
zem hoje parte do nosso quotidiano: as letras sem serifas 81 ou grotescas 82  

– que foram fundamentais no movimento, já do século XX, conhecido 
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estranho na altura. Nos Estados 
Unidos, são também conheci-
das como góticas. o que não se 
pode confundir com as letras 
góticas de que falámos atrás.
83 ] Este movimento surge 
na Alemanha, no início  
do século XX e o seu nome 
original é Neue Typographie.
84 ] “cujo único ornamento é 
a necessária e essencial beleza 
que surge da adequação  
de uma obra artesanal ao uso  
a que está destinada.” William 
Morris, citado na introdução 
de Josep M. Pujol in Jan  
Tschichold, La nueva Tipogra-
fía. Introdução de Josep M. 
Pujol. València: Campgràfic 
editors, 2003, p. 23. [Edição 
original em língua alemã:  
Die neue Typographie, 1928]
Morris funda a editora 
Kelmscott Press em 1891.
85 ] Por outro lado, esta 
recusa da industrialização traz 
também um renovado interesse 
pela caligrafia que “influenciou 
a tipografia a todos os níveis”. 
Robin Kinross, op. cit., p. 50.

como Nova Tipografia 83– e as chamadas letras egípcias (ou slab serif), le-
tras com patilhas rectangulares e grossas, nas quais as serifas passam 
a ter tanta importância como o resto dos traços. São a consequência do 

“desvio das normas” e da crescente geometrização que implicavam os 
estilos Modernos e que começam a entrever-se nas letras românticas do 
século XVIII, como as Bodoni ou as Didot.
São também originárias desta altura, as letras bold (que, no universo 
tipográfico português, eram também conhecidas como negritas, negras 
ou normandas, embora estes termos estejam a cair em desuso) e os cha-
mados display types – tipos para títulos, que não são necessariamente 
muito funcionais, ou legíveis, quando utilizadas em texto.
As novas exigências em relação à quantidade de trabalho a executar, basea-
das em novos desafios económicos e no desejo de se ser “visto” a qualquer 
preço, deterioram frequentemente os produtos finais. A tipografia desta 
época, é por isso, muitas vezes “excessiva” e confusa, utiliza um grande nú-
mero de variedades de letra num pequeno espaço, distorce e amplia os tipos 
até à exaustão, recorre frequentemente a inúmeros recursos ornamentais 
desnecessários  e esquece facilmente as lições do passado. É neste contexto 
que surge, em Inglaterra, o movimento Arts and Crafts, liderado por Wi-
lliam Morris (1834-1896). Caracteriza-se por uma recusa da industrializa-
ção, defendendo um retorno aos objectos produzidos de forma manual e 
oficinal. Mas, ao incentivar um espírito crítico que busca no passado, não 
uma cópia do já existente, mas uma atitude que promove uma maior quali-
dade técnica e artística, nomeadamente nos livros 84, dará, paradoxalmente, 
um impulso em direcção à modernidade da imprensa e da tipografia.85
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Letras sem serifas 
gravadas, 1804
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Século XIX. Diversos tipos 
numa publicidade de 1831.
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86 ] Embora tenha surgido, 
recentemente, uma polémica 
sobre a verdadeira autoria 
deste tipo, que não teria sido 
desenhada por este tipografo, 
mas por Victor Lardent, este 
facto, ainda por verificar,  
não retira a importância  
ao percurso de Morison.
87 ] O Pos-modernismo  
vem pôr em causa alguns 
desses principios, como 
veremos mais à frente.
88 ] Também Kinross 
alude ao facto de as ideias 
de Morison não serem 
originais, referindo que 
alguns dos princípios aceites, 
até hoje, como “definidores 
da boa tipografia” tinham 
sido estabelecidos não por 
Morison, mas por Emery 
Walker (1851-1933), assessor 
de William Morris. Robin 
Kinross, op. cit., p. 47.
89 ] Josep M. Pujol,  
in  Stanley Morison, 
Princípios fundamentales de la 
tipografia. Estúdio preliminar 
de Josep. M. Pujol. Barcelona: 
Ediciones del Bronze, 1998, 
pp. 79-80. Itálicos do autor. 
[Edição original em língua 
inglesa, First principles 
of typography, publicada 
inicialmente na revista  
The Fleuron, em 1930  
e editado posteriormente  
em livro em 1936].
90 ] Toda a reflexão teórica 
sobre a tipografia no  
seu início baseia-se  
no design editorial.
91 ] Stanley Morison,   
op. cit., p. 109.
92 ] Este texto,  
originalmente impresso  
em 1932, com o pseudónimo 
de Paul Beaujon, nome 
masculino, já que a insersão 
de uma mulher no mundo 
masculino da tipografia  

Este movimento, mas já sem a componente de rejeição da industrialização, 
irá influenciar decisivamente os chamados “reformistas”, dos quais o mais 
relevante é Stanley Morison (1889-1967), tipógrafo, designer e historiador 
inglês, nascido ainda no século XIX. Este profissional, conhecido sobretudo 
como o designer da Times New Roman (1932) 86, é um dos novos designers 
dos inícios do século XX que, a par de um relevante trabalho em tipografia 

– por exemplo, produzindo para a empresa Monotype, uma série de inter-
pretações de tipos históricos, como o Baskerville ou o Bembo – irá exercer 
uma profunda reflexão teórica sobre a profissão e as suas práticas.
Essa reflexão ajudará a definir algumas das linhas fundamentais para 
toda a prática da tipografia até hoje e muitos dos seus princípios foram 
adoptados como regras quase inquestionadas durante as décadas se-
guintes 87.  O seu livro, Princípios Fundamentais da Tipografia, é um tex-
to fundamental para a história da tipografia, encontrando-se nele uma 
série de conceitos importantes, sobretudo pelo modo racional e meto-
dológico com que estão expostos. Para Pujol, a originalidade de Mori-
son estava não tanto nas suas ideias 88 mas, sobretudo, na sua “férrea 
vontade de racionalização”, numa “tentativa para dotar de fundamento 
lógico a tipografia aplicada ao livro” e, também, no modo como Morison 
encara a tradição: como um conjunto de “princípios já conhecidos pelos 
impressores e confirmados pela investigação”, ou seja, não como algo es-
tático e apenas teórico, mas como uma teoria baseada na prática secular, 
que deve ser racionalizada e continuamente testada pela experiência.89

A ideia central de Morison é a de que a finalidade da tipografia do livro 90 
é, antes de mais, servir o leitor e a leitura e, em consequência disto, deve 
ser “invisível” e impessoal e só acessoriamente estética. “A única missão 
do tipógrafo é a de expressar o autor e não expressar-se a si próprio”,91 
é este o conceito fundamental.
Beatrice Warde – tipógrafa americana que, em 1925, vem para Londres 
e será uma grande divulgadora das ideias de Morison – dirá algo de 
muito semelhante num texto que ficou famoso, o The Crystal Goblet.92

Parece-nos importante referir que, para Kinross, é esta reflexão teórica so-
bre a profissão e a sua divulgação escrita, iniciada nesta época – juntamente 
com a separação das profissões do editor e do tipógrafo – que mudam o 
paradigma do design tipográfico, convertendo-o numa profissão moderna: 
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não seria fácil (ainda hoje 
esta é um a profissão 
maioritáriamente masculina, 
como se pode confirmar 
em Portugal). Beatrice 
Warde, The Cristal Goblet, 
1932. [Em linha]. [Consult. 
Outubro 2011]. Disponível 
em: WWW:<URL:http://
www.arts.ucsb.edu/faculty/
reese/classes/artistsbooks/
Beatrice%20Warde,%20The 
%20Crystal%20Goblet.pdf>
93 ] TL “ La imprenta 
se vuelve moderna con la 
difusión de los conocimientos 
sobre ella, y esto se 
consigue con la publicación 
de descripciones de sus 
prácticas, con la clasificación 
de sus materiales y procesos, 
con la coordinación  
de las dimensiones de los 
materiales, que permite  
su intercambio y una  
mejor conjunción; y con  
el establecimiento de  
un registro de su historia.”
Robin Kinross, op. cit., p. 10. 
94 ] Um dos poucos livros 
sobre tipografia traduzidos 
para português e editados  
em Portugal.
Eric Gil, Ensaio sobre 
tipografia. Lisboa: Almedina, 
2003. [Edição original em 
língua inglesa: An Essay on 
typography, 1931].
95 ] “Para Morison a Gill 
Sans supunha um pacto com 
o modernismo. Reconhecia 
a necessidade de um tipo 
sem serifas, melhor e mais 
refinado, mas também 
restringia o seu uso (...)” 
Robin Kinross, op. cit., p. 83.
96 ] Gill, Eric, op. cit., p. 74.

“A imprensa torna-se moderna com a difusão dos conhecimentos sobre si 

própria, e isto consegue-se com a publicação de descrições da sua prática, 

com a classificação dos seus materiais e processos, com a coordenação 

das dimensões dos materiais, o que permite o seu intercâmbio e uma me-

lhor combinação; e ainda com o estabelecimento de um registo da sua 

história.”  93

Essa nova consciência histórica faz com que se produzam novos tipos de 
letra, a partir de recriações de tipos clássicos, tais como o Plantin (1913), 
o Caslon (1915) ou o Bodoni (1921).
Eric Gill, escultor, ilustrador e gravador, é outro relevante tipógrafo inglês 
de inícios do século XX, também autor de um manual de referência, Ensaio 
sobre Tipografia 94. Gill começa por trabalhar como aprendiz numa oficina 
de arquitectura, iniciando-se, a partir de certa altura, no desenho e grava-
ção de letras para inscrições. A sua formação de tipógrafo deve-a ao desig-
ner Edward Johnston. No desenho do seu mais famoso tipo de letra, o Gill 
Sans (encomendada para a Monotype por Stanley Morison) 95,  são visíveis 
referências ao tipo desenhado por Johnston para o metro de Londres.
Dotado de uma enorme capacidade para desenho, procurou, tal como 
Morison, encontrar normas para o desenho das letras e para a compo-
sição tipográfica, embora o fizesse de uma forma muito menos dogmá-
tica: “Há muitas normas dependendo do lugar e do propósito para que 
as letras são usadas.” 96

Apesar da importância do que escreveu, parece-nos que os seu maior 
legado, ao contrário de Morison (cujos escritos são fundamentais ainda 
hoje), são alguns tipos de letra que nos deixou, tais como a referida Gill 
Sans, a Perpetua ou a Joanna.
Se bem que a Inglaterra, com os “Reformistas”, tenha um papel destacado, 
o grande impulso para as subsequentes mudanças, nesta actividade, e o iní-
cio de uma tipografia propriamente modernista, teve origem na Alemanha, 
onde surgiria nos anos 20, a Nova Tipografia, liderada pela grande figura 
de Jan Tschichold.
O caminho para o ressurgimento da imprensa na Alemanha tinha sido 
aberto pela associação Deuscher Werkbund, fundadada em Munique, 
em 1907. Defendia alguns dos princípios do movimento Arts and Crafts 
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e apelava a uma maior qualidade (“Qualitat”) 
em toda a produção industrial, tanto ao nível 
da concepção, como da produção. Paul Renner 
é um dos nomes de maior relevo que fez parte 
desta associação e que contribuiu decisivamen-
te para a enorme qualidade dos livros alemães.
Em relação ao desenho de letra, a situação da 
Alemanha era peculiar, já que ao contrário do 
resto da Europa e Estados Unidos, no início do 
século XX, a letra gótica era a letra de uso co-
mum.  Podemos dizer que, até 1941, a letra gó-
tica foi considerada por muitos alemães como 
a única “letra alemã”. Este facto foi agravado 
com o regime nazi que, entre 1933 e 1941, che-
gou a proibir o uso da letra romana nos docu-
mentos oficiais. Mas, em 1941, num revés his-
tórico, o partido Nazi, compreende que para 
comunicar com os povos sob o seu domínio, 

teria de alterar a sua posição e decreta a utilização obrigatória da letra 
romana, argumentando que a gótica era de origem judaica.97

O facto de a cultura alemã, conforme se era mais conservador ou mais 
vanguardista, oscilar entre dois tipos de letra – a romana e a gótica, ne-
nhuma delas suficientemente bem implantada – poderá ser, segundo 
Kinross 98, aquilo que explica a sua enorme abertura nos princípios do 
século XX.  Rapidamente aderiu ao uso da nova letra sem serifas e a uma 

“nova tipografia”, cujos paradigmas eram a simplicidade e a funcionalida-
de, em  estreita ligação com a Arte Moderna e a Abstracção 99: “as regras 
que orientam o design tipográfico não diferem das que descobriram os 
pintores modernos e que orientam o design em geral” 100. Em 1928, Ts-
chichold enuncia essas regras numa obra de referência, A Nova Tipogra-
fia: Manual para designers modernos, que funcionou como o manual da 
Neue Typographie e onde, pela primeira vez, se enumeram normas que 
abrangem também a tipografia de outros objectos, que não o livro, e que 
pretendem alterar, de modo significativo, o que considerava ser o estado 
de decadência de boa parte da tipografia nos finais do século XIX.101

100 ] TL “las reglas que 
rigen el diseño tipográfico 
no difieren de las que han 
descubierto los pintores 
modernos, y que rigen  
el diseño en general.” 
Jan Tschichold, La nueva 
Tipografía, Introdução de 
Josep M. Pujol. València: 
Campgràfic editors, 2003, 
p. 30. [Edição original em 
língua alemã: Die neue 
Typographie, 1928]
101 ] “Aqui formula-se, pela 
primeira vez, em detalhe, 
uma teoria tipográfica capaz 
de dar conta de todo o design 
gráfico, não unicamente a de 
certo tipo de livros. Aqui, pela 
primeira vez, desde a crise 
do século XIX, a tipografia 
volta a apanhar o comboio 
da história da arte” Josep 
M. Pujol, Introdución in Jan 
Tschichold, op. cit., p. LX.

97 ] Christopher Burke,  
Paul Renner: maestro tipógrafo. 
Valencia: Campgràfics 
Editors, 2000, pp. 148-151.  
[Edição original em língua 
inglesa: Paul Renner: The 
 art of typography, 1998].
Este episódio revela bem 
como o tipo de letra – porque 
a sua utilização penetra toda 
a cultura – pode ser utilizado 
por uma ideologia e posta ao 
seu serviço. Embora a  letra 
não contenha em si mesma 
um carácter ideológico, 
podemos até dizer que a 
“letra está vazia de conteúdo”, 
tal como diz Jost Hochuli,  
a propósito do uso da simetria 
no design de livros:  
“A simetria como tal  
está vazia de conteúdo.” 
Jost Hochuli,; Robin Kinross, 
El diseño de libros: práctica y 
teoria. 2ª edição. Traduzido por 
Esther Monzó Nebot. València: 
Campgràfic editors, 2005,  
p. 26. [edição original em 
língua alemã: Bücher machen: 
Praxis und theorie, 1996.]
No entanto, seria ingenuidade 
não percebermos que a histó-
ria e a cultura se encarregam 
muitas vezes de lhe conferir 
um sentido ideológico.
98 ] Robin Kinross,  
op. cit., p. 99.
99 ] “A arte abstracta era 
uma forma de arte que já 
não dependia da imitação 
ou de sentimentos pessoais, 
mas era construtiva e 
pertencia à esfera colectiva. 
A velha era punha em 
destaque a individualidade 
e a singularidade, enquanto 
que a nova se inscrevia na 
capacidade de reprodução 
e na dissolução da arte na 
arquitectura e nas formas 
publicamente acessíveis”. 
Robin Kinross, op. cit., p. 114.
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Nas posições teóricas e práticas de Tschishold é 
evidente a influência das vanguardas artísticas 
de inícios do século XX: Futurismo, Dadaismo, 
De Stijl e Construtivismo.  Estes movimentos en-
contram, na letra e na tipografia, elementos plás-
ticos e simbólicos prontos a serem explorados e 
influenciam, claramente, todo o design gráfico 
subsequente.  No entanto, ao reforçar o carácter 
expressivo da letra – o que virá a ser retomado 
pelos designers pós-modernos, embora com um 
enfoque individualista oposto à intenção destes 
artistas – distanciam-se claramente dos desig-
ners ligados à cultura do livro, como Tschichold. 
Para este, o importante era a ordem, a hierarquia 
e a organização, devendo os elementos expressi-
vos estar sempre ao serviço do texto e da leitura.
Tschichold considera o tipo sem patilhas como 

o único tipo legível, tipo neutro por excelência  – “ A ingénua crença, 
tão alargada e aceite, de que quase todos os tipos transmitem um certo 
conteúdo espiritual, não está certa em relação à letra gótica (...) ou à 
letra sem serifas” 102 –  e defende o uso privilegiado só de minúsculas.103

Para além de algumas destas normas enunciadas de forma radical, Tschi-
chold detém-se sobre alguns aspectos da tipografia, ainda hoje conside-
rados essenciais, tais como, por exemplo, a importância dada ao espaço 
branco e ao contraste figura/fundo: “A nova tipografia (...) tem em conta, 
tanto os espaços em branco do papel, como os tipos e as formas impressas 
a preto, considerados elementos de igual valor” 104

O livro de Tschichold serviu como manual tipográfico da Staatliches 
Bauhaus, escola que esteve em funcionamento entre 1919 e 1933 e onde 
a maioria destas  ideias estava também em curso e que, como sabemos, 
influenciou todo o design moderno. No entanto, em relação ao design 
gráfico e, nomeadamente, à tipografia, talvez a sua reputação seja ex-
cessiva 105. Tschichold nunca foi professor na Bauhaus, escola na qual 
a maioria dos professores eram artistas alheios à área da imprensa.106  
O grande desenvolvimento da tipografia, na Alemanha, dá-se, sobretu-

102 ] TL  “La ingenua 
creencia, tan extendida y 
aceptada, de que casi todos 
los tipos transmiten un con-
tenido espiritual no es cierta 
con respecto a la letra gótica 
(...) o a la palo seco.” Jan 
Tschichold, op. cit., p. 78. O 
Pós- Modernismo veio dizer 
precisamente o contrário 
e sabemos hoje que não há 
letras “neutras”. Sabemos, 
também, que essa expressão 
não é intrínseca à forma,  
mas que está dependente  
da época e da cultura.
103 ] “Embora a nova 
tipografia promulgue  
a abolição das maiúsculas, 
este não é um requisito 
indispensável. No entanto, 
tal exigência, mantem-se na 
nossa proposta, da mesma 
maneira que o design de uma 
tipografia clara que esteja em 
harmonia com as necessidades 
e desejos do nosso tempo”. Jan 
Tschichold, op. cit., p. 83. Esta 
ideia não surgiu por acaso na 
Alemanha, onde  
as maiúsculas eram usadas 
nos inícios de cada substanti-
vo, e este conceito permitiria 
simplificar muito a escrita.
Ver também no capítulo  
4, a alínea 3.
104 ] Este é um conceito 
essencial para o design de tipos 
, nos quais a forma é tão im-
portante como a contraforma, 
como iremos ver mais à frente. 
105 ] “Embora a Bauhaus 
seja  a mais célebre das 
escolas alemãs desta época, 
a sua reputação (em todas as 
áreas do Design) é provavel-
mente excessiva em relação 
aos êxitos reais e ao efeito que 
alcançou. O número de estu-
dantes era bastante reduzido 
e, no campo da tipografia, 
não contava com nenhum 

professor especializado, ao 
mesmo tempo que mantinha 
muito pouco contacto com a 
imprensa. A Meisterschule fur 
Deutschlands Buuchdrucker, 
debaixo da direção de Paul 
Renner e com Jan Tschishold 
entre o professorado, desen-
volveu um programa mais 
completo no campo da Nova 
Tipografia.” Robin Kinross, 
op. cit., pp. 129-130.
106 ] “A Bauhaus não contou 
com verdadeiros tipógrafos 
profissionais (..) inclusivamen-
te Herbert Bayer, o professor 
de Dessau que, de forma 
mais persistente, se dedicou 
à tipografia, continuou a ser 
principalmente um designer 
de imagens e não chegou a al-
cançar uma excelência na hora 
de trabalhar com palavras”. 
Robin Kinross, idem, p. 124.
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do, em Munique, na “Escola para Mestres de Artes Gráficas”, escola 
onde, entre outros, são professores, Tschichold e Paul Renner.107

Na Bauhaus, o ensino é mais experimental e o famoso alfabeto de Herbert 
Bayer, baseado em formas geométricas nunca chegou a ser editado.108

Pelo contrário, o tipo de letra Futura, desenhado por Paul Renner e edi-
tado em 1927, embora com fortes características geométricas, teve um 
enorme êxito na época e ainda hoje é profusamente utilizado. Tem em 
conta factores ópticos e não menospreza a tradição da caligrafia, ainda 
que subliminarmente. 
Uns anos mais tarde, Tschichold, muda de opinião, o que é criticado por 
alguns, e adopta uma atitude que poderemos considerar mais “clássica”, 
desenhando inclusivamente um tipo com serifas (Sabon) e construindo 
um  trabalho tipográfico relevante para a editora Penguin Books, ainda 
hoje considerado exemplar.
Tanto Paul Renner, como Jan Tschichold são, na realidade, dois ex-
traordinários profissionais, a quem a enorme experiência prática da 

IMAGEM 29

A Futura em uso,  
ao longo do século XX:
a. Anúncio, 1929.
b. Capa de revista,  
design de Paul Rand,  
entre 1944-1950.
c. Anúncio para  
a Volkswagen,  
agência DDB, 1962.
d. Cartaz para o Museu 
Baymans-van Beuningen, 
Roterdão, com design  
de Octavo, 1993.

Fonte: Alexandre 
Dumas de Rauly; Michel 
Wlassikoff, Futura: Une 
gloire typographique. Paris: 
Éditions Norma, 2011,  
pp. 44, 108, 126 e 163.

29a 29b
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tipografia em estreita relação com uma profunda reflexão teórica dá 
uma maturidade e proporciona uma excelência profissional que os 
levará a pôr de parte o dogmatismo modernista, embora sem esque-
cer os seus ensinamentos.
O prestígio da Bauhaus é ampliado por aqueles que, com o início do 
nazismo, se exilam nos Estados Unidos e vão influenciar parte dos no-
vos desenvolvimentos do Design Gráfico do outro lado do Atlântico.
Na Europa, será na Suíça (onde Jan Tschichold viverá até ao fim da 
vida, com a excepção de um pequeno e importante período em Lon-
dres, trabalhando na Penguin books, ) que, nos anos de expansão 
económica subsequentes à segunda guerra, se construirá uma nova 

“modernidade”, com a chamada Tipografia Suíça, que levará ao ex-
tremo alguns ideais da Neue Tipographie. Os tipos de letra Helvética 
e Univers, com os seus ideais de racionalidade e neutralidade,serão 
os “emblemas” desta nova época e terão um enorme sucesso, tanto 
na Europa, como nos Estados Unidos.109

29c 29d

107 ] “Em oposição à artificia-
lidade manifesta da tipografia 
da Bauhaus, a Nova Tipografia 
de Munique estava dotada 
de maior moderação, graças 
aos princípios estruturais 
que Renner e Tschichold 
difundiram nos seus ensaios 
sobre tipografia”. Christopher 
Burke, op. cit., p. 55.
108 ] Ver também  
capítulo 4, alínea 3.
109 ] Gary Hustwit, 
Helvetica,: a documentary 
film [Documentário DVD] 
Londres: Swiss Dots, 2007.
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O tipo Univers, de Adrian Frutiger, é desenhado para a tecnologia em me-
tal, mas também para um novo processo, que viria a durar apenas algu-
mas décadas, e que ocorre em meados do século XX (finais dos anos 50): a 
fotocomposição. Este sistema deixava de lado os tipos em chumbo, tri-
dimensionais, e introduzia um método fotográfico que permitia ampliar, 
reduzir e até distorcer formas de letra sem grande dificuldade 110.
A partir dos anos 70, muitos dos paradigmas modernistas (ou, dizendo 
talvez melhor, de um entendimento da modernidade feito pela tipogra-
fia suiça) começam a ser postos em causa. 
O conceito de design como “resolução de problemas”, a ideia de simplicidade 
e clareza, e o fundamento racional de todas as soluções tipográficas, já não 
encontram unanimidade entre muitos dos designers dos inícios de 80, que 
põem a ênfase na expressividade e na emoção, como formas de comunicação.
Designers, tais como, Wolfgang Weingart iniciam uma série de no-
vas experiências, que irão afectar seriamente o modo como é enca-
rada a tipografia. 
Por outro lado, no que se refere ao design de tipos, as novas tecnologias 
electrónicas emergentes conduzem também elas a propostas inovado-
ras, como, é o caso do projecto experimental de Wim Crowel, o “novo 
alfabeto”, tipo de letra desenhado ainda em finais dos anos sessenta, a 
partir unicamente de traços rectos (sem diagonais, nem curvas).
Em 1977, aparece pela primeira vez o termo Pós-modernismo aplicado 
ao design gráfico.111

Estas mudanças ocorrem ainda antes do computador pessoal entrar em cena 
mas elas serão, nos anos seguintes, ampliadas pelas suas possibilidades.

4.3. A revolução digital

Durante mais de cinco séculos, a produção de tipos de letra foi um pro-
cesso mecânico e a nossa relação com o texto escrito fazia-se fundamen-
talmente com o texto impresso. Mas a partir de 1984, com o aparecimen-
to do primeiro computador pessoal da Apple Macintosh e das primeiras 
impressoras de baixa resolução, a tipografia passa a estar acessível a um 
público muito mais vasto.

110 ] Pondo uma nova 
questão no design de tipos,  
já que, ao contrário  
da tipografia em metal,  
se desenhava apenas uma 
fonte que podia ser utilizada 
em qualquer tamanho, sem 
ter em conta as alterações 
ópticas decorrentes da escala. 
Ver capítulo 3, alínea 5.2.8. 
111 ] Rick Poynor, No más 
normas: diseño gráfico  
posmoderno. Barcelona:  
Editorial Gustavo Gili, 2003, 
p. 22. [Edição original  
em língua inglesa: No more 
rules: Graphic design and 
postmodernism, 2003].
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112 ] TL “Ahora ya no se 
trataba de tomar un mensaje 
y situarlo en la página según 
una serie de estructuras 
preconcebidas – la retícula, 
por ejemplo o una tipo-
grafía ‘estándar’ – lo más 
neutras que fuera posible 
para que, supuestamente, 
no interfirieran el mensaje, 
sino que la generación de 
dichas estructuras formales 
había de proceder del proprio 
contenido, un contenido que 
pasaba por la interpretación 
del diseñador.” Raquel Pelta, 
“No hay nada fuera del texto, 
Jacques Derrida: diseño 
gráfico y deconstrucción”,  
in Anna Calvera, De lo Bello  
de las Cosas: Materiales para  
una estética del diseño.  
1ª ed. Barcelona: Editorial  
Gustavo Gili, 2007, p. 163.

Além disso, a verdade é que o texto impresso não desapareceu, antes 
pelo contrário. E as possibilidades e os campos de aplicação da tipogra-
fia cresceram enormemente.
Esta mudança coincide com a perca de confiança nos ideais racionais 
e objectivos que o movimento moderno defendia e passa a haver uma 
maior ambiguidade e incerteza, características de uma época pós-mo-
derna, que põe tudo em causa.
Muitas novas questões se colocam e outras mais antigas ganham con-
tornos diferentes. Temas, tais como, a função da letra e a legibilidade, 
voltam a ser repensados.
O filósofo francês Jacques Derrida, com a sua nova aproximação à lin-
guagem, vai influenciar alguns dos designers gráficos que aderem ao 
novo movimento da “desconstrução”. Este tem o seu início na Cran-
brook Academy of Art, nos Estados Unidos: 

“Agora já não se tratava de pegar numa mensagem e situá-la na página 

segundo uma série de estruturas pré-concebidas – a grelha, por exemplo 

ou uma tipografia standard –, o mais neutras possível, mas no facto dessas 

estruturas formais terem que proceder do próprio conteúdo, um conteúdo 

que passava pela interpretação do designer”.112 

IMAGEM 30

David Carson,  
página do livro  
The End of Print.
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113 ] Poynor, Rick,  
No más normas: diseño  
gráfico posmoderno.  
México: Editorial  
Gustavo Gili, 2003, p. 113.
114 ] Como veremos mais  
à frente, no capítulo 5,  
os designers portugueses 
Mário Feliciano e Dino dos 
Santos referem David Carson 
como tendo tido uma grande 
influência no seu trabalho 
inicial.

O objectivo do trabalho do designer deixa de ser apenas divulgar o con-
teúdo, permanecendo “invisível”. Abre-se, agora, um conceito oposto: o 
do “designer gráfico como autor,  [que] é uma das ideias chave do design 
gráfico pós-moderno.” 113 Essa autoria é bem patente, por exemplo, nos 
trabalhos de David Carson que, nos inícios dos anos 90, desafia os con-
ceitos de legibilidade, criando projectos onde a expressão formal é um 
objectivo em si mesma. Outros designers, como Neville Brody,  passam 
a desenhar também os tipos de letra que utilizam nos seus trabalhos. 
As próprias letras são recortadas, alteradas, levadas ao limite da sua le-
gibilidade e essa postura, digamos, mais lúdica, em relação ao design 
influencia jovens designers no mundo inteiro.114

Por outro lado, algumas funções do computador, tal como a função “de-
lete”, alteram o carácter perene e estático que tinha o design, anterior-
mente, e tudo passa a ter um carácter mais provisório e instável. Esses 
conceitos revelam-se, por exemplo, nos tipos de letra da editora Emigre, 

IMAGEM 31

Projecto Fuse:  
Neville Brody, 1991.
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115 ] Gary Hustwit,  
op. cit. Esta afirmação 
foi também proferida 
pelo próprio, em jeito de 
provocação, no congresso da 
Atypi, em Lisboa, em 2006, 
onde estivemos presentes.
116 ] Lewis Blackwell, 
Tipografia del siglo XX: 
Edición ampliada y revisada. 
Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 1998-2004, p. 11.

de Rudy VanderLans e Zuzana Licko. Estes 
designers criam simultaneamente uma revis-
ta, com o mesmo nome, para divulgar as suas 
fontes, que se tornará no palco de debate das 
novas ideias.
O gosto pelo vernáculo e pela tradição é outra 
característica deste movimento, que leva os de-
signers gráficos a uma atitude de apropriação 
do trabalho de designers de épocas anteriores.
O debate entre modernos e pós-modernos 
situa-se, também, na questão sobre a necessi-
dade de novos tipos de letra. Massimo Vignelli 

115, designer modernista, defende que já foram 
desenhados todos os tipos necessários e que 
um pequeno número de fontes é suficiente 
para um designer, durante uma vida inteira! 
Mas muitos dos designers actuais não estão de 

acordo: “Quem ousa dizer que a variedade não é uma coisa maravilho-
sa?” 116 
E, apesar de tudo, a prática demonstra que há ainda muitas razões para 
criar novos tipos de letra: reinterpretações de antigos desenhos (da épo-
ca da imprensa ou formas caligráficas), soluções para problemas especí-
ficos de design, desafios técnicos, ou a simples necessidade de criar algo 
novo, o que aproxima esta disciplina da actividade artística.
Ao nível tecnológico, as características dos tipos de letra digitais foram 
também sofrendo diversas alterações nos últimos vinte anos, às quais os 
designers de tipos tiveram que se ir adaptando. A adopção das impres-
soras laser de alta resolução e as tecnologias de desenho de fontes por 
contorno, tais como a linguagem postccript e programas como Ikarus M, 
Fontographer, Fontstudio e finalmente o Fontlab, permitiram que a qua-
lidade no detalhe das fontes se fosse ampliando.
De Postscript Type One, passando pelo TrueType, até ao actual OpenType 

– que possui  a enorme  vantagem de funcionar tanto em computadores 
Macintosh, como em PC, além de permitir que se guardem num mesmo 
ficheiro milhares de glifos – as mudanças foram sucessivas e rápidas. 

IMAGEM 32

Capa do primeiro  
número da revista Emigre
Fonte: Rudy VanderLans 
(ed.), Emigre nº 70:  
The look back issue.  
First edition. Berkeley: 
Gingko Press, 2009, p.22.
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117 ] Alguns termos aqui 
referidos, como ligaturas 
ou algarismos de texto serão 
explicados, mais à frente, 
no capítulo 4. Análise dos 
caracteres tipográficos. 
118 ] “menos estimulados 
por un entusiasmo ingenuo 
hacia el potencial de las 
herramientas o los medios, 
creamos con más cuidado, 
con un mayor sentido 
de nuestro lugar en la 
historia.” Lewis Blackwell, 
Tipografia del siglo XX: 
Edición ampliada y revisada. 
Barcelona: Editorial  
Gustavo Gili, 2004, p. 180.  
[original em língua inglesa: 
20th century type (3rd 
edition), 1998-2004]

Com a tecnologia Opentype, o designer que utiliza um determinado tipo 
pode fazer diversas escolhas no momento da criação do seu projecto 
tipográfico, como substituir determinados pares de caracteres por li-
gaturas, substituir os algarismos alinhados por algarismos de texto, ou, 
ainda, utilizar fontes ópticas consoante o corpo das letras utilizado.117 
Estas possibilidades colocam novos desafios aos designers de tipos que 
criam, cada vez mais, extensas e completas famílias de tipos.
Depois da euforia expressiva dos anos 80 e inícios de 90, actualmente, 

“menos estimulados por um entusiasmo ingénuo face ao potencial das fer-
ramentas ou meios, criamos com mais cuidado, com um sentido maior 
do nosso lugar na história” 118 e também com uma mais viva consciência 
formal das novas possibilidades. Depois de uma longa fase de experimen-
tação e de teste aos limites da legibilidade e da ordem, regressamos, a par-
tir de fins dos anos 90, a uma fase mais tranquila. E quem sabe, se mais 
consciente, sem esquecer as lições do modernismo, mas com uma maior 
capacidade de abertura e, esperamos, menos dogmatismo.

4.4. As classificações tipográficas

Não poderíamos terminar este capítulo sem falar de um tema que 
ainda apaixona muito designers de tipos na actualidade e cuja im-
portância se tornou mais evidente a partir de meados do século XIX: 
a catalogação dos tipos de letra.
De facto, à medida que se iam introduzindo novos estilos com a con-
sequente proliferação de fontes, começou a fazer-se sentir, cada vez 
com mais premência, a necessidade de ordenação e catalogação dos 
diversos tipos de letra.
Podemos situar o início desta preocupação com a taxonomia dos tipos de 
letra, em meados do século XIX, a par das tentativas de descrição e de ra-
cionalização da actividade tipográfica. Escritores e impressores como De 
Vinne, nos Estados Unidos, Francis Thibaudeau, em França, ou Beatrice 
Warde , em Inglaterra, elaboram as primeira tentativas de classificação.
Em 1954, nos encontros internacionais de tipografia, de Lure, França (ini-
ciados em 1952), o francês Maximilien Vox (1894-1974)  propõe uma nova 



69 C A P Í T U L O  2  •  D A  I N V E N Ç Ã O  D A  E S C R I TA  À  T I P O G R A F I A

119 ] TL “Chaque famille de 
caracteres, selon la classifi-
cation de Lure, possède son 
passé, son présent, son avenir. 
Chacune de ces familles 
correspond à la fois à un style 
graphique, à un moment de 
l’histoire, à un fait intelectuel”
Maximilien Vox, Biologie des 
caracteres d’imprimerie” in 
Cahier Vox, Rencontres inter-
nationales de Lure, 1975.
Citado por Yves Perrosseaux, 
Histoire de l’écriture typo-
graphique: De Gutenberg au 
XVIIe siècle. Première édition. 
Méolans-Revel: Atelier Per-
rosseaux, 2005, p. 110.
120 ] TL “más apta que las 
concebidas anteriormente” 
Robin, Kinross, Tipografia 
moderna: un ensayo histórico 
critico, Valencia: Campgràfic 
editors, 2008, p. 105.

classificação, mais completa e mais adequada a uma verdadeira compreen-
são das diferenças entre as várias fontes. Ela é adoptada por uma série de 
organismos, incluindo a Atypi (Association typographique internationale) 
e dará  origem a quase todas as classificações até à actualidade, como por 
exemplo, a British Standard, que é a versão da norma britânica.
Essa classificação, ao contrário das anteriores que se fixavam, por exemplo 
em pormenores das letras, como as serifas  – caso da classificação de Thi-
baudeau (ver imagem 33) – , tem em conta a história da letra e as diversas 
influências, passadas e presentes, que podem dar origem a um determinado 
tipo: “Cada família de caracteres, segundo a classificação de Lure, possui o 
seu passado, o seu presente e o seu futuro. Por outro lado, cada família de ca-
racteres corresponde ao mesmo tempo a um estilo gráfico, a um momento da 
história, a um facto intelectual.” 119 É, de facto, e servindo-nos das palavras de 
Kinross, uma classificação “mais apta do que as concebidas anteriormente” 

120 (sobretudo no que se refere às fontes sem serifas, sendo muito redutora, 
actualmente, para as fontes com serifas). Em 1962, uma comissão da Atypi, 
composta por John Dreyfus, Adrian Frutiger, Charles Peignot, Walter Tracy, 
Hermann Zapf e o próprio Maximilien Vox, adopta-a, dando-lhe o nome de 
classificação Vox-Atypi e acrescentando-lhe duas novas famílias: Fracture e 
Caracteres não-latinos.

A classificação inicial, proposta por Vox, tinha outra mais valia, de va-
lor até pedagógico: os nomes das várias famílias eram palavras novas 
(algumas compostas pela associação de duas palavras), que evocavam a 
origem histórica dos diversos tipos e Vox inseria-as graficamente num 
círculo cuja leitura se podia fazer em diversas direcções (imagem 34).

IMAGEM 33

Classificação  
de Thibaudeau
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Em termos sintécticos, as diferentes categorias e as respectivas caracte-
rísticas são as seguintes (imagem 35):    

IMAGEM 34

Esquema com  
a classificação Vox
Fonte: Yves Perrousseaux, 
Histoire de l’écriture 
typographique:  
De Gutenberg au XVIII 
siècle. Méolans-Revel: 
Atelier Perrousseaux,  
2005, p.111.

IMAGEM 35

Classificação Vox
Fonte: Joep Pohlen,  
La fontaine aux lettres: 
sur les caractères 
d’impresssion. ]. 2ª edição 
em língua francesa.  
Tradução de Sophie 
Welsing, Stéfanie Otto  
e Madeleine Rossi a partir 
da 4ª edição revista  
e ampliada. Koln: Taschen, 
2011, p.56 [Edição original 
em língua holandesa: 
Letterfontein, 1994.  
4ª edição revista  
e ampliada em 2009].
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121 ] Na descrição sintéctica 
desta classificação, utilizamos 
uma série de termos, relativos 
às características globais dos 
tipos – como eixo ou contraste 
–ou relativas a pormenores 
mais concretos – como barra 
ou traços ascendentes –, que 
serão analisados e explicados 
mais à frente, no capítulo 4, 
alínea 2: Nomenclatura  
e anatomia tipográfica.
122 ] TL “La noblesse  
des proportions, le galbe  
des courbes, la gaieté  
des jambages, 
 la délicatesse incisée  
de l’empattement en font  
le chef-d’oeuvre du dessin.” 
Maximilien Vox, 1955  
(revista Caractère, nº13), 
citado por Yves Perrosseaux, 
op. cit., p. 115.

1. Humanes

• Têm origem nos tipos fundidos em Veneza, a partir de 1496, por Nico-
las Jenson e pela sua escola – por isso, estes tipos são também denomi-
nados por Venezianos – e são inspirados pela chamada caligrafia huma-
nista, que por sua vez se baseava na letra carolíngia, como já referimos. 
Nestas letras, é ainda bastante visível o traço do aparo caligráfico, o eixo 
é marcadamente oblíquo, o contraste entre as várias espessuras é ligei-
ro e as serifas são curtas e fortes. As maiúsculas têm, em geral, a mesma 
altura dos traços ascendentes. Têm ainda uma característica específica 
no caracter e, que é o facto deste ter a barra inclinada.121

Esta categoria corresponde em termos históricos a uma primeira fase 
do Renascimento e em língua portuguesa podemos fazer-lhe referên-
cia como humanistas com serifas. No entanto, este termo pode também 
abranger a categoria seguinte. 
Exemplos: Jenson e Centaur.

2. Garaldes 

O nome Garaldes evoca o puncionista francês Claude Garamont e o edi-
tor e impressor veneziano Aldo Manutio. Em termos históricos, esta 
categoria começa por volta de 1530, compreendendo os tipos que vão 
desde os criados por Garamond, até ao século XVII com o inglês Wi-
lliam Caslon e os holandeses Elzevier. “As nobreza das proporções, as 
curvas bem torneadas, a alegria das hastes a delicadeza incisa das seri-
fas transformam esta categoria numa obra-prima do desenho.” 122 
O eixo da letra é ainda oblíquo, os contrastes são ligeiramente maiores 
do que na categoria anterior, as maiúsculas são geralmente mais baixas 
do que os traços ascendentes e a barra do e é horizontal.
A versão romana passa a ser acompanhada por uma versão itálica.
Correspondem ao alto Renascimento, ou ao maneirismo, chegando por 
vezes as suas formas até à época Barroca. Não encontrámos tradução 
em português para o termo Garaldes. 
Exemplos: Garamond, Galliard.
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3. Réales

A designação de Reais (este é um termo fácil de traduzir) relaciona ime-
diatamente este grupo com as letras do Romain du Roi, criada no início 
do século XVII, e o espírito racionalista da época enciclopédica. Segundo 
Maximilien Vox, uma das mais valias desta classificação tinha sido preci-
samente a de incluir e destacar este grupo de fontes – um dos mais fecun-
dos e mais vivos, segundo este autor – como uma categoria à parte, dando 
a importância devida a tipos como os de Baskerville ou de Fournier. 
O eixo principal da letra é geralmente vertical, ou quase vertical, o contras-
te acentua-se, as serifas tornam-se mais horizontais, a abertura da letra é 
mais fechada e algumas formas tornam-se mais geométricas e modulares.
Estes tipos fazem a transição entre os clássicos Garaldes e os expres-
sivos Didones que se lhe vão seguir, em termos históricos. Por isso, são 
por vezes chamados tipos transicionais.

4. Didones

O termo Didone é uma sobreposição dos nomes do francês Didot e do ita-
liano Bodoni, puncionistas de meados do século XVIII, que levaram os con-
trastes das letras com serifas ao seu extremo – sendo os traços finos muito 
finos e os traços mais espessos muito fortes  e acentuaram a sua geometri-
zação e simetria. O eixo é totalmente vertical e as serifas são rectas.
O contraste acentuado era um desafio técnico, na época dos tipos em 
metal, mas é também, muitas vezes, um desafio à leitura, que se torna 
mais difícil com este contraste extremo. No entanto, temos que reconhe-
cer que esta falta de legibilidade se acentua nas interpretações de tipos 
como Bodoni e Didot, no século XX, sendo os originais do século XVIII – 
que além disso tinham a vantagem de ter diferentes desenhos conforme 
os corpos das letras  – bem mais claros e facilitadores da leitura.
São tipos do fim da época neoclássica e início da época romântica. 

5. Mécanes 

Este grupo – cujo nome se relaciona com a crescente mecanização intro-
duzida pela revolução industrial –  tem origem no século XIX e acentua 
as proporções geométricas das formas, dos traços e das serifas, sendo o 
contraste entre os traços reduzido.
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As serifas são rectangulares, tendo, frequentemente, a mesma força dos 
traços, o que confere a estes tipos uma força e expressão características da 
época inicial da publicidade e dos seus grandes cartazes de rua. São tam-
bém nomeados como tipos egípcios, ou slab serif, ou ainda, Clarendons.

6. Linéales

Este grupo denominado de “antique” na classificação de Thibaudeau (por 
alusão aos caracteres gregos) é, na verdade, uma criação característica da 
tipografia moderna e refere-se ao grande grupo constituído por todas as 
fontes sem serifas. Para Maximien Vox, esta categoria – que como já dis-
semos surgiu em Inglaterra no início do século XIX – deve o seu enorme 
desenvolvimento ao tipógrafo Eric Gill e à escola da Bauhaus.

7. Incises 

O termo “incises” provém das inscrições murais, das letras gravadas na 
pedra ou em metal. As suas extremidades são evasées,  e acabam muitas 
vezes numa extremidade mais larga e com serifas triangulares.
Exemplos: Optima e Albertus.

8. Scriptes

Este grupo é formado por caracteres que imitam a escrita manuscrita cor-
rente, a partir de diversos instrumentos de escrita, como uma caneta, um 
lápis ou um pincel. Caracterizam-se normalmente por uma certa inclinação 
do traço e as letras podem estar ligadas umas às outras. A sua aplicação em 
textos extensos é limitada, dado que são normalmente difíceis de ler.
Exemplo: Shelley e Zapf Chancery

9. Manuaires

Este grupo inspira-se nos princípios anteriores ao desenvolvimento da 
tipografia, numa caligrafia pensada e requintada.
As letras podem ser influenciadas pela caligrafia dos manuscritos da 
Idade Média ou basear-se em caligrafias mais recentes, como é o caso, 
por exemplo, de alguns tipos criados por volta de 1990, por influência 
do estilo Arte Nova.
Exemplo: Ondine.
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123 ] Joep Pohlen,  
La fontaine aux lettres: sur 
les caractères d’impresssion.]. 
2ª edição em língua francesa.  
Tradução de Sophie Welsing, 
Stéfanie Otto e Madeleine 
Rossi a partir da 4ª edição 
revista e ampliada. Koln: Tas-
chen, 2011, pp. 58-67. [Edição 
original em língua holandesa: 
Letterfontein, 1994. 4ª edição 
revista e ampliada em 2009],

10. Fractures

Este é um dos grupos introduzidos pela Atipy, em 1962 e refere-se aos 
tipos de letra desenhados a partir da caligrafia gótica, nomeadamente 
na Alemanha.

11. Caracteres não latinos

Este é um enorme grupo (em grande desenvolvimento, actualmente) 
que compreende todos os alfabetos não latinos: cirílico, grego ou árabe, 
por exemplo.

Em relação aos diversos estilos de fantasia ou de tipos para títulos, esta 
classificação é claramente pouco eficiente. No entanto, dado que nos ire-
mos ocupar nesta investigação, sobretudo de tipos para texto, ela cum-
pre bastante bem o seu papel – de ordenação e catalogação – naquilo 
que se refere aos tipos com serifas. Em relação aos tipos sem serifas, 
que desde a altura da classificação de Vox  se ampliaram extraordinaria-
mente, ela é claramente insuficiente e por isso iremos socorrer-nos da 
classificação de Joep Pohlen , a que este autor chama Vox+ 123. 
Assim, temos em consonância com os tipos com serifas atrás apresen-
tados os tipos sem serifas humanistas (linéales humanistes), os tipos 
sem serifas grotescos (linéales grotesques), os tipos sem serifas neo-

-grotescos (linéales néoclassiques) e os tipos sem serifas geométricos 
(linéales géométriques).



75 C A P Í T U L O  2  •  D A  I N V E N Ç Ã O  D A  E S C R I TA  À  T I P O G R A F I A

124 ] Nos tipos egipcíos  
(mecanes), por exemplo,  
há casos em que podem  
ser egípcios geométricos 
– como o tipo Rokcwell – e 
outros casos em que podem 
ser egípcios humanistas – 
como o tipo Caecilia.

5. Sumário

Neste capítulo, para além de uma síntese da história da letra, procurá-
mos dar a perceber algumas relações que se estabeleceram, ao longo dos 
primeiros séculos da imprensa, entre a forma dos tipos e, simultanea-
mente, a tecnologia, a caligrafia e as concepções estéticas. Parece-nos 
essas relações que poderão lançar algumas pistas para o entendimento 
dos actuais tipos digitais, já que os tipos de letra, sobretudo quando se 
trata de letras para texto, continuam a ter a mesma função: servir, da 
melhor maneira possível, a leitura. 
No que diz respeito à tecnologia, cremos que ela, de facto,  influencia 
a forma das letras, mas de modo indirecto, Não, pelos condiciona-
mentos técnicos – que é a maneira pela qual pensamos normalmente 
essa influência –, mas pelo modo como essa tecnologia pode influen-
ciar a nossa forma de ver. Há algumas lições que se podem tirar, hoje, 
do trabalho dos antigos puncionistas e que têm a ver com uma sa-
bedoria empírica de atenção à percepção humana e ao modo como 
vemos a forma das letras.
Em relação à caligrafia, observámos que a sua importância nas formas 
dos caracteres vai perdendo força, em favor de uma maior geometriza-
ção, entre os séculos XV e XVIII, e verificámos que esse facto pode acon-
tecer em detrimento da facilidade da leitura. Parece-nos, também por 
isso, que o movimento da escrita implícito nas formas dos caracteres 
deverá ser algo a ter em conta no desenho de novos tipos.
Constatámos, ainda, que as formas dos tipos de letra estão também de-
pendentes das concepções estéticas do momento e que importa estar 
consciente delas e perceber os seus movimentos e a sua influência no 
desenho dos tipos em cada época.
Estas três vertentes serão aprofundadas no próximo capítulo, já não a 
partir de um ponto de vista histórico, mas a partir dos dados da percep-
ção humana e da cultura actual.

Em relação às classificações dos tipos de letra, sabemos que qualquer 
classificação é redutora e que há, actualmente, muitos tipos digitais que 
reúnem características comuns a vários grupos,124  mas a classificação 
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125 ] Alberto Manguel  
a propósito das catalogações 
dos livros nas bibliotecas. 
TL “Las categorías son 
exclusivas; la lectura no lo es, 
o no debería serlo. Sea cual 
fuere la clasificación elegida, 
toda biblioteca tiraniza el 
acto de leer y fuerza el lector 
– el lector curioso, el lector 
atento – a rescatar el libro 
de la categoría a la que ha 
sido condenado.” Alberto 
Manguel, op. cit., p. 279.

descrita dá-nos acesso à compreensão de grande parte das características 
existentes nos diversos tipos para texto – ligando história e forma visual – 
e será útil para a nossa investigação, nomeadamente no capítulo 4, para a 
análise dos diferentes caracteres tipográficos. 
Não podemos deixar de dizer, no entanto, que iremos utilizar a classifi-
cação descrita apenas como apoio à nossa análise, procurando que ela  
não seja limitadora da nossa investigação.

“As categorias são exclusivas, a leitura não o é, ou não o deveria ser. Seja 

qual for a classificação escolhida, qualquer biblioteca tiraniza o acto de 

ler e força o leitor – o leitor curioso, o leitor atento – a resgatar o livro da 

categoria a que tinha sido condenado.” 125

Esperamos que cada tipo de letra que analisarmos nesta investigação, 
de modo certamente curioso e atento, possa, também ele, ser resgatado 
da sua categoria, ganhando assim novos contornos que não o limitem à 
classificação encontrada. Assim como o será também, naturalmente, – 
se a sua qualidade formal servir bem a função para a qual foi criado – de 
cada vez que um  leitor o utilize para ter acesso a um novo texto.
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CAPÍTULO 3

Percepção visual, cultura 
e anatomia da letra

“A relação entre forma e contraforma, que na escrita se 
traduz como relação entre branco e negro, constitui a base da 
percepção. A interpretação de qualquer sensação por qualquer 
dos órgãos sensoriais funciona segundo este princípio. 
A escrita constitui um bom modelo para a percepção porque 
as suas normas estritas criam uma área de trabalho artificial, 
semelhante a um laboratório que toda a gente tem 
ao seu alcance.” 

Gerrit Noordzij

TL “A relação entre forma e contraforma, que na escrita se traduz 
como relação entre branco e negro, constitui a base da percepção. 
A interpretação de qualquer sensação por qualquer dos órgãos 
sensoriais funciona segundo este principio. 
A escrita constitui um bom modelo para a percepção porque as suas 
normas estritas criam uma área de trabalho artificial, semelhante 
a um laboratório que toda a gente tem ao seu alcance.”
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1. Introdução

Referimos já, algumas razões filosóficas, históricas e tecnológicas que 
levaram à fixação de alguns modelos na forma das letras. Haverá tam-
bém razões, porventura mais decisivas, de índole ergonómica, que têm 
como fundamento a relação entre a mão e o olho e que se baseiam na 
relação da percepção visual do ser humano com o mundo que o rodeia: 

“Os olhos indicaram às mãos como deviam adaptar as formas das letras 
para que os olhos as captassem mais depressa.” 1 Ou, como diz Brin-
ghurst, a forma dos tipos e a sua composição encontraram a sua razão 
de ser  “na estrutura e escala do corpo humano – em particular do olho, 
da mão e do antebraço – e na anatomia invisível (mas não menos real , 
exigente e sensual) da mente humana.” 2

Por isso, ao reflectirmos sobre a forma das letras, percebemos que terí-
amos que ir mais além, tentando entender quais os mecanismos através 
dos quais construímos ou interpretamos os dados da comunicação visu-
al. Assim, propomo -nos analisar, neste capítulo, quais as influências da 
percepção visual e da cultura nas formas das letras do alfabeto latino.
Nesta análise, teremos como “pano de fundo” a Psicologia da Gestalt  
(ou Psicologia da Forma), iniciada, em 1912, por Max Wertheimer (1880
-1943), na Universidade de Frankfurt, ao qual se juntaram os seus dis-
cípulos, Wolfgang Köhler (1887 -1967) e Kurt Koffka (1886 - 1941) 3 e que 
foi desenvolvida, sobretudo, a partir dos anos 50, numa óptica de apro-
fundamento dos conceitos subjacentes à percepção visual das obras ar-
tísticas, por Rudolf Arnheim 4. Este autor estudou na Alemanha, donde 
emigra para os Estados Unidos, país a partir do qual a sua obra conhece 
uma ampla difusão, sendo traduzida em inúmeras línguas. Os elemen-
tos e a estrutura da “linguagem visual” são analisados, a partir daqui, 
por uma série de autores, tendo em vista uma melhor compreensão das 
obras das Artes Plásticas e do Design. Entre eles, destaca -se A. Donis  
Dondis que, em 1973, publica o livro “A Primer of Visual Literacy” 5, 
cuja leitura também se revelou útil para esta reflexão. 
Analisaremos estas teorias à luz de conhecimentos e de análises mais actuais 
– como a reflexão de Derrick de Kerkhove 6, que nos parece imprescindível. 
Partindo de um ponto de vista que já não pretende que a percepção visual 

1 ] T.L. “Los ojos indicaran a 
las manos como debían adap-
tar las formas de las letras 
para que los ojos las captasen 
más deprisa.” Gerard Unger, 
Qué ocurre mientras lees?: 
Tipografia y legibilidad, 
Valencia: Campgràfic, 2009, 
p. 83. [edição original em 
língua holandesa: Terwijl je 
leest, 1995. Edição revista e 
actualizada: 2006]. Traduzi-
do por Eric-Martin Jansen, 
a partir da edição revista e 
actualizada.
2 ] Robert Bringhurst, 
Elementos do Estilo Tipográ-
fico, versão 3.0. Tradução e 
glossário inglês-português de 
André Stolarski. São Paulo, 
Cosac Naify, 2005, p. 16. 
[Edição original em língua 
inglesa: The elements of 
typographic style, 1992].
3 ] Kurt Koffka, Princípios 
de Psicologia da Gestalt. São 
Paulo: Editora Cultrix, 1975.
[Edição original em língua 
inglesa : Principles of Gestalt 
Psycology, 1935]. 
4 ] Rudolf Arnheim, Arte e 
Percepção Visual. Uma psico-
logia da visão criadora: Nova 
versão. 3ª edição. Tradução 
de Ivonne Terezinha de 
Faria. Supervisão Editorial 
de Vicento di Grado, com 
a participação de Emiko 
Sooma. São Paulo: Livraria 
Pioneira Editora (Editora da 
Universidade de São Paulo), 
1986.  [Edição original  
em língua inglesa: Art  
and Visual Perception:  
The New Version, 1974].
5 ] A. Donis Dondis, 
La sintaxis de la imagen: in-
troducción al alfabeto visual. 
Versión castellana  



C A P Í T U L O  3  •  P E R C E P Ç Ã O  V I S U A L ,  C U LT U R A  E  A N AT O M I A  D A  L E T R A86

se processe de um modo universal, mas que tem 
uma maior consciência de que a maneira como 
percepcionamos o mundo visual que nos envolve 
não é, apenas, fisiológica, mas também fruto de 
uma determinada cultura e, por conseguinte, de-
pendente de um local e de uma época. 
Na mesma óptica, não podemos deixar de lado 
as questões pertinentes que surgem a partir 
das reflexões atentas de alguns designers da 
actualidade, nomeadamente de análises da de-
signer Ellen Lupton. Esta, num ensaio acerca 
da influência do Modernismo no modo como 
entendemos o Design, refere, entre outras 
coisas, que as “estratégias visuais do Design” 

– poderíamos dizer também, as estratégias da 
tipografia –“não são absolutos universais: ex-
ploram e reflectem convenções culturais.”  7

De seguida, reflectimos sobre a relação entre a 
forma das letras e o processo como são criadas, 
sendo fundamental, nesta questão, a síntese 
elaborada por Fred Smeijers, no livro Coun-
terpunch: Making type in the sixteenth century 
designing typefaces now 8. 
A importância da caligrafia versus tecnologia, 
para a actual forma das letras, é também tema 
de destaque neste capítulo, a partir das teorias 
de Gerrit Noordzij 9 e de Frank Blokland.10

Propomo -nos ainda tentar compreender de que 
modo todos estes pressupostos influenciaram a 
actual forma das letras, estabelecendo, por últi-
mo, uma síntese dos princípios que contribuem 
de forma mais relevante para a qualidade de um 
tipo de letra. Essa síntese procura reunir as ob-
servações sobre este tema de Jost Hochuli 11, Joep 
Pohlen 12 e Karen Cheng 13, mantendo sempre 

de Justo G. Beramendi. 
Revisión bibliográfica de 
Joaquin Romaguera i Ramió. 
Barcelona: Editorial Gustavo 
Gili, 1995. [Edição original 
em língua inglesa: A Primer  
of Visual Literacy, 1973].
6 ] Derrick de Kerkhove, 
A Pele da cultura: uma inves-
tigação sobre a nova realidade 
electrónica. Tradução de Luís 
Soares e Catarina Carvalho. 
Lisboa: Relógio de Água, 
1997. [Edição original em 
língua inglesa: The skin  
of culture: investigating the 
new electronic reality, 1995]
7 ] TL “las estratégias  
visuales del diseño no son  
absolutos universales: 
generan, explotan y reflejan 
convenciones culturales”. 
Ellen Lupton, Diccionario 
visual. In Ellen Lupton,  
y J. Abbott Miller, (eds.) “El 
abc de [triangulo, quadrado 
y circulo]: La Bauhaus y la 
teoria de diseño.” Barcelona: 
Gustavo Gili, 2004, p. 23. 
[Edição original em língua 
inglesa: “The abc’s of [triangle 
square circle]: The Bauhaus 
and design theory, 1991]. 
8 ] Fred Smeijers,  
Counterpunch: Making type in 
the sixteenth century designing 
typefaces now. Second edition: 
revised and reset.
Londres: Hyphen Press, 2011. 
[First published by Hyphen 
Press, London in 1996] 
9 ] Gerrit Noordzij, El Trazo: 
Teoría de la escritura. 
Valencia: Campgràfic, 2009. 
Tradução de Carlos Garcia 
Aranda. [Edição original em 
holandês: De streek: Theorie 
van het schrift, 1985].
10 ] Frank Blokland,  
Harmonics, patterns, and  
dynamics in formal typographic 
representations of the latin 

script. [Em linha.] Leiden: 
WordPress, 2012. [Consult. 
Dezembro 2012]. Disponível 
em: www:<url:http:// 
www.lettermodel.org> 
11 ] Jost Hochuli, El detalle 
en la tipografia. Traduzido 
por Esther Monzó Nebot  
a partir da edição revista  
e ampliada. Barcelona:  
Campgrafic Editors, 2007. 
[Edição original em língua 
alemã: Das detail in der  
typografie, 1987; edição  
revista e ampliada: 2005].
12 ] Joep Pohlen, La fontaine 
aux lettres: Sur les caractères 
d’impresssion. Koln: Taschen, 
2011. 2ª edição em língua 
francesa. [Edição original  
em língua holandesa:  
Letterfontein, 1994. 4ª edição 
revista e ampliada em 2009]. 
Tradução de Sophie Welsing, 
Stéfanie Otto e Madeleine 
Rossi a partir da 4ª edição 
revista e ampliada.
13 ] Karen Cheng, Diseñar 
tipografía. Gustavo Gili:  
Barcelona, 2006. [Edição 
original em língua inglesa: 
Designing type, 2006. Versão 
castelhana de Mela Dávila]. 
14 ] Gerrit Noordzij, op. cit.
15 ] Gerard Unger, op. cit.
16 ] Fred Smeijers, op. cit.
17 ] Que, aliás, conta nas 
suas imagens com uma série 
de exemplos construídos a 
partir de tipos de Mário Feli-
ciano (Stella, Merlo e  Garda)  
e de Dino dos Santos (Capsa, 
Musee e Apud). Sophie Beier, 
Reading letters: Designing  
for legibility. Amsterdão: 
Bis Publishers, 2012.
18 ] Cristóbal Henestrosa; 
Laura Meseguer; 
José Scaglione, Cómo  
crear tipografias: Del boceto  
a la pantalla, Madrid:  
Tipo e Editorial, 2012.
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subjacentes as análises mais genéricas sobre design de tipos de Gerrit 
Noordzij 14, Gerard Unger 15 e Fred Smeijers 16 e as preocupações destes úl-
timos face à qualidade e à legibilidade dos tipos, ao longo da história da tipo-
grafia. Os livros, mais recentes, Reading letters 17, de Sofie Beier (elaborado 
no seguimento da sua tese de doutoramento, que trata da relação entre a 
forma dos tipos e a sua legibilidade) e Como crear tipografias: Del boceto a 
la pantalla 18 (que procura fazer uma síntese pedagógica do processo de de-
sign de um tipo) vieram também a revelar -se importantes para este estudo. 

2. Uma abordagem a partir da fisiologia e da psico-
logia. A Psicologia da Gestalt e a percepção visual 
como capacidade de atribuir ordem e sentido.

Uma das “descobertas” mais importantes da Psicologia da Gestalt e que, 
na verdade, sustenta todos os outros seus princípios, é a de que o ser 
humano atribui ordem e sentido a tudo aquilo que vê e que essa ordem 
obedece a alguns factores de organização.
Os estímulos sensoriais são captados pela retina e “processados” no cé-
rebro, de maneira a captar alguma organização inerente ao objecto que 
é visto.  Na verdade, as leis da organização que se encontram actuantes, 
segundo esta teoria, explicam por que razão “o nosso meio comportamen-
tal é ordenado, apesar da desnorteante complexidade espacial e temporal 
da estimulação.” 19 A novidade desta descoberta, introduzida por Werthei-
mer, Köhler e Koffka, será reforçada por Arnheim que a considera funda-
mental para o campo da comunicação visual: “(...) foi uma lição salutar a 
descoberta de que a visão não é um registo mecânico de elementos, mas 
sim a apreensão de padrões estruturais significativos.” 20 
Este autor irá um pouco mais longe ainda, ao afirmar que a própria per-
cepção visual é um acto de inteligência: “A percepção realiza ao nível 
sensorial o que no domínio do raciocínio se conhece como entendimen-
to. (...) ver é compreender.” 21

Apesar de terem decorrido muitos anos desde a criação desta teoria, 
parece-nos que não está ainda suficientemente enraizada na nossa ma-
neira de analisar criticamente a comunicação visual, nomeadamente no 

19 ] Kurt Koffka, op. cit., p. 185.
20 ] Rudolf Arnheim,  
op. cit., p. 39 
21 ] Idem, ibidem.
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que concerne ao design de tipos de letra. E esta consciência da percep-
ção visual como um fenómeno intrinsecamente criativo e dinâmico, jul-
gamos poder ser um bom ponto de partida.

2.1. Dois princípios estruturantes

2.1.1. A percepção procura o mais “simples”: a lei da Prägnanz

Um dos princípios fundamentais a sustentar esta compreensão do 
mundo sensorial é a famosa lei da Prägnanz 22, enunciada pelos 
fundadores da escola de que falámos e que sustenta que, ao percep-
cionarmos um dado objecto (ou figura), tendemos a encontrar uma 
organização que será sempre tão “boa” quanto possível, tendo em 
conta as condições existentes.23 Associada a esta noção de organiza-
ção está, inevitavelmente, a noção de ordem –  “(...) nossa discussão 
tornou manifesto como a natureza produz ordem” 24 – e, ligado a esta, 
o conceito de estrutura.
Mais tarde, Rudolf Arnheim volta a enunciar este princípio, tornando-o 
ainda mais claro: “qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal 
modo que a estrutura resultante é tão simples quanto as condições da-
das permitem.” 25 O termo “simplicidade” pode prestar-se a equívocos, 
não querendo significar falta de complexidade, mas pode ser definido 
neste âmbito “como a experiência subjectiva (...) de um observador que 
não sente nenhuma dificuldade em entender o que se lhe apresenta.” 
O termo “estrutura”, atrás referido, é fulcral na compreensão desta te-
oria,  já que traz implícito outro princípio de que falaremos já a seguir 
e que tem a ver com o facto de percepcionarmos, antes de mais, uma 
estrutura significativa e não a soma de uma série de elementos. 

2.1.2. A percepção procede do geral para o particular, captando 
uma estrutura inerente ao todo e não uma soma de elementos

O outro princípio, totalmente interdependente do principio já enuncia-
do, é a constatação de que não percepcionamos aquilo que nos rodeia 

22 ] A expressão “lei da 
pregnância” faz parte, 
actualmente, do léxico 
português e é explicitada  
no Dicionário Houaiss da 
língua portuguesa como  
“lei ou princípio geral da 
teoria da Gestalt, segundo 
a qual a configuração 
perceptiva particular que 
reponta entre todas as outras 
potenciais é tão boa quanto  
o permitem as condições 
prevalentes e as suas 
propriedades são a 
simplicidade, a estabilidade,  
a regularidade, a simetria,  
a continuidade, a unidade,  
a concisão.” No entanto, 
o sentido original de 
pregnância é, segundo o 
mesmo dicionário “qualidade 
ou virtude do que se impõe  
ao espírito, do que produz  
forte impressão”, o que nos  
parece muito menos claro,  
para a nossa área de estudo, 
do que o termo Prägnanz 
que significa, em alemão, 
“concisão, expressividade, 
precisão” (Dicionário  
de Alemão-Português.  
Porto: Porto Editora, 1986). 
Por essa razão, mantemos  
o termo alemão.
23 ] Este princípio foi 
inicialmente apresentado 
por Wertheimer, sendo 
que Koffka, na sua obra, 
Princípios da Psicologia da 
Gestalt, se propõe a tarefa  
de definir a concretização 
deste termo “boa”, que 
considera “indefinido”, 
encontrando alguns  
dos princípios de que 
falaremos mais à frente.
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através de um movimento que vai do particular para o geral, mas, antes 
pelo contrário, partimos da percepção geral de uma estrutura implícita 
e, só depois, analisamos as partes que a constituem.
Escreve Wertheimer: “No processo de organização o que acontece a uma 
parte do todo é determinado por leis intrínsecas inerentes a esse todo.” 26 As-
sim, a nossa percepção visual do mundo que nos rodeia não é uma percepção 
caótica, apesar do aparente caos dos estímulos, mas temos a capacidade, se 
as condições o permitirem, de construir o que estes psicólogos chamam uma 
Gestalt: um produto coerente e significativo que “não pode ser explicado pelo 
mero caos” ou pela “mera combinação cega de causas essencialmente desco-
nexas”, mas cuja “essência é a razão de sua existência (…)”.27

Isto aparece-nos, hoje, quase como uma evidência, mas, na altura em que 
surgiu a Psicologia da Forma, esta teoria vem alterar radicalmente a ma-
neira de se olhar para o fenómeno da percepção visual. Se, até então, se 
considerava que percebemos um objecto a partir dos elementos que o 
constituem, processando a informação visual partindo do particular para 
o geral, com a Teoria da Gestalt  tornou-se claro que “toda a organização 
perceptual é organização dentro de uma estrutura” 28 e que “as caracterís-
ticas estruturais globais são os dados primários da percepção.” 29 

Logo de início, captamos um todo significativo cujo sentido vai muito 
para além da simples soma das partes: “Já foi dito, o todo é mais do que a 
soma de suas partes. Seria mais correcto dizer que o todo é alguma outra 
coisa que a soma de suas partes, porque somar é um procedimento vazio 
de significado, enquanto que a relação todo-parte é significativa.” 30 
Este será porventura o conceito mais relevante da Psicologia da forma: 
a noção de que a percepção não é uma capacidade passiva, mas antes 
pelo contrário, uma capacidade dinâmica que pode introduzir um signi-
ficado estrutural na interpretação ou na construção de qualquer objecto 
da comunicação visual.
Apesar deste conceito nos parecer, actualmente, óbvio, nem sempre proce-
demos como se o fosse. Parece-nos que a consciencialização deste processo 
será essencial para compreendermos, por um lado, a importância da nossa 
percepção na estrutura global de uma letra, antes de observarmos as várias 
partes que formam a sua anatomia, por outro lado, a importância da per-
cepção da palavra no desenho individual das letras, o que é constantemente 

24 ] Kurt Koffka,  
op. cit., p. 186.
25 ] Rudolf Arnheim, 
op. cit.,  p. 47.
26 ] Wertheimer, citado  
por Kurt Koffka, op. cit., p. 691.
27 ] Kurt Koffka,  
idem, ibidem.
28 ]  Idem, p. 222.
29 ] Rudolf Arnheim, 
op. cit., p. 38
30 ] Kurt Kofka, op. cit.,  
p. 186, itálico nosso. 
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reforçado pelos mais variados designers, como Gerrit Noordzij, Gerard 
Unger ou Mathew Carter: “o principal paradoxo do design de tipos é que, 
aparentemente, desenhamos letras, mas as letras não são o nosso produto. 
Somos, na realidade, designers de formas de palavras; só na combinação 
entre si, as letras se tornam tipos.” 31

Mas, para além desta noção de que ao projectar elementos individuais 
– as letras – se deve antecipar já o “todo”, que será a palavra formada 
por essas letras, para além dessa consciência da estrutura total, há 
na concretização e desenvolvimento do design de um tipo determina-
do, uma série de fenómenos perceptivos implícitos que são, em parte, 
enunciados por algumas “leis” da percepção, definidas pelos gestaltis-
tas. Serão essas “leis”, decorrentes dos dois princípios estruturantes 
de que falámos, que focaremos a seguir, depois de analisarmos quais 
as forças actuantes na formação dessas leis da organização visual. 

2.2. As forças de segregação e de unificação 

Os dois princípios básicos da Teoria da Gestalt atrás enunciados condu-
zem, efectivamente, à constatação de uma série de fenómenos que ocor-
rem na percepção visual e que foram testados pelos primeiros gestaltis-
tas, por meio de uma série de experiências. Uns anos mais tarde, Rudolf 
Arnheim dirá que, a partir desta reflexão e destas experiências, será 
possível definir alguns “conceitos perceptivos”, referindo que a própria 
expressão revela a novidade da abordagem, já que, numa perspectiva 
tradicional, se concebiam os conceitos como tratando do abstracto e os 
sentidos como estando limitados à realidade concreta. No entanto – e 
isto interessa-nos particularmente para a nossa abordagem de análise 
dos tipos –, na medida em que se definem uma série de normas que se 
aplicam não apenas a um caso individual, concreto, mas também “a um 
número indeterminado de casos semelhantes” 32, podemos falar de con-
ceitos ou de princípios perceptivos que se podem aplicar, efectivamente, 
à análise visual de qualquer produto de design e que serão, nomeada-
mente, um enorme contributo para a construção de um sistema eficaz 
e coerente, como se pretende que seja um tipo de letra com qualidade.

31 ] TL “The central paradox 
of type design is that in an 
immediate sense we design 
letterforms, but letterforms 
are not our product. We are 
really word-shape designers; 
it is only in combination that 
letters become type.” 
Matthew Carter, “Now we 
have mutable type” [texto 
original apresentado numa 
comunicação na Royal Sociey 
of Arts e impresso no RSA 
Journal em Junho de 1990],  
in McLean, Ruari  
Typographers on Type.  
London: Humphries  
Publishers, 1995, p. 86.
32 ] Rudolf Arnheim, 
op. cit., p. 39.
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 “Só na medida em que se vê o panorama confuso como uma configu-
ração de direcções definidas, tamanhos, formas geométricas, cores ou 
texturas, se pode dizer que o percebemos realmente” 33. Nesse aspecto, 
o sentido da visão tem a capacidade de entender a estrutura inerente e 
de apreender “um padrão global” 34. Mas como se realiza esse padrão? 
Como se forma uma determinada estrutura e não outra? 
Como observámos, nessa formação de sentido, encontram-se actuantes, 
antes de mais, as duas leis estruturantes da percepção visual: a lei da 
Prägnanz – procuramos sempre a melhor configuração possível – e a lei 
que estipula que percepcionamos a estrutura do todo antes de percep-
cionarmos as partes que a constituem. Mas, para além destes dois prin-
cípios básicos, a escola da Gestalt toma consciência de que a percepção 
age a partir de forças dinâmicas que serão de “segregação” ou de “uni-
ficação”, consoante a força de cada um desses factores para contribuir 
para uma melhor organização da estrutura. 
Para darmos um exemplo simples: ao olharmos para a imagem 1 separa-
mos essa figura em duas e vemos duas formas simétricas sobrepostas, por-
que dessa maneira a estrutura é mais “simples”. Neste caso, as forças de 
segregação que separam as duas figuras têm mais força do que as forças de 
unificação, porque dão origem a uma “melhor” configuração em relação à 
forma constituída pela figura irregular das duas figuras unificadas.35

2.3. Consequências dos princípios 
fundamentais da Psicologia da Gestalt: 
algumas “leis” da organização visual 
relevantes para o design de tipos

Nos pontos que se seguem, tentaremos organizar de forma sistemática 
e estruturada uma série de princípios, decorrentes dos princípios e das 
forças estruturantes atrás enunciadas, relacionando-os com o design de 
tipos de letra. O nosso objectivo é o de poder compreender os fenóme-
nos perceptivos que estão mais directamente ligados à forma como ve-
mos/lemos as letras, clarificando, simultâneamente, algumas das opções 
normalmente tomadas pelos designers de tipos.

IMAGEM 1 
Figura utilizada por  
Kurt Koffka para ilustrar  
o conceito de Prägnanz  
e as forças de segregação 
e de unificação.

33 ] Idem, ibidem.
34 ] Idem, p. 44.
35 ] Kurt Koffka,  
op. cit., p. 151.



C A P Í T U L O  3  •  P E R C E P Ç Ã O  V I S U A L ,  C U LT U R A  E  A N AT O M I A  D A  L E T R A92

2.3.1. Princípio da separação figura/fundo 

Antes de mais, o fenómeno mais relevante da organização perceptiva 
para a nossa área de estudo – sem o qual não seria sequer possível ler-
mos um texto ou reconhecermos uma letra – é o da separação de uma 
imagem em dois planos distintos, efectuada pela nossa percepção, aos 
quais se convencionou chamar “figura” e “fundo”.
Este conceito foi introduzido, em 1915, por Edgar Rubin (1886-1951), 
sendo mais tarde retomado e aprofundado pela escola da Gestalt.
Duas características fundamentais nesta distinção são a de que a figu-
ra tende a ser a forma menor (por actuação das forças de segregação) 

e a mais estruturada (originada pelas forças 
de unificação). Por seu lado, o fundo tende a 
ser de maior dimensão e mais ténue e difuso, 
sendo mesmo, em muitas ocasiões, percebi-
do como ilimitado. Arnheim acrescenta que 
a figura tende a ser a forma mais dinâmica 36 
e relaciona esta circunstância com o facto de 
considerarmos algumas formas convexas, com 
saliências, ou ângulos em cunha, como mais 

propensas a constituir a figura (ver imagem 2).
Isto está intimamente relacionado com  o facto de considerarmos que a fi-
gura se encontra à frente e o fundo atrás. Efectivamente, a bidimensionali-
dade que pressupomos num conjunto de letras, porque nos estamos a refe-
rir a formas planas, pressupõe, na realidade, uma terceira dimensão, já que 
tendemos a ver as figuras – as formas das letras – como estando dispostas 
num plano que se encontra à frente do fundo, fundo esse que está, natural-
mente, num plano mais afastado. “Duas coisas na mesma direcção devem 
estar a distâncias diferentes para que sejam duas” 37. Ou seja, se vemos uma 
figura sobre um fundo, isso significa que o fundo não deixa de existir onde 
está a figura, mas se mantem por detrás desta.
É claro que essa profundidade é mínima, mas esta noção parece-nos im-
portante, já que é por esta razão que, habitualmente, não olhamos para 
as letras como formas pretas em alternância com formas brancas (as 
formas “recortadas” produzidas pela interferência das formas pretas 

36 ] A relação “figura/fundo 
não é apenas uma questão de 
localização espacial estática, 
mas envolve uma diferença  
de dinâmica.” Rudolf  
Arnheim, op. cit., p. 222.
37 ] Kurt Kofka,  
op. cit., p. 190.

IMAGEM 2
Princípio da separação 
figura  fundo, ilustrado 
por Rudolf Arnheim.
“Nesta imagem a fig. a 
tende a parecer um 
orifício no plano, embora 
ambas, a e b, sejam áreas 
limitadas, sendo assim 
mais provável serem 
vistas como figuras.” 
Sobretudo, ao olharmos 
“para as saliências,  
a será mais claramente 
um orifício, e b uma 
mancha sólida sobre  
o fundo.”
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das letras sobre um fundo branco), mas como formas pretas por cima 
de uma forma branca ilimitada. É dessa maneira, efectivamente, que 
as letras são construídas, quando as desenhamos caligraficamente ou 
quando as imprimimos tipograficamente: são sempre formas positivas, 
produzidas pela tinta “preta”, em cima de uma superfície “branca”, ne-
gativa. No entanto, e tendo em conta um dos princípios básicos da teoria 
da Gestalt, que a estrutura total é diferente da soma das partes, não 
podemos deixar de referir que essas duas unidades, formas pretas das 
letras e fundo sobre o qual estas se estruturam, estão totalmente inter-
dependentes e se uma delas se altera, a outra ficará, inevitavelmente, 
diferente. A forma não existe isoladamente e esta consciência será es-
sencial para o design de tipos de letra, uma vez que forma e contraforma 
se influenciam mutuamente. Assim, poderá ser um exercício interes-
sante imaginar a contraforma como figura e a forma como fundo. Este 
exercício, é com frequência realizado, quer fisicamente, quer apenas 
conceptualmente, pelos designers de tipos que, dessa maneira, criam 
uma sensibilidade mais fina ao ritmo construído pela alternância entre 
formas pretas e formas brancas: “Desenhar uma letra significa projec-
tar os brancos, pelo que a atenção do designer passa constantemente do 
negro ao branco e vice-versa” 38. 
A imagem das contraformas dos caracteres do tipo Meridien de Adrian 
Frutiger (imagem 3) é utilizada por Emil Ruder, no seu Manual de Tipo-

38 ] TL “Diseñar una letra 
significa proyectar los blan-
cos, por lo que la atención  
del diseñador pasa constante-
mente del negro al blanco, 
y viceversa.” Gerard Unger, 
op. cit., p. 133.

IMAGEM 3
Contraformas do tipo 
Meridien de Adrian 
Frutiger. 
Imagem utilizada por  
Emil Ruder para ilustrar  
a coerência formal  
que pode existir nos 
“espaços brancos” de  
uma fonte tipográfica.



C A P Í T U L O  3  •  P E R C E P Ç Ã O  V I S U A L ,  C U LT U R A  E  A N AT O M I A  D A  L E T R A94

grafia para mostrar que“o conjunto de todos os espaços interiores deste 
modelo de alfabeto faz ressaltar a qualidade formal das contraformas 
brancas e a sua coerência interna.” 39

2.3.2. Princípio da semelhança

Este princípio diz que tendemos a agrupar, a constituir como uma unidade 
separada, formas semelhantes entre si. “A semelhança actua como um prin-
cípio estrutural apenas em conjunção com a separação, isto é, como uma 
força de atracção entre coisas separadas.” 40 Estas semelhanças podem ser 
de tamanho, forma, cor, textura ou localização espacial (imagem 4). 
A semelhança de forma é um dos princípios que está na base do design de 
um tipo de letra. A forma das serifas, dos terminais, ou das contraformas 41, 

39 ] Emil Ruder, Manual  
de diseño tipográfico/Manual 
de desenho tipográfico Versão 
castelhana de Caroline Phipps. 
Versão portuguesa de  
Fernando Pereira Cavadas.
Barcelona: Gustavo Gili,1983. 
[Edição original em língua 
alemã: Typographie, 1967]. 
40 ] Rudolf Arnheim,  
op. cit., p. 70.

IMAGEM 4
Princípio da semelhança 
ilustrado por Rudolf 
Arnheim: tamanho, forma, 
cor, localização espacial.
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por exemplo, confere unidade a várias letras diferentes de um mesmo tipo 
e coesão às palavras formadas por essas letras, tornando-as parte de um 
mesmo sistema, como veremos na análise dos casos de estudo. 
Por outro lado, a semelhança de “cor” é um dos objectivos pretendidos 
pelos designers de tipos, – entendendo aqui a palavra cor com o sentido 
que lhe é atribuído na linguagem tipográfica, como densidade das for-
mas. Sobretudo, ao criarem tipos para texto, os designers redesenham 
constantemente as suas formas, até conseguirem que as letras no seu 
conjunto, ao formarem palavras e frases, constituam uma textura ho-
mogénea. Essa “cor” é pensada em cada letra – no equilíbrio entre as 
várias partes que a constituem – e no conjunto da palavra, na relação das 
letras umas com as outras. Mais adiante, iremos também concretizar 
este aspecto, na análise dos casos de estudo.

2.3.3. Princípio da proximidade

Quando o princípio da semelhança actua por localização espacial, pode-
mos dizer que estamos perante o princípio da proximidade. Segundo este 
princípio, os elementos são agrupados visualmente em função  da distân-
cia a que se encontram uns dos outros.

Este é, obviamente, um dos princípios básicos 
que actuam na escrita e na leitura, actualmen-
te, ao permitir que diferenciemos as palavras 
entre si, através da proximidade das letras de 
uma mesma palavra e/ou da sua separação em 
relação a cada nova palavra e que, como vimos 
no capítulo anterior, não esteve presente desde 
o início do alfabeto, só passando a constituir-

-se como norma a partir do século IX. Na ima-
gem 5, podemos ver um texto do século VIII, 
composto ainda sem espaços entre as palavras.  
Era certamente mais dificil de ler.

41 ] Significado de serifa, 
terminal e contraforma, 
ver capítulo 4, alinea 2.3 
e imagem 2

IMAGEM 5
Pormenor do epitáfio do 
Papa Adriano I, realizado 
em França, em 795. 
Roma. Catedral  
de S. Pedro, 795.
Não há ainda espaços  
a separar as palavras.
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2.3.4. Principio da boa continuidade

Este princípio refere-se ao facto de a nossa percepção tender a prolon-
gar ou a unir as formas, rectas ou curvas, numa mesma direcção e com 
o mesmo movimento.
Koffka dá como exemplo desta organização, o facto de, na imagem 6, 
não vermos quatro linhas que se encontram num ponto, mas sim duas 
linhas que se cruzam, em que B é a continuação de A e D de C.
Em relação às formas de algumas letras, este princípio é importante, 
nomeadamente, por exemplo, na construção da letra X. Como veremos 
adiante (na alinea 5.2.10), o desenho desta letra deve ser construído de 
maneira a que possamos percepcionar a sua forma como um cruzamen-
to de duas linhas. 
Mais relevante ainda para a reflexão sobre o design de tipos, é o facto 
da consciência deste princípio ter contribuído, certamente, para a cren-
ça (ainda não comprovada cientificamente) de que lemos melhor textos 
compostos com fontes com serifas, porque as serifas horizontais das le-
tras tendem a levar o nosso olhar a unir essas formas, reforçando, desse 
modo, o sentido da escrita e da leitura.42 

2.3.5. Princípio do fechamento

Este princípio pressupõe que as áreas fechadas são mais estáveis 43.Po-
demos observar este princípio actuante, ao olharmos a imagem 7: ten-
demos a agrupar não as linhas verticais de maior proximidade, mas as 
linhas que encerram espaço. 
É também por isso que vemos um triângulo ao olhar para imagem 8: a 
nossa percepção “completa” o que não está lá.
No desenho das formas das letras, parece-nos que este princípio se 
encontra actuante e deve ser tido em conta na abertura 44 de letras 
como o c ou o e. Por exemplo, no caso da abertura do c ser muito fe-

chada, facilmente podemos confundir um c com um o. 
Isto acontece, não apenas porque as formas são seme-
lhantes, mas porque, se a abertura for muito pequena, 
tendemos a completar o c, fechando-o.  Esse é, portan-

42 ] Sophie Beier,  
op. cit., p. 125.
43 ] Kurt Koffka,  
op. cit., p. 160 e p. 178.
44 ] Significado de abertura. 
Ver capítulo 4, alinea 2.3.5.

IMAGEM 6
Princípio da boa 
continuidade. 
Imagem de Kurt Koffka.

IMAGEM 7
Princípio do fechamento. 
Imagem de Kurt Koffka, 
extraída de Köhler.
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to, um factor que pode influenciar a legibi-
lidade, como podemos observar na imagem 
9, numa palavra composta em Helvetica (me-
nos legível) e em Myriad (mais legível).

2.3.6. Subordinação de todos 
os princípios à lei da Prägnanz

Por fim, não podemos deixar de referir que 
qualquer um destes princípios acima referi-
dos está subordinado à lei da Prägnanz, ou 

seja, a que a força de qualquer um destes princípios é tanto maior 
quanto mais conduza a uma forma “simples”. Koffka dá como exemplo 
a nossa imagem mental da configuração da ursa maior, argumentando 
que nesta imagem (imagem 10) a figura a, que é efectivamente uma 
forma fechada, não é a imagem que temos desta constelação, porque 
não é tão “boa” quanto a imagem b, que é a maneira como, habitual-
mente, ligamos os vários pontos (as estrelas) da constelação. Arnheim 
refere que se pode aplicar a esta lei aquilo que Spinoza afirmou sobre 
a ordem, ao dizer que podemos imaginar e recordar melhor as coisas 
quando são bem ordenadas, ou seja, quando configuram uma estrutu-
ra “simples”.45 Certamente, este princípio estará, ainda que por vezes 
de forma subtil, actuante na nossa percepção daquilo que nos parece 
ser um tipo de letra com qualidade, como, adiante, veremos em dife-
rentes situações. Para dar apenas um exemplo, podemos comparar o 
caracter a minúsculo, da Futura de Paul Renner, num pormenor de 
uma reprodução do traçado que serviu para as criação das matrizes, 
de cerca de 1925 (imagem 11) e num outro pormenor, de uma palavra 
retirada de um espécimen de 1928 – onde foi feita uma correcção ópti-
ca na junção das curvas com a recta 46 (imagem 12) – com este outro a, 
desenhado na escola Bauhaus em 1925 (imagem 13). Neste último, 
apesar de ter sido desenhado, apenas, com formas geométricas e de 
ter um desenho aparentemente mais simples, forma-se um “nó” na 
junção da recta com a curva, que lhe retira fluidez e “simplicidade”.  
O a da Futura tem, inequivocamente, mais qualidade. 

IMAGEM 8
Princípio do fechamento.
Imagem da autora.

IMAGEM 9
Princípio do fechamento.
Imagem da autora.

IMAGEM 10
Lei da Prägnanz. 
Imagem de Kurt Koffka.

HELVETICA NEUE

MYRIAD

45 ] Rudolf Arnheim, 
op. cit.,  p. 47.
46 ] Esta correcção 
específica será abordada 
no ponto 5.2.7.
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3. Uma abordagem também cultural. A percepção 
visual como procura de equilíbrio visual

A ordem procurada pela percepção e que se expressa nalguns dos prin-
cípios da Psicologia da Gestalt acima enunciados é também o resultado 
de uma procura de equilíbrio inata ao ser humano. Arnheim retoma a 
análise destes princípios, considerando-os fundamentais para a análise 
das obras de arte, mas pretende reflectir, em primeiro lugar, sobre o fac-
tor principal que os mantém activos, a saber, a necessidade de equilíbrio 
do ser humano. Fazendo um paralelo entre o equilíbrio físico e o equi-
líbrio visual, afirma que existe equilíbrio quando as forças que actuam 
sobre uma superfície se compensam visualmente umas às outras e de-
fine equilíbrio como “o estado de distribuição no qual toda a acção che-
gou a uma pausa.” 47 Diz mais:  “Numa composição equilibrada, todos os 
factores, como a configuração, direcção e localização, determinam-se 
mutuamente, de tal modo que nenhuma alteração parece possível e o 
todo assume o carácter de ‘necessidade’ de todas as partes.” 48 

47 ] Rudolf Arnheim, 
op. cit., p. 12.  
Podemos reparar nesta 
definição na relação entre 
o  equilíbrio visual 
e o equilíbrio musical, 
comparação efectuada, 
constantemente, por muitos 
designers de tipos.
48 ] Idem, p. 13. 

IMAGEM 11
Caracter a do tipo Futura de Paul Renner, 1925.
Traçado de caracteres cortados em lâminas de cobre que serviu de padrão  
para a elaboração das matrizes do tipo Futura. Podem ver-se experiências  
com diferentes espessuras na junção da curva do a com a haste vertical

IMAGEM 12
Linha de texto, da fonte bold, de um espécimen do tipo Futura de 1928.
Podem observar-se os traços a ficarem mais finos, na junção das curvas  
com as hastes, como nas letras a ou n, por exemplo.

IMAGEM 13
Caracter a num desenho 
de um aluno da escola 
Bauhaus, 1925.
Neste caso, não há 
nenhuma compensação 
óptica na junção da curva 
com a haste e a forma 
deste a parece-nos  
pouco fluida.
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Esse equilíbrio poderá ser alcançado através da forma mais elementar, 
a simetria –  que conduzirá, necessariamente, a uma estrutura estática. 
Mas, na maior parte das vezes, esse equilíbrio é construído através de 
uma estrutura dinâmica, em que coexistem várias forças, gerando uma 
tensão na relação entre as diferentes partes da estrutura.
No caso particular do design de tipos, o equilíbrio que se procura al-
cançar pretenderá ser – sobretudo, mais uma vez, nos tipos criados 
para texto – aquilo que Arnheim chama um “equilíbrio por homoge-
neidade”. Segundo este autor, pode ser encontrado, por exemplo, nas 
últimas pinturas de Jackson Pollock, “uniformemente preenchidas 
com texturas homogéneas.” 49 Aqui, o termo textura, cuja raiz latina é 
textus, que significa tecido, lembra-nos as palavras simultaneamente 
poéticas e rigorosas de Robert Bringhurst, ao frisar que a intenção 
dos actuais tipógrafos e designers de tipos deverá ser semelhante ao 
dos antigos escribas, construindo uma textura homogénea como um 
tecido: “Comecemos com uma antiga metáfora: se o pensamento é um 
fio de linha, o narrador é um fiandeiro – mas o verdadeiro contador 
de histórias, o poeta, é um tecelão. Essa velha abstracção, própria das 
narrativas faladas, foi transformada num facto novo e visível pelos es-
cribas. Após longa prática, o seu trabalho ganhou uma textura tão ho-
mogénea e flexível que a página escrita passou a ser chamada de textus. 
(...) O instrumento tipográfico, seja ele um computador ou uma régua 
de composição, funciona como um tear. E o tipógrafo, assim como o 
escriba, procura tecer o texto da maneira mais homogénea possível.” 50

Quando há equilíbrio, há coesão entre os vários elementos que formam 
uma palavra e entre as várias palavras que formam uma frase e esta é 
uma questão central para a aparência visual de um texto, como iremos 
ver ao longo deste capítulo.51

49 ] Idem, p. 21.
50 ] Robert Bringhurst, 
op. cit., p. 32.
51 ] Esse equilíbrio prende-se, 
sobretudo, com as relações 
entre a forma e a contraforma 
de um caracter e com  
o equilíbrio visual entre  
os caracteres e os espaços 
entre eles, de que iremos falar 
mais à frente, nomeadamente 
nos pontos 5.1.1. e 5.1.2.
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3.1. Eixos vertical e horizontal  
como referências principais do equilíbrio  
e peso relativo das formas face a esses eixos

3.1.1. A “Física” e o eixo vertical

Voltando à questão da necessidade de equilíbrio sentida por qualquer 
ser humano, podemos encontrar a sua origem, por um lado, no mundo 
físico em que vivemos, que tem como principal força actuante a lei da 
gravidade e, por outro, na postura vertical assumida pelo ser humano. 
Como refere Dondis: “a necessidade de ter dois pés firmemente assentes 
na terra e saber que vai permanecer vertical em qualquer circunstância, 
em qualquer atitude, com um grau razoável de certeza” é uma necessidade 
primordial, física e psicológica, do homem. A busca de equilíbrio face à 
força dominante da gravidade é, a partir daí, “a referência visual mais 
forte e firme do homem, a sua base consciente e inconsciente para a 
formulação de juízos visuais.” 52

O equilibro é, então, construído através de uma relação de forças per-
manente entre este referente vertical dominante e um referente hori-
zontal. Esses dois eixos determinam, por sua vez, o peso e a direcção re-
lativos das várias formas numa composição, para que se possa encontrar 
o equilíbrio pretendido.
Sendo a lei da gravidade, uma força cuja direcção se faz naturalmente de 
cima para baixo em relação à nossa postura, isto tem como consequência 
visual que formas iguais com diferentes localizações espaciais podem ter 
diferentes pesos na composição: em termos genéricos, numa composição, 
quanto mais em cima estiver localizada uma determinada forma, mais 
peso terá. No design de tipos, esta constatação tem consequências óbvias 
e conduz a algumas decisões no desenho das formas. Por exemplo, nas 
letras formadas por partes iguais ou simétricas em relação ao eixo hori-
zontal – como o S, o H, o E ou o B – se quisermos que elas pareçam iguais, 
a parte superior terá que ser, necessariamente, menor.
Esta é a razão pela qual a localização do centro óptico no desenho de 
uma letra não coincide com o centro geométrico, como nos daremos 
conta ao longo da análise dos tipos de letra.53

52 ] A. Donis Dondis,  
op. cit, p. 35/36.
53 ] Ver mais à frente 
o ponto 5.2.4.
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3.1.2. A cultura, o funcionamento do cérebro e o eixo horizontal

Se em relação ao eixo vertical há uma forte distinção visual entre alto e 
baixo, no eixo horizontal, temos que ver a diferença, embora de menor 
força, entre esquerda e direita.
Elementos iguais colocados numa composição à esquerda ou à direita 
não têm o mesmo peso – o da direita parece mais pesado – e esse facto 
deve-se a razões, não só fisiológicas, mas também culturais: a invenção 
do alfabeto latino e a estabilização da direcção da escrita e da leitura 
da esquerda para a direita são acontecimentos determinantes da nossa 
percepção visual e até da nossa relação com o mundo.
Na análise deste tema, Derrick de Kerkhove 54 põe uma questão de fun-
do: escrevemos da esquerda para a direita porque essa configuração é 
a mais favorável à estrutura do cérebro ou, pelo contrário, ao fim de 
centenas de anos de prática de escrita alfabética, a estrutura do cére-
bro foi-se alterando e adaptando a esta configuração? O que nos parece 
mais merecedor de atençã para o nosso estudo nesta análise é que, nes-
sa tentativa de perceber “qual o ovo e qual a galinha” nesta questão, o 
autor introduz uma noção que nos parece ser relevante e até central: a 
noção de que o tipo de escrita utilizado altera substancialmente a nossa 
relação com o mundo que nos envolve, porque é, efectivamente, deter-
minante na nossa relação com o binómio tempo/espaço. E acaba por 
concluir que é determinante a priori  –, ou seja, o modo de funcionamen-
to do cérebro leva a que determinado tipo de escrita tenha uma certa 
direcção – e também a posteriori –, ou seja, a prática prolongada de um 
tipo de escrita acaba por alterar o funcionamento do nosso cérebro.
Esta conclusão parte de uma constatação: a de que todos os sistemas de 
escrita alfabética em que não existem vogais, como o hebreu ou o árabe, 
se escrevem da direita para a esquerda e de que quase todos os sistemas 
de escrita em que existem consoantes e vogais, como é o caso do alfabe-
to latino, se escrevem da esquerda para a direita (sendo o etrusco uma 
excepção). Segundo este autor, isto acontece porque os processos de 
leitura são intrinsecamente diferentes:
►  no caso dos alfabetos em que as vogais não são graficamente repre-
sentadas, estas têm de ser “adivinhadas”, isto é, decifradas a partir do 

54 ] Derrick de Kerkhove,  
op. cit, p. 62. 
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seu contexto, do conjunto de sinais em que se inserem. Neste caso, a 
imagem tem que ser apreendida como um todo, o que é melhor reali-
zado pelo cérebro no campo visual esquerdo (e a partir da parte direita 
do cérebro): “(...) o que vemos para a esquerda é totalmente apreendido 

– tomado todo de uma vez.” 55 
►  De modo diferente, no caso da escrita realizada com o alfabeto lati-
no, no qual todos os sons – consoantes e vogais – estão representados, 
a leitura é feita de modo sequencial – uma letra depois de outra, uma 
sílaba depois de outra, uma palavra depois de outra – e essa sequên-
cia não pode ser alterada sob pena de se modificar o sentido do texto. 
Neste caso, essa sequência é mais fácil de ser reconhecida da esquerda 
para a direita (sendo processada pela parte esquerda do cérebro), por-
que as sequências visuais são mais facilmente reconhecidas no campo 
visual da direita: “(...) o que vemos para a direita é analisado bocadi-
nho a bocadinho.” 56

Para Kerkhove, esta ideia é reforçada por um facto histórico: 
“Quando os gregos criaram o seu alfabeto, por volta do século VIII 
a.C., mudaram a direcção da escrita do modelo fenício – da direi-
ta para a esquerda – para a direcção da esquerda para a direita a 
que estamos habituados.” Sabendo que a maior alteração que os 
gregos fizeram ao alfabeto fenício foi a introdução de vogais, per-
cebe-se que esta coincidência de mudança da estrutura do alfabe-
to e de mudança de direcção da escrita venha reforçar a ideia des-
te autor de que a direcção da escrita está dependente do processo 
de leitura e da estrutura da linguagem escrita. Por sua vez, essa 
direcção vai ser determinante no modo como nos relacionamos vi-
sualmente com o mundo: ao acentuar a importância da sequência,  
a escrita alfabética dá primazia ao tempo em relação ao espaço.57 
O tempo da leitura determina a organização do espaço e essa inver-
são de prioridades vem potenciar o desenvolvimento das funções do 
hemisfério esquerdo do cérebro humano, que, para Kerkhove, levou 

“ à dependência tipicamente ocidental da racionalidade e da raciona-
lização de toda a experiência, incluindo a da percepção do espaço” 58, 
levando, inclusivamente e entre outras coisas, ao aparecimento da 
perspectiva. Esta “aparece”, mais uma vez segundo este autor, não 

55 ] Idem, p. 62.
56 ] Idem, ibidem.
57 ] Talvez essa seja também 
uma das razões pela qual 
tantos autores – como Robert 
Bringhurst ou Gerrit Noordzij, 
para dar apenas dois exemplos 
– escrevem frequentemente 
sobre a importância do ritmo 
na tipografia, apontando 
a relação de grande 
proximidade que se constrói 
entre espaço e tempo  
e estabelecendo, muitas vezes, 
analogias entre a tipografia  
e a música.
58 ] Derrick de Kerkhove,  
op. cit, p. 59.
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por acaso, numa altura em que a invenção da imprensa vem poten-
ciar todas as características do alfabeto.59

Mas, para além da representação da perspectiva, há ainda outras conse-
quências deste hábito enraizado na nossa cultura de uma escrita que se 
desenvolve da esquerda para a direita, que são mais evidentes e, talvez, 
mais relevantes para a nossa área de estudo. Faz com que, por exem-
plo, na visualização de uma linha horizontal, imaginemos o passado à 
esquerda e o futuro à direita, ou que, na visualização destas duas linhas 
oblíquas (imagem 14), vejamos a primeira, como uma linha ascendente 
e a segunda como uma linha descendente (para um leitor de hebreu se-
ria provavelmente ao contrário)! 

Voltando à teoria da Gestalt, podemos constatar que, se a noção de que 
“o todo é algo distinto das soma das partes” é um fenómeno, eventual-
mente, comum a todas as culturas, já o modo pelo qual se processa a 

“melhor organização possível” poderá divergir de uma cultura para ou-
tra. E, nomeadamente, o facto de escrevermos e lermos da esquerda 
para a direita vem influenciar decisivamente a relação da nossa percep-
ção visual com o mundo que nos envolve.
Por  outro lado, no caso do desenho de letras, este facto é ainda mais rele-
vante, já que não se trata apenas de conseguir um equilíbrio visual pictórico, 
mas também de induzir/conduzir o leitor numa direcção que, como vimos, 
de certa maneira lhe é natural – a direcção da esquerda para a direita –, mas 
que tem, apesar de tudo, de contrariar a força da direcção vertical. 

59 ] “O efeito mais visível 
e, na minha opinião, mais 
importante da revolução 
alfabética foi a invenção  
da perspectiva (...)  
Ao contrário da opinião 
comum, não há nada de 
natural na perspectiva.  
É até uma forma altamente 
inventiva de representar  
o espaço.” Idem, p. 64.

IMAGEM 14
Representação mental 
da orientação de uma 
diagonal e a sua relação 
com a direcção da escrita.
Para um ocidental, 
utilizador do alfabeto 
latino, que se lê e escreve 
da esquerda para a direita, 
a linha à esquerda  
é vista como ascendente 
e a linha à direita como 
descendente. Para 
um leitor de hebreu 
será provavelmente ao 
contrário.
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4. Da percepção visual e da procura de equilíbrio 
ao traço das letras. A importância da História.

4.1. Três processos de construção das letras

Para se chegar a uma determinada forma de letra, para além da re-
levância de tudo o que dissemos até aqui – a importância dos hábitos 
culturais e do funcionamento da percepção – contribui, certamente 
também, o modo como lhe damos forma, ou seja, o seu processo de 
construção. A partir desse ponto de vista, Fred Smeijers distingue 
três áreas que se diferenciam entre si pelo modo como concretizam o 

“desenho” das letras 60:
• letras escritas [“written”]: têm lugar quando escrevemos manual-
mente e quando uma parte significativa da letra, ou mesmo da palavra, é 
feita num só traço. Estas letras podem acontecer a partir de uma enor-
me diversidade de instrumentos: uma caneta sobre um papel, um pincel 
numa tela, uma concha na areia da praia (imagem 15)…
Neste tipo de escrita não há a possibilidade de correcção, as formas são 
desenhadas de uma vez. A caligrafia, palavra que vem do grego Kally-
graphia (Kallos, que significa “beleza” + graphus que significa escrita), 
é uma área particular desta forma de criar letras, constituindo-se, nas 
palavras de Noordzij, como uma “escrita manual realizada como fim em 
si mesma, ao serviço da qualidade das formas.” 61

• letras “desenhadas” [“drawn” ou “lettered”]: são letras construídas 
também a partir de um processo manual, mas com a diferença de exis-
tirem partes significativas formadas por mais do que um traço. É a “es-
crita realizada através de formas compostas” 62. Constitui aquilo a que 

60 ] Fred Smeijers,  
op. cit. pp. 19-23
Fred Smeijers não é, 
evidentemente, o único 
designer a reflectir sobre este 
tema (e faremos referência a 
outros autores), mas parece-nos 
ser aquele que melhor 
clarifica e sintetiza estas três 
áreas relativas ao processo  
de construção das formas  
das letras.
61 ] TL “escritura manual 
realizada como fin en sí 
misma, al servicio de la 
calidad de las formas.”  
Gerrit Noordzij, op. cit., p. 9.
62 ] TL “escritura llevada 
a cabo mediante formas 
compuestas”. Gerrit Noordzij, 
idem, ibidem.

IMAGEM 15
Letras escritas,  
numa imagem  
de Fred Smeijers.
Palavras escritas numa 
escrita rápida, nas quais 
se pode ver que há partes 
de letras ou conjuntos 
de letras que são feitos 
num só movimento, sem 
levantar o instrumento da 
escrita do papel.
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habitualmente chamamos lettering.63 Mais uma vez, os instrumentos e 
suportes podem ser de diversa ordem: tinta sobre papel, ou néon num 
edifício de uma cidade. Ao contrário das letras “escritas”, estas formas 
podem ir sendo corrigidas à medida que são feitas (imagem 16). 
• letras tipográficas [“typographic”]: As letras e a sua composição em 
palavras e frases são determinadas pela máquina. O sistema permite ter 
unidades de medida fixas e especificadas anteriormente, que permitem a 
sua reprodução exacta por outras pessoas, noutro lugar e noutra altura. 
Esta é uma característica específica da tipografia e não da escrita ou do 
lettering. Embora as letras criadas pelo lettering possam, ao contrário das 
letras caligráficas, ser corrigidas e modificadas, tornando-se, por vezes, 
muito próximas, aparentemente, das letras tipográficas, o seu processo 
de construção manual é intrinsecamente diferente. Além disso, na cali-
grafia ou no lettering, as letras são “essencialmente ‘especiais’ e estão fei-
tas para um só fim específico. Pelo contrário, o tipo foi inventado, desde o 
primeiro momento, para a repetição.” 64 Como diz Noordzij: “a tipografia 
é a escrita com caracteres pré-fabricados.” É, evidentemente, desses ca-
racteres pré-fabricados, que pressupõem a intervenção de um designer de 
tipos para terem existência, que nos ocupamos neste estudo.
De novo, constatamos, que a tipografia amplia as possibilidades do alfabeto 
de se mover no espaço e no tempo, presentes potencialmente desde o início 

63 ] O termo “lettering”, 
inglês, corresponde ao termo 
espanhol “rotulación”.  
Em português não existe 
nenhum termo equivalente, 
sendo frequentemente  
utilizada a palavra inglesa.
64 ] TL “son esencialmente 
‘especiales’ y están hechas 
para un solo fin específico.  
En cambio, el tipo fue 
inventado desde el primer 
momento para la repetición.” 
Phil Baines & Andrew Haslam, 
Tipografia, función, forma y 
Diseño. Versão espanhola de 
Carlos Sáenz de Valicourt. 
Barcelona: Editorial  
Gustavo Gili, 2002, p. 72.  
[Edição original em língua 
inglesa: Type & Typography, 
2002]

IMAGEM 16
Dois processos de 
construção de letras, 
numa imagem de Fred 
Smeijers: letra a escrita  
e letra g desenhada.
A letra escrita não pode ser 
corrigida, é feita de uma só 
vez. No lettering, como se 
pode observar, os traços 
e as formas podem ser 
retocados variadas vezes.  
É um processo mais lento.
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da sua invenção. Estas características, existentes desde o início da impren-
sa, mantêm-se na actual tipografia digital, embora, evidentemente, o pro-
cesso tenha diferenças de procedimento. Também, por isso, é de extrema 
importância para o actual designer de tipos conhecer bem os cinco séculos 
de tipografia em metal, que antecedem a tipografia digital. 

IMAGEM 17
Classificação das diferentes formas de letras,  
na escrita caligráfica, em imagens de Gerrit Noordzij.
Diferenças operadas através do uso de diferentes instrumentos  
de escrita (a caneta de aparo cortado e a caneta de aparo fino)  
no contraste dos traços – movimento de translação e de expansão 
– e no modo como o movimento da mão desenha as várias 
formas – escrita continua ou interrompida. Na imagem em baixo, 
pode-se perceber melhor aquilo a que Noordzij chama caligrafia 
interrompida, no primeiro n, e caligrafia contínua, no segundo n 
Segundo Noordzij todas as culturas possuem este tipo de escrita, 
sendo a escrita interrompida, mais articulada e fácil de desenhar,  
e a escrita contínua mais rápida de executar e característica  
da escrita mais informal.

CONTINUA INTERROMPIDA

TR
A
N

SL
A
Ç
Ã
O

R
O
TA

Ç
Ã
O

4.2. No princípio  
era o traço: a origem 
caligráfica das letras.

Apesar de, neste estudo, deixarmos de 
lado as especificidades do “lettering” 
(cujo processo não é relevante para o de-
sign de tipos, embora, muitas vezes, o re-
sultado seja aparentemente semelhante, 
como já dissemos), e sendo a tipografia 
aquilo de que nos ocupamos, não pode-
mos deixar de considerar a importância 
da origem “escrita” das letras para a sua 
actual forma. De facto, e no seguimento 
do que temos vindo a dizer sobre a per-
cepção, parece-nos essencial determo-

-nos na origem “escrita”, caligráfica, da 
letra e naquilo que é, segundo Noordzij, 
o seu início do ponto de vista formal: “o 
traço”. “O traço é o elemento primordial, 
nada precede a forma de um traço indi-
vidual.” 65, diz Noordzij. A partir desta 
afirmação, desenvolve uma teoria, um 
sistema de explicação das várias formas 
de escrita, com base em dois critérios: 
um critério, referente ao contraste do 
traço, dependente do tipo de instrumen-
to utilizado para desenhar as formas das 
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letras – a caneta de aparo cortado [“broad-nibbed pen”], que introduz o 
movimento de translação, ou a caneta de aparo fino [“pointed pen”], que 
introduz um movimento de expansão – e um outro critério, referente à ma-
neira como o movimento da mão desenha cada caracter – através de uma 
forma contínua ou de uma forma interrompida (imagem 17) . 
Esta teoria parece-nos ter a enorme virtude de, na sua busca da “razão de 
ser” da forma dos caracteres, – procurando-a a partir da sua origem escrita 
na realidade histórica –, favorecer também uma “boa praxis” (nas palavras 
de Noordzij), na perseguição de uma compreensão profunda do desenho 
de cada caracter, do movimento original efectuado pela mão e pelo instru-
mento da escrita e não de uma visão superficial e arbitrária do contorno de 
cada caracter: “Não podemos adiar uma forma desenhando primeiro o seu 
contorno, porque todo o desenho (incluindo o desenho do contorno) parte 
de uma forma. Os contornos são os limites das formas, portanto, se não há 
forma, também não há contorno. (…) A forma total deve absorver os contor-
nos. Se os contornos se destacam por si mesmos como formas, obstruem a 
visão da forma que se persegue.” 66

Assim, tanto os caracteres caligráficos como os tipográficos, são cons-
tituídos essencialmente, por uma série de traços curvos ou rectos, com 
diferentes contrastes de espessuras e com diferentes orientações, al-
guns mais simples, outros mais complexos e que se ligam entre si de 
determinada maneira. Na caligrafia, essa ligação segue uma certa or-
dem, o ductos da forma da letra, que está ainda presente nas formas 
tipográficas e que, juntamente com a orientação dos traços e dos seus 
contrastes, têm a capacidade de introduzir movimento e dinamismo 
em formas aparentemente estáticas.
O pendor mais geométrico ou mais caligráfico de um tipo de letra é ain-
da actualmente motivo de acesas discussões entre designers de tipos. 
O designer Fred Smeijers (como, aliás, muitos outros) afirma que nem 
tudo pode ser explicado por esta teoria de Noordzij.67 No entanto, não 
há dúvida de que quinze séculos de caligrafia não podem ser ignorados e 
que, embora tenha havido certamente algumas alterações, a origem ca-
ligráfica da letra está ainda presente em muitos tipos e a sua influência 
dificilmente poderá ser posta de lado no desenho das letras, mesmo nos 
mais geométricos tipos sem serifas, actuais.

65 ] Gerrit Noordzij,  
op. cit., p. 10.
66 ] Idem, ibidem.
67 ] TL “Not everything 
about type can be explained 
by knowledge of the broad-
-nib pen”. Fred Smeijers,  
op. Cit., p. 14. Veremos mais  
à frente, no ponto 4.3, a teoria 
de Frank Blokland sobre a 
relação das formas das letras 
com a tecnologia tipográfica.
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4.2.1. Traços rectos e curvos

O traço, ou a linha, que, do ponto de vista da geometria, pode ser descri-
ta como a distância mais curta entre dois pontos, ou como “uma acumu-
lação de pontos estáticos”, é descrito por Klee e Kandinsky, como sendo 
a forma resultante de um só ponto, arrastado através de uma superfí-
cie.68  Estes pintores introduzem, deste modo, a noção de movimento e 
tornam presente a noção de tempo, associada à noção de espaço. Esta 
forma de descrever a linha, ou o traço parece-nos essencial para a com-
preensão do desenho das letras.
A linha recta é, por sua vez, uma idealização porque, sem um instrumen-
to como a régua, a nossa mão tende a fazer um movimento circular.69 
Mas está, de facto, presente, conceptualmente, desde o início na forma 
das letras, desde logo, nos caracteres maiúsculos. Simbolicamente, a 
recta está associada à ideia dos atributos masculinos de força e resistên-
cia e pode comunicar essas sensações a qualquer elemento estruturado, 
assim como a dureza ou a falta de flexibilidade.70 
Os traços horizontais têm uma expressão predominantemente pas-
siva e, segundo Pflughaupt,71 podem sugerir movimento, sobretudo 
quando a “natureza do traço” indica o seu sentido, o que acontece fre-
quentemente nas formas das letras mais humanistas (ou caligráficas). 
Para além disso, o próprio sentido da escrita tem o poder de reforçar 
o movimento, da esquerda para a direita, de um traço horizontal ori-
ginalmente estático.
Os traços verticais representam, simbolicamente, a ligação entre o céu 
e a terra e, a partir da força da gravidade, introduzem um movimento 
vertical de cima para baixo: “tudo o que cai sobre a terra segue um movi-
mento vertical; trata-se, portanto, de algo que não é, mas que ocorre (sem 
que o homem intervenha nisso), o raio, a chuva, até a radiação solar.” 72  Na 
escrita, os traços horizontais devem contrariar a força dos verticais para 
que a leitura seja mais fluida.
Os traços horizontais das letras podem chamar-se braços, barras ou tra-
vessas e os traços verticais têm o nome de hastes 73. 
As linhas oblíquas, como já vimos atrás, induzem claramente o movi-
mento. São sempre vistas por oposição às horizontais ou verticais, das 

68 ] Referido por Ellen 
Lupton, op. cit., p. 25.
69 ] Adrian Frutiger, Signos, 
Símbolos, Marcas, Señales. 
Barcelona: Gustavo Gili, 
2002, p. 8. [Edição original 
em língua alemã: Der Mensch 
und seine Zeichen, 1978]
70 ] Laurent Pflughaupt, 
Lettres latines: rencontre avec 
des formes remarquables. 
Paris: éditions alternatives, 
2008, p. 32.
71 ] Idem, p. 32.
72 ] Adrian Frutiger,  
op. cit., p. 18.
73 ] Ver capítulo 4, 
alínea 2.3.2. 
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quais são mais próximas. Como vimos (imagem 14), para os utilizadores 
do alfabeto latino, as linhas oblíquas, que se iniciam em cima, à esquer-
da e terminam mais abaixo, à direita, são percepcionadas como descen-
dentes e as de sentido contrário, como ascendentes. É curioso notar que 
a utilização das expressões “grave” e “agudo”, empregues para nomear 
os respectivos acentos, estão de acordo com a ideia musical que associa-
mos ao movimento do traço oblíquo. 
Nas letras, os traços formados por diagonais podem chamar-se caudas,  
pernas, ou, simplesmente, hastes oblíquas.74 
Simbólicamente, as linhas curvas estão associadas ao universo femi-
nino. Na caligrafia, as curvas são difíceis de traçar e são, por isso. 
muitas vezes, decompostas em várias partes, como podemos ver na 
imagem da caligrafia da letra O, apresentada por Laurent Pflughaupt, 
dando origem ao que Noordzij apelidou de “caligrafia interrompi-
da”: “O ductos da letra O resume-se assim  a descer, ir para a direita  
(1 e 2), e ir para a direita, descer (3 e 4).” 75

As letras caligráficas com traços predominantemente rectos, como é 
o caso da caligrafia gótica, foram, por vezes, associadas a letras com 
traços mais curvos, para harmonizar o conjunto do texto: “Os copistas, 
para quebrar o rigor dos textos escritos em gótico, empregam, como 
letras capitais, letras particularmente redondas e generosas (...), equili-
bram a página com as suas curvas.” 76

4.2.2. Estrutura

Para além da forma e da direção de cada traço de uma letra, teremos 
que considerar, na análise dos caracteres, de que modo se ligam os 
traços que formam cada signo e qual a estrutura global de cada letra.  
A forma da letra no seu conjunto pode ser, de facto, mais regular e ge-
ométrica ou mais “livre” e irregular, o que é relevante para a coesão do 
conjunto dos caracteres.
Analisando as origens caligráficas da letra, constatamos que a anato-
mia da mão e as características da percepção fazem com que seja mais  

“natural” executarmos uns gestos do que outros e que isso teve influência 
na forma final das letras. Frutiger estuda os vários modos de ligação entre 

74 ] Ver capítulo 4, 
alinea 2.3.2. 
75 ] Laurent Pflughaupt,  
op. cit., p. 35
76 ] TL “Les copistes,  
pour rompre avec la rigueur 
des textes retranscrits en 
gothiques emploient comme 
capitales des lettres aux 
formes particulièrement 
rondes et généreuses.  
(...) équilibrent la page  
de leurs courbes.” Laurent 
Pflughaupt, op. cit., p. 34

IMAGEM 18
Ductus da letra O  
numa imagem  
de Laurent Pflughaupt.
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verticais e horizontais, concluindo que há gestos 
mais frequentes que outros: os movimentos da 
esquerda para a direita e os de cima para baixo. 
Se, rapidamente, traçarmos uma cruz sobre uma 
folha de papel (imagem 19 e 20), “reparamos que, 
com toda a certeza, a vertical se faz de cima para 
baixo e a horizontal da esquerda para a direita 
(sempre que o executante seja destro).” 77

Por outro lado, para desenhar outra forma de 
união entre uma linha vertical que conflui no 
extremo de outra linha horizontal, geralmente, 
aquele que a executa não levanta o lápis do pa-
pel e verificamos que, nesta figura (imagem 21), 

as duas primeiras versões são mais fáceis de realizar. 
Há um terceiro tipo de união entre duas rectas, que Frutiger chama 

“soldadura”, mais difícil de realizar, que dá origem a uma espécie de “T”: 
“O ponto de união onde se forma o ‘T’ requer uma ‘concentração táctil’ 
mais alta (..) e uma ‘elevação’ da mão.” (imagem 22)
Embora, aparentemente, de uma enorme simplicidade, estes três tipos 
de união – cruz, ângulo e soldadura – são totalmente diferentes e podem 
dar origem a questões diversas no desenho dos caracteres. 

4.3.O ritmo e a métrica: a geometria  
ao serviço dos tipos. A importância 
da tecnologia

Tendo bem claro que a caligrafia é a origem de todas as letras, não deixa 
também de ser evidente que as diferentes maneiras de as construir têm 
seguramente influência nas suas formas e proporções.
No caso da tipografia, a partir do exacto momento da sua invenção – e por-
que as suas diversas formas podem ser repetidas infinitamente, numa se-
quência de alternância rítmica – abre-se uma nova perspectiva, muito mais 
aberta a uma estrutura modular e geométrica, que é decorrente da própria 
tecnologia: “a palavra tipografia significa escrever/imprimir, usando ele-
mentos standard; usar elementos standard implica algum relacionamento 

IMAGEM 19
Traços rectos verticais  
e horizontais e gestos 
mais naturais da mão, 
numa imagem de  
Adrian Frutiger.

IMAGEM 20
O cruzamento entre um 
traço vertical e um traço 
horizontal, numa imagem 
de Adrian Frutiger.

IMAGEM 21
Quatro direcções do 
movimento da mão na 
execução de duas linhas 
que formam um ângulo 
recto, numa imagem  
de Adrian Frutiger.

IMAGEM 22
Uma outra forma  
de ligação entre um 
traço vertical e um traço 
horizontal, numa imagem 
de Adrian Frutiger.
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modular entre esses elementos; já que tal relação é bidimensional, implica 
a determinação de dimensões que são tanto horizontais, como verticais.” 78 
Nessa óptica, e contrariando a ideia mais comum entre os investigadores 
desta área, de que  a geometria, sobretudo no que se refere aos carac-
teres minúsculos, só deu entrada na tipografia do século XVIII – com  a 
criação do tipo Romain du Roi, em França 79 – o designer holandês Frank 
Blokland 80 resolve investigar qual a relação dos primeiros tipos renascen-
tistas com a geometria e o pensamento matemático. 
Blokland posiciona-se num outro ângulo face ao design de tipos. A sua vi-
são é diferente da de Noordzij (de quem foi aluno e com quem aprendeu a 

desenhar caligrafia, sendo inicialmente influen-
ciado pelas suas teorias 81), ou da de Bringhurst, 
que colocam a origem e a razão de ser das for-
mas tipográficas na caligrafia – considerando 
que essas formas são, sobretudo, uma conse-
quência da percepção visual e da anatomia hu-
mana. Blokland centra-se naquilo que distingue 
a tecnologia da tipografia – a sua capacidade 
de repetição – e, a partir daí, defende a ideia 
de que a geometria e a sistematização (que ve-
mos normalmente associadas aos desenhos das 
maiúsculas de Dürer ou Pacioli, no século XVI e 
às mudanças na formas dos tipos ocorridas no 
século XVIII) já estava presente nos primeiros 
tipos renascentistas.
Blokland, como Noordzij, procura encontrar 
uma teoria que clarifique e sustente as razões 
de ser das actuais formas das letras tipográ-
ficas.  Nessa investigação, define quatro siste-
mas envolvidos no seu processo de criação– o 
sistema harmónico, o sistema proporcional, o 
sistema de relação e o sistema rítmico – e acres-
centa-lhes outros dois factores que, no seu en-
tender, ajudarão a definir a forma final de um 
tipo – a formalização e o idioma.82 

77 ] Adrian Frutiger, op. cit., 
p. 2o. Isto terá também a ver, 
certamente, com a cultura 
ocidental e a direção da escri-
ta da esquerda para a direita.
78 ] TL “the word typography 
means to write/print using 
standard elements; to use 
standard elements implies 
some modular relationship 
between such elements; 
since such relationship is 
two-dimensional, it implies the 
determination of dimensions 
which are both horizontal and 
vertical.” Anthony Froshau-
gh, Typography and texts/
Documents of a life. London: 
Hyphen Press, 2000, p. 187.  
Edited by Robin Kinross.
79 ] Ver capítulo 2, alinea 
4.1.3. Relação dos tipos de 
letra com as concepções 
estéticas
80 ] Frank Blokland, nascido 
em Leiden em 1959, é um 
prestigiado designer de tipos 
e professor universitário. 
Foi aluno de Gerrit Noordzij 
na Academia de Haia (Kabk 
- Koninklijke Academy van 
Beeldend Kunst) entre 1978 
e 1983, a quem sucedeu 
na lecionação na mesma 
instituição, em 1987, e é pro-
fessor convidado em diversas 

escolas  de prestígio, como a  
Universidade de Delft ou  
a Universidade de Reading. 
Fundou, em 1990, a primeira 
editora de tipos digitais  
da Holanda, a Dutch  
Type Library  e iniciou  
e supervisionou a evolução 
do DTL FontMaster, uma 
aplicação para  a produção 
avançada de fontes digitais, 
desenvolvida pela DTL  
e a empresa URW++. 
Responsável pelo programa 
Ikarus, enquanto URW  
(de autoria de Peter KKarow) 
e mais tarde pelo Ikarusm, 
o primeiro programa para 
computadores pessoais de 
digitalização de fontes.Tem 
publicado inúmeros artigos 
sobre tipos e tipografia.
81 ] Sophie Beiers,  
op. cit., p. 44.
82 ] Blokland chama a esta 
descrição dos parâmetros 
envolvidos no design de um 
tipo “the sum of particles”  
e refere que ela pretende não 
só contribuir para a compre-
ensão daquilo que se entende 
por harmonia no design  
de tipos, mas também  
para criar parâmetros para  
a criação artificial e a medição 
digital dos tipos.
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Sinteticamente, podemos descrever cada um 
destes parâmetros do seguinte modo:

• O sistema harmónico [harmonic system] re-
fere-se aos contrastes das letras. Estes, na sua 
origem, devem o seu desenho à forma do ins-
trumento utilizado e aos movimentos da mão 
na sua utilização, mas podem também encon-
trar-se num tipo geométrico (imagem 23.1). 
• O sistema proporcional [proportional system] 
tem a ver com as relações de proporção entre a 
altura e a largura das letras. Incluem-se neste 
sistema as relações entre maiúsculas e minús-
culas e entre a altura-x e os descendentes e as-
cendentes (imagem 23.2). 
• O sistema de relação [relacional system] trata 
da espessura dos caracteres em relação com a 
sua altura e contraste (imagem 23.3).  
• O sistema rítmico [rhytmic system] tem a ver 
com os espaços entre os traços verticais e as 
contraformas e com os espaços entre os carac-
teres (imagem 23.4). 
• A formalização refere-se à influência que o 
traço da caneta (ou do instrumento de escrita) 
tem na forma da letra (imagem 23.5). 
• E, por último, o parâmetro idioma descreve a 

influência do estilo do designer nas formas do tipo (imagem 23.6). 
Todos juntos, estes parâmetros contribuem para dar forma àquilo que 
constitui um tipo de letra.83

À procura destes parâmetros, Blokland  observa e analisa, no Museu 
Plantin-Moretus, em Antuérpia, tipos originais do século XVI e constata 
que há uma largura constante numa série de letras minúsculas, como se 
pode ver na imagem 24, o que dá origem a vários grupos, como por exem-
plo, o constituído pelo a, o c, o e e o a; outro contendo, o b, o d, o g, o h, o 
n, o o, o p, o q, o v e o f, e outro ainda, com os caracteres r, s, e t.

IMAGEM 23
Parâmetros que 
influenciam a forma 
das letras, segundo  
Frank Blokland.

83 ] Nesta descrição, 
baseamo-nos no texto de 
Sophie Beiers, op. cit., p. 45 e 
nas imagens do mesmo livro 
criadas a partir das imagens 
originais de Frank Blokland.
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Além disso, Blokland coloca  a hipótese de a medida tipográfica, a que 
chamamos largura-m (em inglês: m-square), ser uma medida-padrão 
que teria influenciado todas as proporções verticais do tipo.
Por outro lado, lembrando-se de que a maioria destes puncionistas, an-
tes de serem gravadores de tipos, eram ourives ou gravadores de ima-
gens, pareceu possível a Blokland que tivessem aplicado algumas das 
convenções dos seus ofícios de origem, como é o caso da proporção do 
rectângulo de ouro (1:1,618), à área da gravação de tipos (imagem 25). 
Ou seja, Blokland encontra nas formas destes tipos um uso sistemático 
da geometria e da matemática.

Esta investigação (que é uma parte da tese de doutoramento de 
Blokland, na Universidade de Leiden) é divulgada em diversas con-
ferências dadas pelo autor e, a partir de 2012, através da internet 84. 
Tem provocado diversas controvérsias, já que se apresenta como uma 
teoria inovadora sobre os fundamentos do desenho de tipos, nos pri-
meiros séculos da tipografia.85 
Como já dissemos, no desenho de cada caracter, o puncionista do século 
XVI, ou o actual designer de tipos, procura encontrar uma harmonia e 
um equilíbrio que possam, por sua vez, proporcionar uma imagem rít-
mica e agradável na formação das palavras e das frases. Essa harmonia, 
constituída pela alternância rítmica de formas e contraformas, é uma 
preocupação fundamental e, até há pouco, todas as teorias nesta área 

84 ] http://www.letter 
model.org
85 ] Alguns historiadores 
desta área consideram mesmo 
que não era tecnicamente 
possível aplicarem-se algumas 
das regras geométricas 
definidas por Blokland,  
aos tipos dos corpos  
mais pequenos.

IMAGEM 24
Largura uniforme  
nalguns grupos 
de caracteres 
de caixa-baixa, 
numa imagem 
de Frank Blokland.

IMAGEM 25
O rectângulo de ouro  
na forma das letras,  
numa imagem  
de Frank Blokland. 
Blokland defende que 
as proporções áureas 
devem ter tido alguma 
influência nas proporção 
dos tipos produzidos pelos 
puncionistas no século XVI.
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de estudos referiam que, para os artesãos dos primeiros séculos da ti-
pografia, o “olho” do puncionista era soberano na construção dos tipos. 
Ainda no século XVIII, Fournier refere-se  a esse facto no seu manual 
de tipografia, quando diz: “Estes senhores poderiam ter-se guiado por 
uma regra por eles estabelecida que consiste em consultar, antes de mais, 
os olhos, juízes soberanos (…)” 86 Esta ideia de que um “olho” bem treina-
do – ou a sensibilidade formal do criador de tipos – é mais importante 
do que qualquer regra geométrica, está presente, ainda hoje, em toda a 
reflexão teórica sobre design de tipos.
Contudo, parece-nos que a teoria de Blokland não pretende negar essa im-
portância, mas tem a virtude de chamar a atenção para a relevância que 
poderão ter tido a geometria e os cálculos matemáticos já no início da Im-
prensa. Na verdade, havia já outros autores, como Fred Smejers (veja-se o 
capítulo 2, alínea 4.1.1. Relação dos tipos de letra com a tecnologia), que se 
referiam à importância da sistematização na criação de tipos nesta época, 
por exemplo, no uso de contrapunções, só que Blokland vai mais longe.
Para além disso, este autor chama a atenção para o facto de que aqui-
lo que entendemos por harmonia, quer num tipo de letra, quer numa 
pintura ou numa construção arquitectónica, é também fruto de uma de-
terminada maneira de sentir de uma época e das suas condicionantes:  

“Se a harmonia fosse um assunto absoluto, não haveria tantas diferenças 
entre os vários alfabetos e não seria tão difícil combiná-los num tipo 
global.” 87  Blokland reforça a ideia de que, aquilo que nos parece har-
mónico é fruto da cultura em que estamos inseridos e daquilo que co-
nhecemos ou esperamos e essa parece-nos ser uma ideia fundamental. 
Devemos interrogar-nos, então, se na forma das letras, aquilo que parece 
equilibrado aos nossos olhos será algo absoluto, ou antes, fruto da cons-
trução de um “modelo de harmonia”, que se foi fixando ao longo de sécu-
los de cultura tipográfica e que hoje nos aparece com valor absoluto.
Indo ainda um pouco mais longe, devemos interrogar-nos, também, se, 
nessa cultura tipográfica, a geometria e a sistematização não terão tido 
um papel maior do que aquilo que se julgou até agora e não terão sido, 
afinal, bons auxiliares do “olho” na criação dos tipos, acabando por se 
tornar, por sua vez, agentes da formação do nosso gosto e daquilo que 
nos aparece hoje como um modelo de equilíbrio e harmonia.

86 ] TL. Comentário  
a propósito das tentativas  
de geometrização do design 
do tipo Romain du Roi:   
“Ces messieurs auraient  
pu s’en tenir à une règle qu’ils 
établissent, qui est de consul-
ter principalement les yeux, 
juges souverains (…)”. 
Pierre Simon Fournier, 
Manuel Typographique 
[Em linha]. Tome I, 1764. 
[Consult. Outubro 2012] 
Facsimile de Jacques André. 
Disponível em WWW: 
<URL: http://jacques-andre.
fr/faqtypo/BiViTy/ 
Fournier-Manuel.html>
87 ] TL “If harmony would 
be an absolute matter,  
there would not be so  
many differences between 
scripts, and it would not  
be so difficult to combine 
them in global type.”  
Frank Blokland, Harmonics, 
Patterns, and Dynamics 
in Formal Typographic 
Representations of the Latin 
Script [Em linha]. Leiden: 
WordPress, 2012. [Consult. 
Novembro 2012] Disponível 
em WWW:<URL:http://www.
lettermodel.org/wordpress/>
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5. Do traço à forma das letras. Síntese de princípios 
fundamentais a ter em conta no design de um tipo  
de letra. A importância das correcções ópticas. 

Depois de analisados os princípios estruturantes da Psicologia da Ges-
talt, as condicionantes fisiológicas e culturais do equilíbrio visual e a 
importância dos processos de construção das letras, tentaremos, agora, 
definir alguns princípios decorrentes, sobretudo, do modo como se pro-
cessa a nossa percepção visual, a ter em conta no design de qualquer 
tipo de letra. Eles são especialmente relevantes no design de tipos desti-
nados a ser compostos em textos extensos. 

5.1. Três princípios gerais

Para que as formas que constituem as várias partes de cada letra nos pa-
reçam equilibradas, agradáveis e concorram para uma boa legibilidade 
de uma fonte no seu conjunto, há três características que nos parecem 
essenciais e estruturantes, desde o início de todo o processo de design 
de um tipo: equilíbrio visual entre forma e contraforma de um caracter, 
equilíbrio visual entre os vários caracteres de uma fonte e nos espaços 
entre eles e construção de formas claras e regulares.

5.1.1. Equilíbrio visual entre forma e contraforma de um caracter

Naturalmente, este princípio deve estar presente desde o início do desenho 
de qualquer forma de letra e a sensibilidade e intuição de um designer para 
este equilíbrio é essencial para a qualidade de um tipo. A consciência de 
que, ao desenhar uma forma de uma letra, se está também a desenhar a sua 

IMAGEM 26
Relação entre forma 
e contraforma, preto 
e branco, numa imagem 
de Fred Smeijers.
Forma e fundo são uma 
unidade: ao alterarmos  
a forma alteramos  
também o fundo.
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contraforma, o seu espaço negativo e de que am-
bas mutuamente se influenciam, é fundamental 
para criar o ritmo requerido pela leitura.

5.1.2. Equilíbrio visual entre os vários ca-
racteres de uma fonte e nos espaços entre eles.

Em estreita ligação com  o ponto anterior, é es-
sencial para o desenho de um tipo que, no seu 
conjunto, os vários caracteres e espaços entre 
caracteres, tenham uma cor equivalente, ou 
seja, um peso visual idêntico, que lhes permita 
formarem uma textura homogénea, essencial 
para a legibilidade e o ritmo de um texto.88  
Gerrit Noordzij refere que essas característi-
cas, essenciais para  a criação de um tipo, já es-
tavam presentes nas formas caligráficas e rela-
ciona esse equilíbrio com a proporção entre a 
largura dos caracteres e a espessura do traço.
Na primeira imagem (imagem 27A), podemos 
observar que, nas quatro versões de uma pala-
vra caligráfica, o equilíbrio nas relações entre 
cheio e vazio, branco e preto, cria uma ima-
gem harmoniosa e agradável. Já na segunda 
imagem (imagem 27B),  a coesão da palavra é 
fraca, porque o equilíbrio dessas relações não 
foi considerado.89

IMAGEM 27 A e B
Relação entre as proporções  
dos caracteres e os espaços entre eles
Fonte: Gerrit Noordzij

IMAGEM 28
Do século XVI (tipo Bembo) ao XVIII (tipo Bodoni),  
a equivalência visual entre as letras maiúsculas  
foi-se acentuando.
Imagem da autora.

IMAGEM 29
Comparação entre as proporções de um rectângulo  
e de uma oval, numa imagem de Karen Cheng.
Quando as formas oval e a rectangular têm a mesma  
altura e largura, a forma oval parece fisicamente  
mais pequena. Para as formas parecerem equivalentes,  
é preciso aumentar a largura e a altura.

MONOTYPE
BEMBO

BERTHOLD 
BODONI

27.A

27.B

28. 29.
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Ao longo da história da tipografia, na evolução das maiúsculas, procu-
rou-se acentuar a sua equivalência visual (imagem 28).
Este princípio está também presente na relação entre os caracteres com 
formas mais rectangulares ou mais circulares: para que haja equivalên-
cia visual, as formas ovais terão que sobressair em relação à altura das 
formas rectangulares, como se pode ver na imagem 29.90

5.1.3. Construção de formas claras e regulares

É também importante que o designer de tipos 
tenha a capacidade de construir formas que 
nos dêem a impressão de serem claramente 
iguais ou nitidamente diferentes. A percep-
ção visual procura sempre o equilíbrio e não 
gosta de ambiguidades, como vimos atrás. No 
entanto, devido aos fenómenos já descritos 
sobre as diferenças de peso de uma mesma 

forma consoante a posição relativa que ocupa numa composição, para 
que duas formas pareçam iguais ou simétricas, terão que o ser optica-
mente e do ponto de vista da percepção visual, o que não significa que 
sejam, necessariamente, iguais do ponto de vista geométrico. É igual-
mente importante que os traços de uma letra tenham fluidez e pareçam 
harmoniosos.  Nesta imagem (imagem 30), Laura Messeguer 91 mostra, 
de uma forma clara, alguns erros que podem ocorrer em tipos de letra 
criados pelos designers de tipos principiantes e que contribuem para 
a construção de formas pouco fluídas.

Para que se possam cumprir todos estes princípios, são fundamentais 
a experiência e a sensibilidade dos designers de tipos e “os melhores 
juízes das suas qualidades formais não são os instrumentos de medida, 
mas uns olhos sãos” 92. Esta é, sem dúvida, uma questão com alguma 
dose de subjectividade. No entanto, é possível definir alguns parâme-
tros e efeitos visuais a ter em conta, decorrentes destes três princípios 
fundamentais e que tentaremos sintetizar. Na realidade, as formas das 
letras podem mesmo constituir um pequeno “laboratório”, como diz 

88 ] Os pressupostos para 
este requisito fundamental, 
sobretudo nas formas  
de um tipo para texto, foram 
já enunciados neste capítulo, 
na alínea 2.3.2 e na alínea 3.
89 ] Gerrit Noordzij,  
op. cit., pp. 40-41.
90 ] Karen Cheng,  
op. cit., p. 22.
91 ] Cristóbal Henestrosa; 
Laura Meseguer; José  
Scaglione, op. cit, p. 35.
92 ] TL “Los mejores jueces 
de sus cualidades formales  
no son los instrumentos  
de medida sino unos  
ojos humanos sanos.”  
Jost Hochuli, op. cit. p. 18

IMAGEM 30
Comparação entre 
uma curva suave e 
fluida e uma curva mal 
construída, numa imagem 
de Laura Messeguer.
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Noordzij, um modelo para compreender melhor como funcio-
na a nossa percepção, “porque as suas normas estritas criam 
uma área de trabalho artificial (...) que toda a gente tem aos 
seu alcance.” 93 

5.2. Dez princípios específicos

Mais concretamente, vejamos agora dez aspectos fundamen-
tais a ter em conta no desenho de um tipo de letra, tendo sem-
pre subjacentes os três princípios inicialmente expostos: 

5.2.1. Diferença de espessura entre traços verticais  
e horizontais 

Dada a diferença, já descrita, da força vertical face à horizon-
tal na percepção visual, para que um traço horizontal pareça 
igual a um traço vertical, deverá ser mais fino.
Este fenómeno óptico poderá ser relevante, por exemplo, 
no desenho do H, do E, do F, do L e do T maiúsculos (ver 
imagem 32).94 
O mesmo fenómeno ocorre nas formas curvas e deve ser tido 
em consideração em inúmeros caracteres, tais como o o, ou o e, 
cujas partes curvas verticais devem ter maior espessura do que 
as partes curvas horizontais, como se pode ver na imagem 31.  

IMAGEM 31
Compensação optica entre  
os traços verticais e horizontais, 
numa imagem de Sophie Beier.
Para que os traços verticais e 
horizontais pareçam iguais, os traços 
verticais têm que  ser mais pesados.  
No O em cima, as espessuras do traço 
são matematicamente iguais, no O,  
em baixo são opticamente iguais.

IMAGEM 32
Compensação optica entre  
os traços verticais e horizontais, 
numa imagem de Jost Hochulli.
Na letra T, mais à esquerda, 
a espessura dos traços é igual, 
na letra T, à direita, o traço  
horizontal é mais leve.

31. 32.
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5.2.2. Diferença de espessura entre traços verticais e oblíquos 

Pela mesma razão, para que os traços diagonais pareçam ter a mesma 
espessura dos verticais, devem desenhar-se ligeiramente mais estreitos.
Isto pode observar-se, por exemplo, nas hastes mais grossas do A e do V, 
que se desenham, em grande parte das fontes, ligeiramente mais finas 
do que as hastes verticais de outros caracteres da mesma fonte. Esta 
correcção deve-se ao facto de as diagonais, ao terem uma inclinação par-
cialmente horizontal, parecerem mais largas do que os traços verticais 
com a mesma espessura. 

5.2.3. Diferença de espessura entre traços rectos e curvos 

Para que haja harmonia entre formas curvas e formas rectas que se 
pretendam próximas, deverão desenhar-se os traços curvos com uma 
espessura ligeiramente maior do que os traços rectos. Isto deve-se, pro-
vavelmente, ao movimento e dinamismo produzido pelas linhas curvas, 
que lhes conferem maior leveza.
Ao desenhar-se, por exemplo, um G, o seu traço deve ser ligeiramente 
mais espesso do que o traço de um H da mesma fonte, como mostra Joep 
Pohlen, na imagem 33 95. 

93 ] Gerrit Noordzij,  
op. cit., p. 13.
94 ] Evidentemente que há 
tipos (os mais humanistas) 
em que se pretende que que 
os traços sejam mesmo dife-
rentes. De qualquer modo, 
este fenómeno terá que ser 
tido em conta, na medida  
em que a nossa percepção 
reduz essa diferença.
95 ] Joep Pohlen,  
op. cit., p. 97.

IMAGEM 33
Compensação óptica 
entre os traços rectos  
e curvos, numa imagem 
de Joep Pohlen.
Letras H e G do tipo 
Monotype Baskerville. 
As hastes do H são mais 
estreitas do que o traço 
curvo do G.
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5.2.4. Diferença entre centro óptico e centro geométrico

Para que duas partes de uma letra pareçam iguais, a parte superior de-
verá ser menor, o que é o mesmo que dizer que o centro óptico se situa 
ligeiramente acima do centro geométrico (imagem 34).

Isto pode observar-se, por exemplo, no H, no E, no X ou no O maiúscu-
los, como referido, entre muitos outros, por Jost Hochulli.96

5.2.5. Diferença entre altura óptica e altura geométrica 

Para que formas diferentes pareçam ter a mesma altura, temos que dis-
tinguir entre formas quadradas ou rectangulares, formas triangulares 
e formas circulares: os círculos e os triângulos com a mesma altura do 
quadrado ou do rectângulo parecem mais pequenos, mesmo quando a 
altura é exactamente a mesma (imagem 35). 
Por exemplo, as letras maiúsculas A e O deverão ultrapassar ligeira-
mente, em altura, maiúsculas como o H ou o T. Segundo Joep Pohlen, 

96 ] Jost Hochuli, op. cit.,  
p. 19. Analisaremos melhor 
esta questão no próximo 
capítulo.

IMAGEM 34
Diferença entre 
centro óptico e centro 
geométrico, numa 
imagem de Jost Hochuli.
No E, o braço central  
situa-se, à esquerda  
no centro geométrico e,  
à direita, no centro óptico. 
No X, a intersecção  
à esquerda faz-se no 
ponto central geométrico 
e á direita no ponto visual. 
As letras correctas são, 
obviamente, as da direita, 
em cada um dos casos.

IMAGEM 35
Diferença entre 
altura óptica e altura 
geométrica, numa 
imagem de Jost Hochuli.
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a letra A terá que ultrapassar a linha das maiúsculas em cerca de 3% 
e a letra O deverá ultrapassar a linha de base e a linha das maiúsculas 
cerca de 2 a 3%.97. 

5.2.6. Diferença entre largura e altura de um “quadrado”  
ou “círculo” 

Para que uma forma pareça um círculo ou um quadrado, deverá ter uma 
largura menor do que a altura (cerca de 1%, segundo Pohlen 98). 
Pensamos que isto se pode explicar a partir do que já analisámos atrás: 
a diferença da força vertical em relação à horizontal. De facto, a for-
ça da gravidade faz com que o olhar percorra mais rapidamente uma 
forma no sentido vertical do que no sentido horizontal. Deste modo, ao 
construirmos uma forma em que a dimensão horizontal é ligeiramente 
menor, o nosso olhar percorre as duas dimensões no mesmo espaço de 
tempo, o que faz com que se tornem iguais para a nossa percepção, em-
bora sejam matematicamente (ou geometricamente) diferentes. Mais 
uma vez constatamos que a nossa percepção do espaço está dependente 
da nossa percepção do tempo, como refere Kerkhove.99   

5.2.7. Correcção óptica dos pontos de união dos traços

Nos pontos de união de linhas curvas ou de linhas curvas e rectas, as-
sim como entre dois traços inclinados, produz-se uma impressão visu-
al de obstrução que deve ser corrigida (imagem 36), para que a forma 
da letra tenha fluidez, seja dinâmica e não pareça uma “colagem” de 
várias formas desfasadas entre si. Isto é particularmente importante 
nos tipos sem serifas, já que a falta de contraste entre os traços poten-
cia este fenómeno. 
Para corrigir este efeito, pode introduzir-se uma espécie de ranhura, des-
locando o vértice resultante do encontro dos dois traços mais para baixo 
e/ou reduzindo, aí, a espessura do traço. Esta ranhura deve ser mais acen-
tuada quando separa duas haste verticais pesadas, como é o caso do n, do 
que quando separa uma haste e uma curva, no caso do d, q, b ou p.100 

97 ] Joep Pohlen, op. cit., p. 97. 
98 ] Joep Pohlen, idem, p. 97.
99 ] “É o condicionamento 
do tempo sobre o espaço”. 
Derrick de Kerchove,  
op. cit., p. 65.
100 ] Veremos esta questão 
mais pormenorizadamente 
no próximo capítulo.
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Podemos, claramente, ver a diferença 
entre caracteres em que essa correc-
ção não foi tida em conta, como no 
caso dos caracteres de Bayer criados 
na Bauhaus, por volta de 1925 (ver ima-
gem 9, capítulo 4) e os tipos em que 
essa correcção é efectuada, como é o 

caso do tipo Futura de Paul Renner, em que todos esses pontos são 
minuciosamente corrigidos. No entanto, no desenho inicial da Futura 
isso não acontecia, como podemos ver na diferença entre as duas for-
mas do h minúsculo, da imagem 37, o primeiro, pertencente aos dese-
nhos iniciais (1924) e o segundo, já corrigido, de um desenho de 1927.

5.2.8. Correcção nas proporções dos corpos grandes em relação 
aos corpos pequenos

Este era um requisito bem conhecido dos antigos puncionistas. Paul Ren-
ner, em 1939, no seu livro Die Kunst der Typographie, chamava a atenção 
para esta questão: “O primeiro corpo de prova de um tipo que se grava, 
suponhamos que seja de 16 pontos, não pode ser ampliado ou reduzido 
mecanicamente.” 101 Cada fonte de um mesmo tipo era criada de facto com 
proporções diferentes, conforme fosse, por exemplo, num corpo 16 ou 
num corpo 8. Quanto maior, mais estreita e fina devia ser. “Os puncionis-
tas usaram esse tipo de experiências para agradar aos leitores: as letras 
pequenas fazem-se com traços largo e firmes e com espaços maiores, as 
letras grandes são mais aéreas, finas e estreitas, com espaços menores.”102 
A este respeito, Hochuli refere um pormenor curioso, o facto de este fe-
nómeno ocorrer frequentemente na nossa própria escrita manuscrita: 

101 ] TL “El primer cuerpo 
de prueba que se talla de un 
tipo, pongamos que sea de 16 
puntos, no se puede ampliar 
o reducir mecanicamente.” 
In Paul Renner, El arte 
de la tipografia, Valencia: 
Campgràfic, 2000, p. 23. 
Tradução a partir do original 
de José Àngel Cifuentes 
y Esther Monzó [Edição 
original  em língua alemã: Die 
Kunst der Typographie, 1939].
102 ] TL “Los taladores de 
tipos usaran esa clase de ex-
periencias para agradar a los 
lectores: las letras pequeñas 
se hacen con trazos anchos 
y firmes y con mayores espa-
cios, las letras grandes son 
más aéreas, finas y estrechas, 
con menores espacios.” 
Gerard Unger, op. cit, p. 87.

IMAGEM 36
Correcção óptica dos 
pontos de união dos 
traços, numa imagem  
de Jost Hochuli.

IMAGEM 37
Comparação entre  
um desenho do h do tipo 
Futura, inicial, de 1924  
e um h do mesmo tipo  
de 1927.
No segundo h, ao contrário 
do primeiro, já podemos 
observar a correcção 
óptica, no estreitamento 
dos traços, na junção  
da curva com a haste.

não corrigido não corrigidocorrigido corrigido
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quanto maiores são as letras que escre-
vemos, tanto mais estreitas as suas pro-
porções.103 Isto é relevante porque sig-
nifica que a nossa mão, instintivamente,  
faz aquilo que o nosso olho e o funciona-
mento da nossa  percepção pedem.
Este é, também, um factor muito impor-

tante para a legibilidade. Podemos observar esse requisito nestas 
imagens dos tipos de Bodoni (século XVIII) e da Futura (século XX), 
desenhados para a tipografia em chumbo (imagem 38 e 39). Na épo-
ca da fotocomposição, utilizava-se uma solução de compromisso, 
como se pode observar nesta imagem de um livro de 1980, de Ruari 
McLean (imagem 40).104 
Actualmente, na tipografia digital e com o formato open type 105 volta a ser 
possível ter diferentes desenhos. Alguns designers de tipos voltam a ter 
este factor em linha de conta e criam fontes diferentes para um mesmo 
tipo, propondo que sejam utilizadas em corpos diferentes. (imagem 41) 

IMAGEM 39
Comparação entre  
as formas dos caracteres 
do tipo Futura, do 
século XX (cerca de 
1928), desenhados para 
diferentes tamanhos,  
para a tipografia em metal.
A imagem, em baixo está 
em tamanho real (letras 
em  corpo 48 pt); a imagem 
em baixo (letras em corpo 
12 pt) foi aumentada, para 
melhor se poder comparar.

IMAGEM 38
Comparação entre  
as formas dos caracteres, 
desenhados para 
diferentes tamanhos,  
para a tipografia em 
metal, nos tipos do  
século XVIII, de Bodoni.
A primeira palavra 
mostra-se no mesmo 
tamanho em que foi 
impressa. As outras duas 
foram ampliadas, para que 
se possam observar melhor 
as diferenças.
Notem-se as alterações 
no desenho das formas, 
nas proporções e nos 
contrastes.

103 ] Jost Hochulli,  
op. cit., p. 2o
104 ] Ruari McLean, The 
Tames and Hudson Manual 
of Typography. Londres: Tha-
mes and Hudson, 1980, p. 78.
105 ] Significado de  
open type: ver capítulo 2.
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◄ ◄
IMAGEM 40
Comparação entre  
as formas dos caracteres 
desenhados para  
a tipografia em chumbo  
e para a fotocomposição.
Em cima: caracteres 
do tipo Monotype 
Plantin, na tipografia 
em chumbo, em 24 e 10 
pontos, aumentados para 
comparação. Logo abaixo: 
parte de uma palavra nos 
mesmos corpos. Podemos 
observar que as  formas 
nos corpos mais pequenos 
são mais pesadas e largas 
e que no tipo desenhado 
para fotocomposição – na 
última linha –  se escolhe 
uma solução intermédia,  
de compromisso.

IMAGEM 41
Comparação entre formas de caracteres tipográficos digitais, 
desenhados para serem utilizados em diferentes tamanhos.
Nos tipos digitais iniciais existia apenas um desenho para todos os tamanhos.  
Actualmente, com o formato Open type, é possível fazerem-se fontes diferentes, para 
serem usadas em diferentes tamanhos, como é o caso do Arno Pro, de Robert Slimbach, 
que se mostra aqui em diferentes fontes pensadas para diversos corpos.
Caption- para corpos menores do que 8, 4 pt
Small text- para corpos entre 8,5 e 10,9 pt
Regular - para corpos entre 11 e 13, 9 pt
Subhead - para corpos entre 14 e 21, 4 pt
Display - para corpos maiores do que 21, 5 pt
Na imagem todas as palavras estão compostas com corpo 48, para melhor se verem  
as diferenças, e, ao lado direito num dos corpos aconselhados para cada fonte.
Imagem da autora.
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5.2.9. Influência da contraforma na forma de uma letra 
consoante a sua posição relativa na composição 

O fundo branco que se encontra no interior de uma letra – a contra-
forma – influencia a sua forma, segundo o princípio “descoberto” pela 
escola da Gestalt de que figura e fundo se influenciam reciprocamente. 
Isto é particularmente evidente nalgumas letras, como o n e o u minús-
culos. Embora o n possa ser, simplesmente, um u invertido, para alguns 
autores, como Hochuli, não o deveria ser. A luz – a cor do fundo que 
influencia a nossa percepção da forma – vinda de cima é mais activa 
do que a luz que vem de baixo (porque, parece-nos, por força da lei da 
gravidade, não encontra nenhuma resistência nesse sentido) e, por isso, 
deveria desenhar-se “o caracter n com um pouco mais de amplitude do 
que o u da mesma fonte.” (imagem 42) 106 

5.2.10. Continuidade aparente de linhas oblíquas descontínuas

Um dos princípios da teoria da Gestalt chama a atenção para o facto 
da nossa percepção tender a encontrar continuidade nos traços. Isto 
é particularmente relevante em letras, como por exemplo, o carac-
ter X que, do ponto de vista da simplicidade das formas, é constituído 
por dois traços que se cruzam. No entanto, quando se cruzam duas li-
nhas oblíquas de espessuras diferentes, o traço mais fino dá a ideia de 

106 ] Idem, pag.28.

IMAGEM 42
Comparação entre 
contraformas próximas, 
mas colocadas em 
posições diferentes.
À esquerda, a preto,  
o n do tipo Arno Pro, 
de Robert Slimbach, 
a encarnado o u do 
mesmo tipo e em outline, 
com uma rotação de 180º, 
novamente o n. 
Pode observar-se que   
a contraforma do n  
é ligeiramente maior do 
que a contraforma do u.
Imagem da autora.
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se deslocar para cima e, desse modo, os traços parecem desfasados.  
Assim, para que a linha pareça contínua, deve desviar-se o traço mais fino, 
como se vê, claramente, nestas imagens de Karen Cheng (imagem 43) 107.

6. Sumário 

Como teremos oportunidade de referir mais à frente, no acto da leitura 
não lemos letras isoladamente, mas conjuntos de letras significativos. Sig-
nificativos, quer dizer que se constituem como um todo coerente face à 
nossa percepção – que, por sua vez, formam outros conjuntos coerentes, 
as palavras, as frases e os textos. Em última análise, e partindo deste pon-
to de vista, o desenho de um caracter para um tipo de letra para texto tem 
como objectivo final, a imagem global de um texto:  a “(...) nossa realida-
de não é mera colecção de factos elementares, mas consiste em unidades, 
nas quais nenhuma parte existe per se, onde cada parte aponta para além 
de si mesma e implica um todo mais vasto.” 108 Que melhor definição po-
deríamos encontrar para a função de uma letra e para explicar a intenção 
de um designer de cada vez que desenha um novo tipo?  Como diz Ge-
rard Unger: “O conjunto é tão importante como as formas individuais e 
ao desenhar cada letra, cada detalhe, os (...) pensamentos [do designer de 
tipos] acariciam também o resto das letras e elementos.” 109 
Na análise pormenorizada das características e detalhes de cada caracter 
que faremos no capítulo seguinte, certamente teremos como pano de fundo 
esta presunção, assim como toda a reflexão deste capítulo sobre os pressu-
postos implícitos na nossa maneira de ver, seja esta determinada pela biolo-
gia, pela psicologia, ou por hábitos culturais. O conhecimento destes pressu-
postos por parte dos designers de tipos, aliados à sensibilidade e capacidade 
criativa, são fundamentais para a construção de tipos de letra com qualidade. 

IMAGEM 43
Continuidade aparente 
de linhas oblíquas 
descontinuas, numa 
imagem de Karen Cheng.
Quando dois traços de 
espessura diferente se 
cruzam, o traço mais fino 
parece deslocar-se para 
cima. Para que esse traço 
pareça continuo, deverá  
ser deslocado mais para 
baixo. A ilusão de óptica,  
da quebra do traço, 
aumenta quando aumentam 
o ângulo e o contraste, 
como se pode ver na 
imagem mais à direita,

107 ] Karen Cheng, 
op. cit, pp. 56-57.
108 ] Kurt Koffka,  
idem, ibidem.
109 ] “tus pensamientos 
acarician también el resto  
de letras y elementos”.  
Gerard Unger, op. cit., p. 104.
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CAPÍTULO 4

Análise dos caracteres tipográficos.
O tipo como sistema rítmico  
de formas e proporções

“The central paradox of type design is that in an immediate 
sense we design letterforms, but letterforms are not our product. 
We are really word-shape designers; 
it is only in combination that letters become type.”

Matthew Carter

TL “O principal paradoxo do design de tipos é que aparentemente 
desenhamos letras, mas as letras não são o nosso produto. Somos na 
realidade designers de formas de palavras; só na combinação entre si 
as letras se tornam tipos.”
Carter, Matthew (1995?) “Now we have mutable type”, 
in Ruari McLean, Typographers on Type. 
London: Humphries Publishers, 1995. p. 186.
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1 ] T.L. Itálico nosso.  
“Esto no quiere decir 
que dibujar formas poco 
convencionales sea difícil  
o deba estar prohibido, pero  
las formas que no se ajustan  
a la convención, simplemente  
no constituyen escritura.”  
Gerrit Noordzij, El trazo: 
Teoría de la escritura. 
Valencia: Campgràfic, 2009, 
p. 9. Tradução de Carlos 
Garcia Aranda. [Edição 
original em holandês:  
De Streek: Theorie van  
het schrift, 1985].

1. Introdução

A forma das letras foi evoluindo ao logo da História, tal como aconteceu 
com a arquitectura ou a pintura, como vimos no segundo capítulo.
No entanto, há características que se mantêm de uma época para ou-
tra e de um tipo para outro e que fazem com que cada leitor (falamos, 
sobretudo, de letras para texto) possa reconhecer a forma de cada le-
tra, de uma maneira rápida e eficaz, permitindo-lhe ler sem hesitações, 
nem perturbações.
Como diz Noordzij, “isto não quer dizer que desenhar formas pouco 
convencionais seja difícil ou deva estar proibido, mas simplesmente que 
as formas que não se ajustam à convenção não constituem escrita.” 1 Uma 
letra é um sinal codificado, que tem que obedecer a normas para poder 
ser reconhecida e partilhada.

Depois de observarmos a evolução da representação escrita ao longo da 
história (capítulo 2) e de analisarmos as condicionantes da percepção 
visual e da cultura na actual forma dos diversos caracteres (capítulo 3), 
chegou agora a altura de nos debruçarmos mais detalhadamente sobre 
as características específicas dos vários caracteres e das relações que 
estabelecem entre si. Propomo-nos, neste capítulo, analisar pormenori-
zadamente as várias formas que constituem cada caracter, aquilo que na 
verdade constitui a “matriz” do desenho de cada glifo do alfabeto latino. 
Para além da forma das letras, na sua versão em caixa-alta e caixa-baixa, 
faremos uma breve descrição da forma dos algarismos, dos sinais de 
pontuação e de alguns sinais diacríticos, concluindo, como não podia 
deixar de ser, com a observação do modo como se determinam os espa-
ços entre os caracteres.

No entanto, antes ainda de iniciarmos essa análise, sentimos a necessi-
dade de, logo num primeiro momento (alínea 2), definir e sistematizar 
uma série de termos em língua portuguesa que nos permitam ser claros 
na nossa análise, comunicando de forma eficaz e assertiva.
Iniciámos a nossa pesquisa dos termos tipográficos pela bibliografia em 
língua inglesa – língua cada vez mais relevante num mundo globalizado e 
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2 ] Em Portugal, é frequente, 
hoje em dia, numa conversa 
(como se pode verificar nas 
entrevistas que fizemos, que 
se podem consultar em ane-
xo), ou mesmo num texto es-
crito, em português, relativo a 
esta área, serem introduzidos 
termos da língua inglesa, 
como é o caso, por exemplo, 
de  “type designer” em vez de 
“designer de tipos.” 
3 ] Stephen Coles, The 
Anatomy of Type: A Graphic 
Guide to 100 typefaces.  
New York: Quid Publishing, 
2012. Foreword by Erik 
Spiekermann.
4 ] Rosendorf, Theodore, The 
Typographic Desk Reference. 
First edition. New Castle: Oak 
Knoll Press, 2009.
5 ] Tracy, Walter, Letters  
of Credit. A view of type 
design. 1ª ed. Londres:  
Gordon Fraser, 1986.
6 ] Robert Bringhurst,  
The elements of typographic 
style. Vancouver: Hartley 
& Marks Publishers, 1996 
[2ª edição: 1992] e Robert 
Bringhurst, Elementos do 
estilo tipográfico, versão 
3.0. [Tradução e glossário 
inglês-português de André 
Stolarski.]São Paulo: 
Cosac Naify, 2005.
7 ] Ellen Lupton, Thinking 
with type. New York:  
Princeton Architectural 
Press, 2004 e Ellen Lupton, 
Pensar com Tipos. São Paulo: 
Cosac Nayfi, 2006. 
8 ] Claudio Rocha, Projecto 
tipográfico: análise e produção 
de fontes digitais. 3ª edição 
revista e ampliada. São Paulo: 
Edições Rosari, 2005.
9 ] Priscila Lena Farias,  
Notas para uma normatização 
da nomenclatura tipográfica 
[Em linha]. Anais do P&D 

língua por excelência da tipografia, no tempo presente 2 –, embora o fixar 
de uma nomenclatura não se revele tarefa fácil, já que, mesmo em inglês, há 
referências dispares, ou mesmo até, por vezes, contraditórias. Numa área 
que está em constante mutação e que tem sido, nos últimos anos, objecto 
de reflexão e de inúmeros estudos, optámos por ter como referência prin-
cipal dois dos livros mais recentes na matéria: o livro de análise de tipos, 
The anatomy of type, de Stephen Coles 3, e o livro que trata especificamente 
da descrição e análise de termos tipográficos, o Typographic desk reference, 
de Theodore Rosendorf  4. De seguida, comparámos os termos encontrados 
com os referidos por outros autores de língua inglesa, nomeadamente, por 
um dos primeiros autores a fazer uma análise aprofundada dos caracteres 
tipográficos na época digital, Walter Tracy, na sua obra, Letters of credit 5.
Na definição dos termos em português, foram particularmente úteis as 
traduções da editora brasileira Cosac Naify, dos livros Elements of ty-
pographic style, de Robert Bringhurst 6 e Thinking whit type de Ellen 
Lupton 7. Estas traduções permitem estabelecer uma comparação entre 
os termos em língua inglesa e os termos em língua portuguesa. Tam-
bém de origem brasileira, se revelam úteis o livro Projecto Tipográfico, 
de Cláudio Rocha 8 e o texto (disponível online) sintéctico, mas preciso e 
abrangente, de Priscila Farias, Notas para uma normatização da nomen-
clatura tipográfica.9

Por último, consultámos alguma bibliografia editada em Portugal, quer 
ainda da época da tipografia em chumbo – como é o caso do Manual do 
Tipógrafo, de Libânio da Silva, de 1908 (numa 2ª edição de 1962) 10 – quer 
da época da fotocomposição – como a  Cartilha de artes gráficas de A. Vilela, 
de 1978 11 ou, ainda, de um desdobrável de 1978 12, que servia como apên-
dice ao catálogo de tipos da Imprensa Nacional-Casa da Moeda e onde se 
referem uma série de expressões utilizadas para designar a anatomia dos 
tipos. Mais recentes, editados já na época digital e por isso imprescindíveis 
(porque a bibliografia recente, de autores portugueses, nesta área, é escas-
sa), são os livros A forma das letras de Maria Ferrand e João Bicker, do ano 
2000 13 e Caligrafia e tipografia, de Paulo Heitlinger, editado em 2010 14.
No decorrer desta pesquisa, fomos consultando, simultaneamente, alguns 
livros em língua francesa – nomeadamente, o livro, editado em 2009, que 
dá a ver toda a obra do designer Adrian Frutiger, Adrian Frutiger carac-
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Design 2004 – 6º Congresso 
Brasileiro de Pesquisa e 
Desenvolvimento em Design . 
FAAP: São Paulo. Disponível 
em: WWW: < URLhttp://www.
arcomodular.com.br/portugues/
uploads/File/FARIAS-
NomenclaturaTipo.pdf.> 
[Consult. em Dezembro 2012].
10 ] Libânio da Silva, Manual 
do Tipógrafo. Lisboa: Grémio 
Nacional dos Industriais 
Gráficos, 1962. 2ª edição.  
[1ª edição 1908].
11 ] A. Vilela, Cartilha  
de Artes Gráficas: 
Apontamentos histórico-
técnicos e teórico-práticos  
de todas as indústrias gráficas 
desde os séculos XV a XX. 
Braga: Editora Pax, 1978.
12 ] Apêndice ao catálogo 
de tipos, Lisboa: Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 
1973. [Desdobrável]
13 ] Maria Ferrand; João 
Bicker, A Forma das Letras. 
Lisboa: Almedina, 2000.
14 ] Paulo Heitlinger, Cali-
grafia e Tipografia, Lisboa: 

tères: L’Oeuvre complète – e espanhola – assim 
como o livro de dois autores espanhóis, Manual 
de tipografia: del plomo a la era digital 15 – que, 
pela sua proximidade linguística, foram auxilia-
res úteis em algumas traduções para português 
a partir da língua inglesa.

Num segundo momento (alínea 3), na análise 
detalhada dos caracteres tipográficos, não po-
demos deixar de destacar o autor já referido, 
o designer Walter Tracy e ainda duas referên-
cias bibliográficas essenciais 16  na anatomia 
do tipo e na concepção de tipos digitais: os 
livros Diseñar tipografia, de Karen Cheng 17 e 
La fontaine aux lettres, de Joep Pohlen 18, que 
tentaremos articular, sempre que possível, 
com a análise da percepção visual efectuada 
no capítulo anterior. 

Evidentemente que as contribuições de diver-
sos designers que se interessam pela investi-

gação na área da tipografia e do design de tipos – Adrian Frutiger, 
Fred Smeijers, Gerard Unger, Gerrit Noordzij, Jost Hochuli e Robert 
Bringhurst, entre outros – se revelam imprescindíveis e irão sempre 
acompanhar toda a nossa reflexão, seja de forma evidente, seja de um 
modo mais subjacente.  Sendo estas contribuições fruto de uma refle-
xão teórica intimamente ligada à prática da profissão, têm a enorme 
virtude de trazer, para a nossa análise, os conhecimentos empíricos, 
acumulados durante centenas de anos de prática da tipografia e cuja 
reflexão se iniciou, apenas, há pouco mais de uma centena de anos.

Dinalivro, 2010. 
15 ] José Luis Martín  
Montesinos; Montse Mas 
Hurtuna, Manual de tipogra-
fia: del plomo a la era digital. 
València: Campgràfic, 2007.
16 ] Já referidas  
no capítulo anterior.
17 ] Karen Cheng,  
Diseñar Tipografía.  
Gustavo Gili: Barcelona, 
2006. Versão castelhana  
de Mela Dávila. [Edição 
original em língua inglesa: 
Designing Type, 2006].
18 ] Este livro foi premiado 
em 2010 pelo Type Directors 
Club de Nova Iorque.  
Joep Pohlen, La fontaine  
aux lettres: sur les  
caractères d’impresssion. 
Koln: Taschen, 2011.  
2ª edição em língua francesa. 
Tradução de Sophie Welsing, 
Stéfanie Otto e Madeleine 
Rossi a partir da 4ª edição 
revista e ampliada. [Edição 
original em língua holandesa:  
Letterfontein, 1994; 4ª edição 
revista e ampliada em 2009].
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2. Nomenclatura e anatomia tipográfica

Para que seja possível comunicar, com clareza, aquilo a que nos propo-
mos, é essencial definirmos, previamente, alguma nomenclatura espe-
cífica desta área de estudo. 
Alguns termos utilizados nesta área têm centenas de anos, outros são 
relativamente recentes. Como já referimos na introdução, começámos 
a nossa pesquisa pelos  termos em língua inglesa, vendo aqui e ali, quais 
os termos correspondentes em espanhol e francês, para tentarmos, de 
seguida, definir alguns termos em língua portuguesa que nos irão auxi-
liar na análise e descrição dos caracteres tipográficos.
Não pudemos deixar de notar – e essa constatação foi útil para a definição 
de alguns termos – que, desde a época dos tipos em metal, a terminolo-
gia tipográfica se baseia principalmente na anatomia do corpo humano 
(como veremos nas palavras: corpo, braço, perna, ombro, pescoço, orelha 
ou olho), mas também na anatomia animal (como podemos ver, por exem-
plo, nas palavras cauda ou espinha), na botânica (por exemplo, o termo 
haste) ou no universo arquitectónico (por exemplo, a palavra barra).
Não pretendemos, de maneira nenhuma, ser exaustivos, nem abarcar 
todos os termos tipográficos existentes, mas fixar e definir aqueles vo-
cábulos que, em seguida, nos irão permitir descrever e analisar as prin-
cipais características dos diversos caracteres e sintetizar, no capítulo 
seguinte, numa grelha de análise, as características determinantes na 
forma global de um tipo.
Como auxiliar na definição desses vocábulos, criamos duas imagens que 
poderão acompanhar a descrição dos vários termos:
– a primeira, diz respeito às medidas tipográficas básicas, essenciais 
parra o desenho ou a análise de uma fonte tipográfica e que têm como 
referência cinco linhas horizontais imaginárias: Imagem 1.
– a segunda, refere-se às características, aos traços e às formas, positi-
vas e negativas, da anatomia dos vários caracteres: Imagem 2.
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2.1. Definições gerais

Antes de mais, convém esclarecer que quando 
nos referimos ao termo tipo, nos podemos estar 
a referir ao bloco em metal onde está gravada, 
em relevo e invertida, a forma de um caracter 
(os chamados tipos móveis), ou ainda, com mais 
frequência, a um tipo de letra, ou seja, um dese-
nho determinado de um alfabeto, com caracte-
rísticas comuns nas suas diversas variantes: por 

exemplo, o tipo Adobe Garamond ou o tipo Bauer Bodoni. 
Por sua vez, fonte refere-se a um estilo determinado desse tipo 19, por 
exemplo, a fonte Bauer Bodoni itálic ou a fonte Bauer Bodoni bold, e in-
clui todos os caracteres (letras, algarismos, sinais de pontuação, etc.). 
Um caracter 20 é, assim, cada uma das unidades formais, representati-
vas de um sentido ou de um som, de uma fonte. O termo glifo refere-se 
a cada uma das unidade formais de uma fonte e pode, por vezes, ser 
sinónimo de caracter, embora tenha um significado mais restrito, já que 
se refere mais à forma do que ao sentido: por exemplo, uma ligatura 21 é 
um glifo, constituído por vários caracteres.
Os tipos que são compostos por uma relativa variedade de fontes consti-
tuem uma família tipográfica, expressão que é relativamente recente.
As diversas fontes de um mesmo tipo podem ter diferentes pesos – a espes-
sura relativa dos traços dos caracteres de uma fonte, independentemente do 
seu tamanho, como bold ou light 22 – diferentes proporções – por exemplo, 
fontes condensadas ou expandidas – e diferentes desenhos – como o romano 
e o itálico. O termo romano pode ter diversos significados, dependentes do 
contexto: redondo (outro termo tipográfico que empregamos, por vezes), 
por oposição a itálico; com espessura “normal”, por oposição a uma fonte 
bold; ou ainda, um tipo com serifas, por oposição a um tipo sem serifas.
A cor tipográfica refere-se à densidade de uma mancha tipográfica, ao 
seu grau de escuridão, como refere Bringhurst 23, e é uma consequência 
de diversos factores: para além do peso de um tipo e do seu contraste, 
é influenciada pelo espaço entre as letras e as palavras, pela entrelinha 
e, até, caso se trate de textos impressos, pela tinta e o papel utilizados.

19 ] No caso da tipografia  
em metal, fonte refere-se a um 
estilo com um tamanho espe-
cífico, no caso da tipografia 
digital, na maioria dos casos, 
a fonte não está relacionada 
com o tamanho. Ver também 
no capítulo 3, a alínea 5.2.8.
20 ] Optámos neste texto  
por escrever este termo, 
tal como se pronuncia, ou 
seja, caracter, sem acento. 
Nalguns dicionários o termo, 
no singular, aparece grafado 
carácter (sendo o plural sem-
pre caracteres). No entanto,  
no website Ciberdúvidas da 
língua portuguesa (que tem 
um conjunto de especialistas 
que respondem  a dúvidas 
sobre língua portuguesa, “do 
ponto de vista da ortografia, 
da fonética, da etimologia, 
da sintaxe, da semântica e da 
pragmatica”) encontrámos a 
seguinte resposta: “No plural 
de carácter, a sílaba longa em 
latim estava na letra e, daí  
o nosso plural se pronunciar 
caracteres. Os tipógrafos 
designam por caracteres  
os tipos de imprensa. É então 
natural que entendam que, 
se vários de tais tipos se 
designam por caracteres, um 
só tipo é um “caracter” ¦tér¦. 
No critério de que o uso da 
comunidade escolarizada faz 
lei na língua, não podemos 
considerar condenável a pala-
vra ‘caracter’ com o sentido de 
tipo de imprensa, como varian-
te não preferencial.” D’Silvas 
Filho, Novamente caráter. [Em 
linha].  Lisboa: 2010. [Consult. 
Fevereiro 2013]. In Costa, José 
Mário; Bom, João Carreira, 
Ciberdúvidas da língua portu-
guesa. Lisboa: 1997. Disponível  
em WWW: <URL: http:// 
www.ciberduvidas.com/ 
perguntas/get/275930

21 ] Ver também, neste 
capítulo, a alínea 3.4.12..
22 ] No universo da tipogra-
fia em metal, utilizavam-se 
para os tipos bold os termos 
negro ou negrito. No entanto, 
face à proliferação de fontes 
com inúmeros pesos, na tipo-
grafia digital utilizam-se, cada 
vez mais, os termos de língua 
inglesa como bold ou light.
23 ] Robert Bringhurst,  
op. cit., p. 355.
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24 ] Em espanhol:  
cuerpo; em francês: corps.
25 ] Unidade de medida 
tipográfica que, no sistema 
Didot, que é aquele utilizado 
em Portugal, equivale 
a 0,376 mm. 
Ver capítulo 2, alínea 4.2.
26 ] Em espanhol: altura de 
las mayúsculas; em francês: 
hauteur de capitales.
27 ] Por exemplo, no livro  
de Ellen Lupton, 2006,  
op. cit., p. 35.
28 ] Em espanhol: altura-x 
ou, ojo medio; em francês: 
hauteur d’x ou hauteur d’oeil.
29 ] Ver capítulo 3, alínea 
5.2.5: Diferença entre  
altura óptica e altura  
geométrica.

2.2.  Medidas tipográficas 

Passamos, em seguida, a descrever os temos referidos na Imagem 1. 

1. Corpo (em inglês: body) 24: a medida da altura máxima dos caracteres 
expressa, normalmente, em pontos 25 . Este termo era já utilizado na ti-
pografia em chumbo e essa medida inclui os ascendentes, os descenden-
tes e um pequeno espaço de reserva, que se incluía para que os carac-
teres não se tocassem numa composição compacta (ou seja, sem espaço 
branco entre as linhas), como, por exemplo, num texto com corpo 10/10 
(texto composto em corpo 10 e com uma entrelinha de 10 pontos).

2. Altura das maiúsculas (em inglês: cap height) 26: a altura das letras de 
caixa-alta de uma fonte. Nalgumas edições brasileiras de livros traduzi-
dos a partir da língua inglesa, encontra-se a expressão altura de versal 27, 
não sendo essa, no entanto, a expressão mais comum em Portugal.

3. Altura-x (em inglês: x-height) 28: a distância entre a linha de base e 
a linha média. Determina a altura principal das letras minúsculas, ex-
cluindo os seus ascendentes e descendentes, ou seja, define a altura do 
espaço vertical da maior parte de uma linha de texto. A letra x, sem seri-
fas, ou com as suas quatro serifas horizontais, é o caracter de referência. 
A maioria dos outros caracteres, com formas mais curvas, ultrapassa 
ligeiramente, em cima e em baixo, essa altura.29

IMAGEM 1

Nomenclatura das 
medidas tipográficas.
Fonte utilizada:
GerónimoSemibold  
de Mário Feliciano
Fonte: imagem da autora.
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30 ] Claudio Rocha, op. cit.,  
p. 38. Na tradução portuguesa 
do livro de Robert Bringhurst, 
Elements of Typographic 
Style, encontramos as  
duas expressões: altura-x 
e altura-de-x (Robert 
Bringhurst, 2005, 
op. cit., p. 406).
31 ] Paulo Heitlinger,  
op. cit., p. 653.
32 ] Em espanhol:  
línea de los ascendentes.
33 ] Em espanhol:  
línea de base; em francês: 
ligne de base ou ligne de pied.
34 ] Em espanhol:  
línea media.
35 ] Em espanhol:  
línea de las mayúsculas.
36 ] Em espanhol:  
línea de los descendentes.

Altura-x é uma tradução literal da expressão x-height e é um termo rela-
tivamente consensual, embora haja alguns autores que o traduzam por 
altura-de-x 30 ou altura do x.31

4. Linha dos descendentes (em inglês: descender line) 32: linha imaginária 
que marca a horizontal na qual terminam os descendentes dos caracteres 
(ver p. 148, alínea 11).

5. Linha de base (em inglês: baseline) 33:  linha horizontal imaginária 
sobre a qual se alinham os caracteres. 

6. Linha média (em inglês: midline ou mean line) 34: linha horizontal 
imaginária determinada pela altura-x dos caracteres.

7. Linha das maiúsculas (em inglês: capline) 35: linha horizontal imagi-
nária que marca a altura das maiúsculas da fonte.

8. Linha dos ascendentes (em inglês: ascender line) 36 : linha imaginária 
que define a horizontal onde terminam os ascendentes dos caracteres (ver 
p. 148, alínea 10). Pode estar à mesma altura da linha das maiúsculas ou 
um pouco acima.



IMAGEM 2
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37 ] Em espanhol:  
contraste ; em francês:  
contraste pleins-déliés.
38 ] Ver capítulo 3, alínea 4.2.
39 ] Em espanhol: eje  
[de modulación] ; em francês: 
axe [des pleins-déliés].
40 ] Em espanhol: remates; 
em francês: empattements.
41 ] Efectuada ou não através 
de um enlace: ver ponto 18.
42 ] No caso da Imagem 1,  
as serifa são adnatas.

2.3. Caracteres tipográficos 

Seguem-se a estas definições, a descrição dos termos referidos na Imagem 2.

2.3.1. Características principais dos caracteres

1. Contraste [dos traços] (em inglês: [stroke] contrast) 37 : a diferença de 
espessura entre os traços mais finos e mais grossos de um mesmo carac-
ter, característica que tem a sua origem na caligrafia, relacionando-se 
com o instrumento da escrita e o movimento da mão 38. 

2. Eixo [de modulação] (em inglês: axis ou stress) 39 : é o mesmo para 
todas as letras de uma fonte (embora possam existir dois eixos, um prin-
cipal e um secundário), relacionado-se directamente com o contraste, 
determinando de que modo se colocam as partes mais finas e mais es-
pessas dos caracteres e definindo, desse modo, um ângulo de inclinação, 
que pode ser oblíquo ou vertical. 
Este termo e o anterior são consensuais nas várias línguas analisadas.
Na imagem 3, podemos observar uma síntese da evolução do eixo e do 
contraste dos séculos XVI ao XVIII. 

3. Serifas (em inglês: serifs) 40: pequenos traços, predominantemente 
horizontais, que terminam as hastes [04], os braços[05] ou as pernas[08] 
de algumas letras. As serifas podem ser bilaterais – veja-se, na imagem 
2, a terminação superior da haste do L – ou unilaterais – vejam-se as 
terminações do u minúsculo, na imagem 2 –, e as suas formas podem 
ser variadas, seja na sua ligação aos traços 41 – que pode ser adnata ou 
abrupta 42 e ainda reflexiva ou transitiva (no caso de algumas seri-
fas bilaterais de fontes itálicas) – , seja na forma do seu acabamento 

BERTHOLD GARAMOND ADOBE CASLON PRO DTL FLEISCHMANN BERTHOLD BODONI

IMAGEM 3

Variação do eixo  
e do contraste dos 
caracteres tipográficos 
entre o Renascimento  
e o Romantismo.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 2

Nomenclatura da 
anatomia tipográfica.
Fonte utilizada:  
Gerónimo Semibold  
de Mário Feliciano.
Fonte: imagem da autora.
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43 ] Joep Pohlen,  
op. cit., p. 602.
44 ] Ver também capítulo 3, 
alínea 2.3.4. Princípio  
da boa continuidade.
45 ] A. Vilela, op. cit., p. 28.

(podendo sendo, por exemplo, convexas ou planas e terminando de 
forma mais angular ou mais arredondada). (ver imagem 4)

As serifas não existiam nas formas dos caracteres do alfabeto fenício, nem 
nas formas do alfabeto grego, e não há certezas quanto à sua origem. Uma 
das hipóteses habitualmente defendida é que tenham tido origem na téc-
nica da gravura em pedra: uma terminação dos traços em ângulo recto, 
como nas fontes sem serifas, seria um acabamento tecnicamente difícil, 
razão pela qual os artífices lhes teriam acrescentado estas terminações. 
As serifas facilitavam, assim, o acabamento regular e uniforme das letras 
gravadas. Por outro lado, Joep Pohlen defende que lhe parece mais plausí-
vel a hipótese colocada por Edward Catich, no livro The origin of the Serif, 
que descreve a origem das serifas como decorrentes, naturalmente, do seu 
traçado com um pincel, sendo essa forma retomada, mais tarde, pelos gra-
vadores das inscrições lapidares.43

Seja como for, é comummente aceite que as serifas, ao reforçarem o 
movimento horizontal da leitura, contrariando o movimento vertical de 
algumas letras e ao estabelecerem uma maior ligação das letras umas 
com as outras, facilitam a leitura.44 
Na tipografia em metal, em Portugal, estas formas foram designadas de 
diversas maneiras: no desdobrável da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
o termo utilizado é apoios; Vilela, por outro lado, chama-lhes remates.45

Apelidadas de patilhas, nalguma relevante tradição tipográfica portu-

IMAGEM 4

Forma das serifas
Fonte: imagem da autora.
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46 ] Em toda a literatura 
brasileira consultada, o termo 
referido é sempre serifas. 
47 ] Em espanhol: asta ou fus-
te; em francês: fût ou jambage.
Em francês, encontrámos 
ainda outros termos, como 
hampe: para o I maiúsculo 
(Gérard Blanchard, Aide au 
choix de la typo-graphie: cours 
supérieur. Reillanne, Atelier 
Perrousseaux, 1998, p. 19) ou 
para os descendentes verticais, 
como no p (Heidrun Osterer; 
Philipp Stamm (ed.), Adrian 
Frutiger Caractères: L’Oeuvre 
Complète. Basel: Birkhausser, 
2009, p. 66) ou montant  
(“trait vertical d’une lettre”, 
Joep Pohlen, op. cit,  p. 606).
48 ] TL “Stem. Some writers 
use “stem” for any vertical 
stroke in a letter. In this work 
the term is used of one stroke 
only – usually, but not always, 
the one that a scribe would 
write first: thus the upright  
in E and p, but not the vertical 
strokes in N, which are secon-
dary to the diagonal stroke.” 
Walter Tracy, op. cit., p. 18.
49 ] “Stem: A letter’s princi-
pal upright stroke”, Theodore 
Rosendorf, op. cit., p. 95.
50 ] Priscila Lena Farias, op. cit.
51 ] Maria Ferrand;  
João Bicker, op. cit., p. 38; 
Ellen Lupton, 2006, op. cit.,  
p. 34; “haste ou fuste”, Paulo 
Heitlinger, op. cit., p. 673. 
52 ] Em espanhol:  
brazo; em francês: barre.
53 ] “Traço horizontal  
ou oblíquo ligado apenas por 
uma das extremidades à haste 
vertical de uma letra maiúscula 
ou minúscula.” Maria Ferrand; 
João Bicker, op. cit., p. 18.
54 ] Embora Heitlinger  
o utilize também para o traço 
horizontal da letra T. Paulo 
Heitlinger, op. cit., p. 655.

guesa, nomeadamente, por muitos designers gráficos portugueses (Se-
bastião Rodrigues, José Brandão, Aurelindo Ceia, entre muitos outros) 
este termo tem vindo a cair em desuso. Este facto deve-se, provavelmente, 
à influência do português  do Brasil, mais directamente ligado aos termos 
de origem anglo-saxónica 46, ou também , talvez, devido à ambiguidade do 
termo “patilhas” que pode ter outros sentidos. Por estas razões adoptá-
mos, neste texto, a palavra “serifas.”

2.3.2. Traços dos caracteres

4. Haste (em inglês stem) 47: um traço recto, vertical (como se pode ver 
na imagem 2, na letra R, por exemplo) ou oblíquo (na imagem, na letra 
V, está marcada uma das hastes, sendo que o outro traço oblíquo desse 
V é também uma haste). A letra I maiúscula, num tipo com serifas, é 
constituída apenas por uma haste e duas serifas.
Para alguns autores, haste é apenas o traço vertical principal na estru-
tura da letra (Tracy 48, Rosendorf 49). Para outros, como Priscila Farias, 
refere-se apenas a um traço vertical e não a um traço oblíquo 50.
Adoptamos o sentido mais lato deste termo, referido por muitos 
outros autores por nos parecer útil para a descrição dos vários ca-
racteres. Apesar da ligeira variação, no sentido dado à palavra stem 
ou à palavra haste, na bibliografia consultada. A sua tradução para 
português é um dos poucos termos consensuais 51  e com alguma tra-
dição já na tipografia em chumbo, como se pode ver na imagem de 
um desdobrável da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, de 1973, onde 
o termo haste é utilizado para todos os traços rectos: haste vertical, 
horizontal e oblíqua. (imagem 5, em cima à direita)

5. Braço (em inglês, arm) 52: um traço que tem origem na haste princi-
pal da letra, tal como os traços horizontais do E, do F ou do L; os traços 
oblíquos do Y e os traços oblíquos superiores do K e do X. 
Este é o termo utilizado na língua portuguesa por Maria Ferrand e João 
Bicker 53 e Paulo Heitlinger.54

No desdobrável da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, braço é o termo 
utilizado para os traços horizontais do F e os traços oblíquos do Y .
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IMAGEM 5

Verso da capa de  
um desdobrável da 
Imprensa Nacional  
– Casa da Moeda  
de 1973.
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55 ] Em espanhol: barra 
ou asta transversal (Karen 
Cheng, op. cit., p. 13), filete  
ou perfil (José Luis Martín 
Montesinos; Montse Mas 
Hurtuna, op. cit., p. 78);  
em francês: traverse  
(Joep Pohlen, op. cit., p. 629).
56 ] Robert Bringhurst,  
op. cit., p. 403.
57 ] Paulo Heitlinger,  
op. cit., p. 655.
58 ] Priscila Farias, op. cit.
59 ] “filete: Haste horizontal 
ou oblíqua, fechada nas duas 
extremidades, por duas has-
tes verticais, oblíquas,  
ou por uma linha curva.” 
Maria Ferrand; João Bicker, 
op. cit., p. 36.
60 ] Em inglês, o termo 
crossbar pode ser também 
utilizado para estes traços: 
“A horizontal bar crossing 
the stem or connecting two 
strokes of a letterform  
(A E e F H L T t Z z).” Theo-
dore Rosendorf, op. cit., p. 89.  
Em espanhol, existe o termo: 
cruz ou travesaño: “línea ho-
rizontal que cruza por algún 
punto el trazo principal.” 
José Luis Martín Montesinos; 
Montse Mas Hortuna,  
op. cit., p. 78.
61 ] Maria Ferrand;  
João Bicker, op. cit., p. 18.
62 ] Paulo Heitlinger,  
op. cit., p. 655.
63 ] Imprensa Nacional-Casa 
da Moeda, op. cit.
64 ] Em espanhol: cola 
(o mesmo termo que para 
cauda) ou pata; em francês: 
jambage (Heidrun Osterer; 
Philipp Stamm (ed.), op. cit., 
p. 126) ou jambe (Joep Pohlen, 
op. cit., p. 40).
65 ] Maria Ferrand;  
João Bicker, op. cit., p. 50.
66 ] Robert Bringhurst,  
op. cit., p. 404.

6. Barra (em inglês croosbar) 55: um traço horizontal que une dois pon-
tos de um caracter, tal como no H, no A ou no e.
Na obra, Elementos do estilo tipográfico, o termo crossbar é traduzido 
por barra 56 e é este também o termo utilizado por Heitlinger.57 Priscila 
Farias dá-lhe um sentido mais lato, utilizando-o ainda para os “traços 
que cruzam uma haste (como em ‘T’, ‘t’ e ‘f’)” 58, que no nosso caso ire-
mos distinguir com outro termo [ver 07 travessão].
No livro,  A Forma das Letras, este tipo de traço é referido como filete.59 Pare-
ce-nos, no entanto, mais claro o termo barra, já que em design gráfico o ter-
mo filete se utiliza, frequentemente, para a descrição de qualquer traço recto.
No referido desdobrável da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, barra é 
já o termo utilizado para o traço horizontal que liga as duas hastes do H.

7. Travessa (em inglês cross stroke) 60: um traço horizontal que cruza 
uma haste, como no t, T e f.
O  termo travessão é referido por Maria Ferrand e João Bicker – “Aos dois 
braços do T também se chama travessão.” 61 – e por Paulo Heitlinger – 
“Nas minúsculas t e f existe um travessão.” 62 A palavra travessa aparece 
no dicionário Houaiss como “peça de madeira disposta transversalmente 
sobre tábuas; viga, trave” ou “traço horizontal de certas letras maiúscu-
las, como o A, o H, o E”. Embora não seja a esta parte das letras que nos 
referimos, percebe-se que este termo já existe há muito tempo na área da 
tipografia. Preferimos, por isso, adoptar o termo travessa para distinguir 
esta parte da letra, do sinal de pontuação com nome igual [–].
No desdobrável da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, o traço horizon-
tal do t tem o nome de cruzeta 63 (imagem 5).

8. Perna (em inglês leg) 64: traço vertical ou oblíquo que tem origem 
numa parte da letra e termina na linha de base, como no R, K, X, y (tra-
ços inferiores, à direita).
Na língua portuguesa, este termo é utilizado no livro A Forma das Le-
tras 65, na obra Elementos do estilo tipográfico 66 , no livro de Claudio Ro-
cha 67 e no texto sobre anatomia tipográfica de Priscila Farias 68. É ainda 
referido no desdobrável da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (neste 
caso, utilizado para os traços do R e do n).69 
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67 ] Claudio Rocha,  
op. cit., p. 41.
68 ] Priscila Farias op. cit.
69 ] Imprensa Nacional-Casa 
da Moeda, op. cit.
70 ] Em espanhol: cola;  
em francês: queue.
71 ] Imprensa Nacional-Casa 
da Moeda, op. cit.
72 ] Cláudio Rocha, op. cit., p. 41
73 ] Embora Priscila Farias 
o aplique também à curva 
inferior do g, à qual daremos 
outro nome (ver o ponto 24). 
Priscila Farias, p. 41, op. cit.
74 ] Robert Bringhurst ,  
op. cit., p. 406.
75 ] Em espanhol: ascenden-
te; em francês: ascendente  
ou jambage supérieur.
76 ] Em espanhol: descenden-
te; em francês: descendante ou 
jambage inférieur.
77 ] Em espanhol: anillo, 
panza ou bucle; em francês: 
panse ou boucle.
78 ] Joep Pohlen,  
op. cit., p. 617.
79 ] TL “bowl - The curved 
part of the letters B, P, R, 
 b, d, p and q, and the lower 
section of a.” Walter Tracy, 
op. cit., p. 13
80 ] Maria Ferrand;  
João Bicker, op. cit., p. 16.
81 ] Priscila Farias, op. cit.
82 ] Na tradução do termo 
bowl, embora refira como 
alternativa o termo barriga. 
Robert Bringhurst,  
op. cit., p. 402, 
83 ] Ellen Lupton, 2006,  
op. cit., p. 34.
84 ] Em espanhol:  
hombro; em francês: épaule.

9. Cauda (em inglês tail) 70: um traço, geralmente curvo, que se pro-
longa abaixo da linha de base. Este termo é, normalmente, utilizado 
para o traço que se liga à forma circular do Q maiúsculo, podendo 
também ser utilizado, nos casos em que esse traço é curvo, para a 
perna do R, do K ou do y.
É um termo bastante consensual em língua portuguesa: encontramo-lo 
no desdobrável da Imprensa Nacional-Casa da Moeda 71 (imagem 5), no 
livro, Projecto tipográfico 72, no texto de Priscila Farias 73 e na tradução 
do inglês para português do termo tail, no livro, Elementos do estilo ti-
pográfico.74 

10. Ascendente (em inglês ascender) 75: nas letras de caixa-baixa, um tra-
ço  que ultrapassa a linha média, ficando desse modo acima da altura-x. 

11. Descendente (em inglês descender) 76: nas letras de caixa-baixa, um 
traço que ultrapassa a linha de base. Este termo, assim como o acima 
descrito, são absolutamente consensuais nas várias línguas analisadas.

12. Bojo (em inglês bowl) 77 : traço curvo e fechado de um caracter, que 
se liga a uma haste em dois pontos, como por exemplo, nas letras p ou a, 
como se pode ver na imagem. 
Para alguns autores, como Joep Pohlen, esta palavra tem um sentido 
mais amplo, podendo referir-se a qualquer traço curvo, fechado, ou qua-
se fechado, como, por exemplo, a curva do O ou do G. 78

Utilizamo-la, aqui, com o mesmo sentido que lhe dá Walter Tracy: “A 
parte curva das letras B, P, R, b, d, p e q, e a parte inferior do a”.79 Na 
literatura em língua portuguesa consultada, este termo é referido com 
este último sentido, por Maria Ferrand e João Bicker 80, por Priscila Fa-
rias e nas traduções de Elements of typographic style, de Robert Brin-
ghurst 82 e de Thinking with type, de Ellen Lupton.83

13. Ombro (em inglês shoulder) 84: traço curvo que nasce na haste prin-
cipal e se junta a outra haste, em direcção à linha de base, como nas le-
tras h, n e m. Esta definição é equivalente à definição de Priscila Farias, 
que nos parece fazer sentido.
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85 ] Maria Ferrand;  
João Bicker, op. cit., p. 14.
86 ] Karen Cheng, Designing 
type. Londres: Laurence King 
Publishing, 2006, p. 12.
87 ] Em espanhol: gancho.
88 ] Priscila Farias, op. cit.
89 ] Sophie Beier, Reading 
letters: Designing for  
legibility. Amsterdão:  
Bis Publishers, 2012, p. 8.
90 ] Desdobrável Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, 
op. cit.
91 ] Em espanhol: espolón.
92 ] Cláudio Rocha,  
op. cit., p. 39.
93 ] Paulo Heitlinger, op. cit., 
p. 667; Priscila Farias, op. cit.
94 ] Dicionário de Inglês-Por-
tuguês. Lisboa: Porto Editora, 
1998, p. 1001.
95 ] Antônio Houaiss;  
Mauro de Salles Villar; 
Francisco Manoel de Mello 
Franco; José Augusto Assis 
de Almeida; José Malaca  
Casteleiro, Dicionário Hou-
aiss da língua portuguesa.  
1º volume. Lisboa: Temas  
e Debates, 2003, p. 1602.

No livro, A forma das Letras, este traço é referenciado como “arco: compo-
nente de uma letra minúscula, formada por uma linha mista em forma de 
bengala que nasce na haste principal.” 85  No entanto, resolvemos adoptar nes-
te texto a tradução literal do termo inglês shoulder (utilizado entre outros por 
Karen Cheng 86), ou seja: ombro. Assim, adoptamos também o seu sentido me-
tafórico, pela sua comparação com a imagem de ombro na anatomia humana, 
que diverge fortemente da imagem de gancho, que explicaremos a seguir.

14. Gancho (em inglês hook) 87: um traço curvo que nasce na haste prin-
cipal e termina no ar, com um terminal [24], como no a, no f ou no r. 
Esta definição segue também a proposta de Priscila Farias 88 e parece-
-nos ser útil para o distinguir do ombro, acima descrito. Devemos refe-
rir, no entanto, que este não é um termo consensual, nem na literatura 
inglesa, nem na literatura portuguesa consultada. Sophie Beiers, por 
exemplo, utiliza o termo shoulder para se referir tanto ao traço curvo de 
um n, como ao traço curvo superior do a ou do r 89.
No desdobrável da Imprensa Nacional-Casa da Moeda de 1973, o termo 
gancho é utilizado para as curvas superiores do a, do f, e do r, mas tam-
bém para os traços inferiores do t e do g .90

2.3.3. Pormenores

15. Espora (em inglês: spur) 91: a parte final de um traço que não acaba 
em serifa, mas numa pequena projecção geralmente vertical, pontiagu-
da ou arredondada, como pode acontecer – nalgumas fontes – na letra 
q na parte superior direita (na imagem 2); na letra b, na parte inferior 
esquerda; ou na letra G, na parte inferior direita.
Na bibliografia em língua portuguesa consultada, encontramos o termo 
espora 92, mas também o termo esporão.93  Qualquer um destes termos 
aparece no dicionário como sendo a tradução da palavra inglesa spur 94, 
que é, provavelmente, uma metáfora da forma pontiaguda do “instru-
mento de metal com ponta(s) que se prende no calcanhar do cavaleiro 
e que serve para roçar na barriga do cavalo e incitá-lo a apressar o pas-
so ou a correr” 95. Esporão aparece no mesmo dicionário como “espora 
grande.” 96 Sugiro, então, o termo espora. 
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96 ] Idem, ibidem.
97 ] Paulo Heitlinger,  
op. cit., p. 650.
98 ] Maria Ferrand;  
João Bicker, op. cit., p. 52.
99 ] Robert Bringhurst,  
op. cit., p. 403.
100 ] Ellen Lupton,  
2006, op. cit.p. 34.
101 ] Cláudio Rocha,  
op. cit., p. 42.
102 ] Armando de, Morais 
Dicionário de Inglês-Portu-
guês. Porto: Porto Editora, 
1998, p. 261.
103 ] O único inconveniente 
deste termo é o facto de ter 
sido utilizado nalguns casos, 
no universo das oficinas 
tipográficas em Portugal  
com o significado de serifa  
ou na língua espanhola,  
no universo da  tipografia, 
remate significar serifa.
104 ] Em espanhol: terminal; 
em francês: terminaison.

16. Remate (em inglês: finial): a terminação de alguns caracteres como, 
por exemplo, a parte inferior da letra e (na imagem 2) ou da letra c.
Este é um termo que nos parece fazer falta na descrição de alguns ca-
racteres e cuja tradução do inglês se revela controversa. Alguns auto-
res, como Paulo Heitlinger, mantêm a palavra inglesa finial 97. Por outro 
lado, remate é utilizado por Maria Ferrand e João Bicker com outro sen-
tido: “remate: o corte ou o desenho de uma linha recta ou curva de uma 
letra não serifada. Pode ser angular, plano ou curvo.” 98 
No entanto, as traduções em língua portuguesa de Elements of typogra-
phic style 99 e Thinking with type 100 e o livro em português de Cláudio 
Rocha 101 utilizam a palavra remate para a tradução de finial. Remate é, 
de facto, a tradução no dicionário inglês-português 102 para a palavra fi-
nial (relacionada com o universo arquitectónico) e por essa razão deci-
dimos escolhê-la.103

17. Terminal (em inglês: terminal) 104: a forma que se encontra no 
extremo do traço curvo de alguns caracteres de caixa-baixa, como o 
a, o c, o f, o j, o r ou o y. Em termos caligráficos, nalguns casos, o ter-
minal aparece no início do gesto que desenha a letra (a, c, f), noutros 
casos, no fim (j, r, y).
Esses terminais, pela sua repetição em inúmeros caracteres, podem ser 
muito relevantes na imagem de um tipo de letra e podem assumir di-
versas formas que foram variando ao longo da história da tipografia, e 
serão classificados, neste texto, do seguinte modo: abruptos, em gota, 
circulares ou quadrangulares (imagem 6).

Adobe Jenson Pro Adobe Caslon Pro Berthold Bodoni Serifa Std

TERMINAIS 
ABRUPTOS

TERMINAIS 
EM GOTA

TERMINAIS
CIRCULARES

TERMINAIS
QUADRANGULARES

IMAGEM 6

Variação na forma  
dos terminais entre  
os séculos XVI e XIX.
Fonte: imagem da autora.
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105 ] Maria Ferrand; João 
Bicker, op. cit., p. 56.
106 ] Robert Bringhurst,  
op. cit., p. 18.
107 ] Priscila Farias, op. cit.
108 ] Cláudio Rocha,  
op. cit., p. 39.
109 ] Karen Cheng refere-
-se a terminais caligráficos, 
circulares e quadrangulares. 
Karen Cheng, op. cit., p. 84.
110 ] Em espanhol: cartela.
111 ] Antônio Houaiss; Mau-
ro de Salles Villar; Francisco 
Manoel de Mello Franco;  
José Augusto Assis de Almeida; 
José Malaca Casteleiro,  
op. cit., p. 1495.
112 ] Maria Ferrand;  
João Bicker, op. cit., p. 32.
113 ] Em espanhol: vértice.
114 ] Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, op. cit.

A palavra terminal é um termo bastante consensual nas diversas línguas, 
embora a forma desses terminais receba diferentes nomes e expressões. 
Maria Ferrand e João Bicker referem-se a terminais “em forma de gota, 
de botão, de bandeira ou de gancho.” 105 Bringhurst fala em “termi-
nais precisos, feitos com pena” (no renascimento); “terminais mode-
lados” (no barroco); “terminais em gota” (no neoclássico) e “terminais 
em botão” (no romantismo) 106. Priscila Farias, por sua vez, refere-se 
a terminais abruptos,  lacrimais ou circulares 107 e Claudio Rocha, a 
terminais em forma de bola (ball terminal), de bico (beak terminal) ou 
de lágrima (teardrop ou lachrimal terminal) 108.
Na nossa selecção de termos, considerámos, antes de mais, a descrição 
rigorosa de Bringhurst, designando por terminais abruptos os termi-
nais inspirados no renascimento e juntando, no mesmo grupo, os ter-
minais em gota e em botão, que têm formas muito próximas, chaman-
do-lhes terminais em gota (aos quais Priscila Farias chama terminais 
lacrimais). Acrescentámos, ainda, a referência aos terminais próprios 
dos tipos egípcios, os terminais quadrangulares, referidos, entre ou-
tros, por Karen Cheng.109

18. Enlace (em inglês: bracket) 110 : a transição, curva ou angular, entre 
um traço horizontal e um traço vertical. Os enlaces podem constituir 
uma característica relevante numa fonte, na forma como os traços se 
unem às serifas, podendo existir enlaces ou não. Aparecem também na 
ligação de traços que não envolvem serifas, como se pode ver na ima-
gem, na letra t.
Este termo, que pode significar “harmonização”, ou “união” 111, não 
aparece frequentemente na bibliografia em língua portuguesa con-
sultada, mas podemos constatar que é um termo utilizado no livro,  
A Forma das letras.112

19. Vértice (em inglês vertex) 113: o ponto de encontro entre duas hastes 
oblíquas, ou entre uma haste vertical e uma haste oblíqua, como na letra V.
No desdobrável da Imprensa Nacional-Casa da Moeda 114, chama-se vér-
tice superior ao ponto de encontro  das hastes do A e vértice inferior, ao 
ponto de encontro das hastes do V.
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115 ] Maria Ferrand;  
João Bicker, op. cit., p. 58.
116 ] Karen Cheng,  
op. cit., p. 13.
117 ] Em espanhol: ápice.
118 ] Antônio Houaiss;  
Mauro de Salles Villar; 
Francisco Manoel de Mello 
Franco; José Augusto Assis 
de Almeida; José Malaca 
Casteleiro, op. cit., p. 328.
119 ] Em espanhol: asta  
ondulada ou espina (em 
http://www.unostiposduros.
com/anatomia-de-la-letra/)
120 ] “Spine: the left to right 
curved stroke present in  
letter S”, Theodore  
Rosendorf, op. cit., p. 95.
121 ] Maria Ferrand;  
João Bicker, op. cit., p. 34.
122 ] Paulo Heitlinger,  
op. cit., p. 667.
123 ] Cláudio Rocha,  
op. cit., p. 42.
124 ] Ellen Lupton,  
2006, op. cit., p. 34.
125 ] Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, op. cit.
126 ] Em espanhol:  
cuello; em francês: gorge.
127 ] Em inglês: double 
story g.
128 ] Claudio Rocha,  
op. cit., p. 42.
129 ] Em espanhol: oreja; em 
francês: oreille.

Na obra, A Forma das letras 115 considera-se que vértice significa o mes-
mo que ápice. No entanto, adoptamos neste texto a distinção feita por 
Karen Cheng 116, como se esclarece na alínea seguinte.

20. Ápice (em inglês apex) 117: quando o encontro de duas hastes, referi-
do na alínea anterior, se dá no seu ponto mais alto, como, por exemplo, 
na letra A. É um termo de origem latina, que significa “extremo supe-
rior, topo (...), cume.” 118 Tanto no vértice, como no ápice, esse ponto de 
encontro tem diversas configurações: pode ser pontiagudo, arredonda-
do, ou terminar numa forma mais complexa, como é o caso do ápice do 
A, nesta imagem que apresentamos (ver imagem 2).

2.3.4. Traços específicos de algumas letras

21. Espinha (em inglês: spine) 119 : o traço curvo central da letra S, que 
tem origem no movimento traçado da esquerda para a direita. 
Esta definição é a expressa no livro Typographic Desk 120, divergin-
do da interpretação de alguns autores, como Maria Ferrand e João 
Bicker, que definem o termo espinha como a “curva e contracurva 
estruturais da letra S.” 121

Na bibliografia em língua portuguesa consultada, para além destes auto-
res referidos, o termo espinha é utilizado por Paulo Heitlinger 122 e Cláu-
dio Rocha 123 e na tradução da obra Thinking with type, de Ellen Lupton.124

No desdobrável da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, denomina-se por 
dorso esta parte do S.125

22. Pescoço (em inglês:  link ou neck) 126: o traço curvo que, na letra g 
minúscula com dois níveis,127 liga a curva superior à inferior. Alguns au-
tores, como Cláudio Rocha, utilizam a palavra “ligação”.128 Pescoço pode 
também referir-se ao pequeno traço vertical do G maiúsculo.

23. Orelha (em inglês: ear) 129: o pequeno traço que se liga à forma 
curva superior do g minúsculo com dois níveis e cujo terminal [17], 
normalmente, se assemelha ao terminal das letras minúsculas como 
o a, o c ou o f. 
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130 ] Maria Ferrand; João 
Bicker, op. cit., p. 46.
131 ] “orelha ou bandeira”, El-
len Lupton, 2006, op. cit., p. 14.
132 ] Em espanhol: ojal infe-
rior, em francês: boucle.
133 ] Em espanhol: contrafor-
ma; em francês: contreforme.
134 ] “Contreforme: Le blanc 
dans et autor de la  lettre.”  
In Joep Pohlen, op. cit., p. 598.
135 ] “Counters are the 
‘whites’ within characters, 
particularly the enclosed 
areas: the ‘eye’ of e, the two 
interior spaces in B. But the 
term is also used for the space 
between the uprights of H and 
n.” Walter Tracy, op. cit., p. 12.
136 ] “Any interior shape of 
a glyph. It can be completely 
enclosed by strokes, such as 
the eye of an ‘e’, or have an 
opening to the exterior, such 
as the lower counter of an ‘e’. 
Stephen Coles, op. cit., p. 009.
137 ] Em espanhol: 
contrapunzón; em francês: 
contrepoinçon.
138 ] Ver também  
capítulo 2, alínea 4.1.1.
139 ] Libanio da Silva,  
op. cit., p. 233.
140 ] A. Vilela, op. cit., p. 31.

Em língua portuguesa, este termo é frequentemente referido, entre ou-
tros por Maria Ferrand e João Bicker 130, Priscila Farias e no desdobrá-
vel da Imprensa Nacional casa da Moeda. Também na tradução do livro, 
Thinking with type é este o termo utilizado.131

24. Laço (em inglês: loop) 132: o traço curvo inferior na letra g minúscula 
com dois níveis. 

2.3.5. Formas negativas

25. Contraforma (em inglês: counter) 133 : qualquer forma “bran-
ca” (negativa) dentro de um caracter. Pode ser uma forma fechada, 
como no interior do o, ou uma forma aberta, como no u, no n, ou 
em cada nível do H.
Para alguns autores, como Joep Pohlen, contraforma refere-se também 
ao espaço entre os caracteres.134 No entanto, neste texto, pareceu-nos 
mais útil utilizar o termo no sentido que lhe dá Walter Tracy 135 ou Ste-
phen Coles 136. Os outros espaços negativos serão referidos, simples-
mente, como “espaços entre caracteres.”
Por outro lado, esta forma negativa dentro dos caracteres é, por vezes, 
chamada de contrapunção (em inglês: counterpunch) 137, mas decidimos 
evitar o uso deste termo, já que, na tipografia em metal, ele designava o 
instrumento com o qual se gravava a contraforma no punção que dava 
origem ao tipo.138

26. Olho (em inglês: eye): uma contraforma pequena, fechada, tal como 
o interior da parte superior do e, ou da parte inferior do a.
Olho significava, no universo da tipografia em Portugal, a parte da 
letra em relevo no bloco de metal que servia para a imprimir, ou 
seja, olho era a forma propriamente dita da letra. Podemos consta-
tar isso mesmo nas definições de olho, por exemplo, de Libânio da 
Silva: “olho – a parte do tipo onde existe relevo que com o auxilio de 
tinta produz impressão” 139, ou de Vilela: “Na parte superior do tipo 
encontra-se o desenho a imprimir, que se denomina de olho.” 140, 
ou ainda, observando o verso da contracapa do desdobrável da Impren-
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141 ] Imprensa Nacional-
-Casa da Moeda, op. cit.
142 ] “Oeil: La partie visible 
d’une lettre. Les lettres 
se composent de forme 
et de contreformes. Dans 
le o la contreforme, ou le 
contrepoinçon est le blanc à 
l’intérieur de la lettre. L’oeil 
est la forme de la lettre. 
Sur le caractere en plomb, 
l’oeil est la lettre en relief à 
l’envers, et les talus sont les 
espaces autor de la lettre.” 
Joep Pohlen, op. cit., p. 615 
(sublinhado nosso).
143 ] “Blanco interno: Espacio 
en blanco contenido dentro de 
un anillo o de un ojal.” Lewis 
Blackwell, Tipografía del siglo 
XX: edición ampliada y revisa-
da. Barcelona: Gustavo Gili, 
2004, p. 188. [edição original: 
20th century type, 1998, 2oo4].
144 ] Phil Baines; Andrew 
Haslam, Tipografia, función, 
forma y Diseño. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 2002, 
p. 38. Versão espanhola de Car-
los Sáenz de Valicourt. [Edição 
original em língua inglesa: 
Type & Typography, 2002]
145 ] Sophie Beiers,  
op. cit., p. 8.
146 ] Em espanhol: apertura.
147 ] Robert Bringhurst,  
op. cit., p. 18 e p. 402.
148 ] Claudio Rocha,  
op. cit., p. 40.
149 ] Em espanhol:  
ligadura; em francês:  
ligature. Em Português,  
também denominada, por al-
guns autores, como ligadura.
150 ] Ver também, neste 
capítulo, a alínea 3.4.12.

sa Nacional-Casa da Moeda (imagem 7).141 Esse é ainda, actualmen-
te, o sentido que lhe é dado por alguns autores, nomeadamente, por 
Joep Pohlen.142  
Por esse motivo hesitámos em usar este termo com o sentido que é 
aqui utilizado e ponderámos a alternativa de o designar por branco in-
terno, como nas traduções espanholas dos originais em língua inglesa 
de Lewis Blackwell 143 ou de Phil Baines.144 No entanto, o termo branco 
interno acaba por corresponder ao termo mais lato de contraforma e 
aquilo a que nos queremos referir é uma forma mais especifica, cuja 
configuração e proporção são relevantes para a legibilidade de alguns 
caracteres, motivo pelo qual mantivemos a palavra olho, que é, de facto 
também o termo (eye), utilizado por Sophie Beiers, para a parte superior 
interna da letra e distinguindo-o, desse modo, da contraforma de um h, 
ou de um c, por exemplo.145

27. Abertura (em inglês: aperture) 146: o espaço– maior ou menor, con-
soante o tipo de fontes e a sua evolução ao longo da história da tipogra-
fia –, que existe entre os traços curvos, não fechados, de algumas letras 
como o c, o e, o s ou o a.
Na bibliografia em língua portuguesa consultada, este termo é referido 
por Robert Bringhurst (tradução de aperture: abertura ou vão) 147, e por 
Cláudio Rocha.148 

Por fim, há ainda um último termo útil, que se refere não a uma caracte-
rística ou a uma parte de um caracter, mas a uma forma constituída por 
dois, ou mais, caracteres:

28. Ligatura (em inglês: ligature) 149: um glifo, que é a junção formal de 
dois ou mais caracteres, inicialmente pensado para melhorar a questão 
dos espaços entre alguns caracteres, como podemos ver na imagem, nos 
caracteres f e i: fi.150
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IMAGEM 7

Verso da contracapa  
de um desdobrável  
da Imprensa Nacional  
– Casa da Moeda,  
de 1973.
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3. Análise das características específicas 
de alguns grupos de caracteres

Qualquer que seja o sistema de classificação, ou o modo como analise-
mos os vários tipos de letra, há uma subdivisão óbvia feita por qualquer 
análise de um profissional desta área, ou até mesmo por um leigo, mini-
mamente familiarizado com as fontes tipográficas: os tipos sem serifas 
e os tipos com serifas. 
Embora, como vimos, a origem dos tipos sem serifas remonte há muitos 
séculos atrás, só nos finais do século XIX voltam a ser utilizados e rede-
senhados, parecendo constituir-se, desse modo, como uma evolução dos 
anteriores tipos sem serifas.
No entanto, o que se verifica na actualidade, é que estas duas tipologias 
se desenvolvem paralelamente e que uma não veio excluir a outra.
Do ponto de vista da estrutura formal ou, se quisermos, do seu “es-
queleto” 151 básico, estas duas categorias podem ter muitas semelhan-
ças. Apesar disso, ao nível do desenho dos pormenores (e não se trata 
apenas do desenho das serifas) põem-se diferentes questões, que ire-
mos introduzindo na nossa análise sempre que se justifique.
Por outro lado, neste estudo, iremos considerar separadamente as le-
tras de caixa-alta e as letras de caixa-baixa. Tendo em conta que o 
desenvolvimento ao longo da História da forma das letras é determinan-
te das actuais formas tipográficas, pareceu-nos lógico iniciar esta análi-
se pelos caracteres maiúsculos, desenho inicial  dos caracteres do nosso 
alfabeto latino, a partir dos quais, alguns séculos mais tarde, começam a 
surgir os caracteres minúsculos. Por isso, estes serão analisados depois.
Na verdade, sobretudo a partir do Modernismo e da Escola Bauhaus, hou-
ve já algumas tentativas de alterar esta forma de escrever baseada em dois 
alfabetos, um constituído pelas letras maiúsculas e outro formado pelas 
letras minúsculas, mas essas tentativas, se bem que válidas e interessantes, 
não se vieram a constituir como alternativas às formas já estabelecidas. 
O facto dessas propostas não terem tido sucesso pode até parecer parado-
xal, porque algumas delas partiam de pressupostos racionais e lógicos, que 
visavam uma efectiva melhoria e simplificação da estrutura do alfabeto. 
Um dos pontos de partida era a ideia de que a memorização e a escrita de 

151 ] “Skeleton” é um termo 
utilizado por Walter Tracy, 
que nos parece bastante feliz. 
Walter Tracy, op. cit., p. 60.

IMAGEM 8

Bayer Universal. Tipo  
de Herbert Bayer, 1925.
Sophie Beier, Reading 
letters: Designing for 
legibility, p. 114. Amsterdão:  
Bis Publishers, 2012.

IMAGEM 9

Alfabet 26.  
Tipo de Bradbury 
Thompson, c.1950.
Lewis Blackwell, Tipografía 
del siglo XX: edición 
ampliada y revisada, p. 100. 
Barcelona: Gustavo Gili, 
2004. [edição original: 20th 
century type, 1998, 2004].

IMAGEM 10

Texto composto em 
várias fontes do tipo 
Disturbance. Tipo de 
Jeremy Tankard, 1993.
Fonte: imagem da autora.
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duas versões para cada letra – uma formada por 
caracteres maiúsculos e outra por caracteres 
minúsculos – constituía uma dificuldade acres-
cida, que não conduzia necessariamente a uma 
maior funcionalidade ou beleza formal. Há, as-
sim, ao longo de algumas décadas, diversas pro-
postas que visam ultrapassar este facto. Entre 
outros projectos de simplificação da estrutura 
do alfabeto, podemos destacar alguns mais sig-
nificativos, como o alfabeto criado por Herbert 
Bayer, em 1925, denominado Bayer Universal, 
desenhado a partir de formas predominante-
mente geométricas e constituído apenas por mi-
núsculas. Essa ideia foi amplamente apoiada por 
vários modernistas que advogavam a abolição 
dos caracteres maiúsculos. Mais tarde, cerca de 
1950, o designer Braddbury Thompson (n. 1911) 
propõe o Alphabet 26, formado por uma mistu-
ra de maiúsculas e minúsculas, desenhadas para 
interagirem umas com as outras e concebidas 
a partir dos tipos transicionais de Baskerville. 
Já no fim do século XX, mais precisamente, em 
1993, retomando a ideia de Thompson, Jeremy 
Tankard lança o seu tipo Disturbance, redese-
nhado numa versão ampliada em 2010, com o 
nome de Redisturbed. (imagens 8, 9 e 10).

letras maiúsculas romanas e letras minúsculas itálicas

letras maiúsculas romanas e letras minúsculas itálicas

letras maiúsculas romanas e letras minúsculas itálicas

REGULAR

ITÁLICO

BOLD

8.

9.

10.
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152 ] TL “El diseño de  
los caracteres tipográficos 
avanza al paso de lo lector más 
conservador. El buen creador 
de tipos se da cuenta de que 
para que un nuevo corte de le-
tra obtenga éxito ha de ser tan 
bueno que solamente unos po-
cos sean capaces de descubrir 
su novedad.” Stanley Morison, 
Principios fundamentales de la 
tipografía. Barcelona: Edicio-
nes del Bronce, 1998,  
p. 98. Tradução de José Agui-
lar e Dolors Udina. Estudo 
preliminar de Josep M. Pujol.  
[Edição original em língua 
inglesa: First Principles  
of Typography, 1936].
153 ] TL “(...) text types 
when enlarged can be used 
for headings; display types,  
if reduced, cannot be  
used for text setting.”  
Walter Tracy, op. cit., p. 27.
154 ] Notamos  que os 
designers de tipos portugueses, 
que foram objecto do nosso 
estudo, embora, na sua 
maioria, tenham começado 
por desenhar tipos “display” 
experimentais, rapidamente  
se dedicaram a desenhar  
e produzir tipos para texto, 
possíveis de serem utilizados 
em qualquer projecto editorial. 
Ver o capítulo 5,  
Percursos Profissionais.

No entanto, estes projectos experimentais, como aliás muitos outros, 
tiveram sucesso para aplicações e fins concretos, mas o seu uso em tex-
tos extensos revelou-se limitado. Na actualidade, continua a verificar-se 
aquilo que já dizia Stanley Morison em 1936: “O design dos caracteres 
tipográficos avança à medida do leitor mais conservador. O criador de 
tipos capaz apercebe-se de que, para que um novo desenho de letra te-
nha êxito, terá que ser tão bom que somente poucos sejam capazes de 
descobrir a sua novidade”.152 Os designers podem ter ideias inovadoras 
e até relevantes do ponto de vista prático ou estético, mas a força da 
tradição e da História é maior.
Não podemos deixar de referir, também, que esta análise sintéctica se 
irá debruçar, sobretudo, sobre o que consideramos “tipos para texto”. 
Nos tipos para títulos, as possibilidades de mudança são muito maiores, 
tornando-se uma tarefa megalómana, ou mesmo impossível, prever e ca-
talogar todas as possíveis variações no seu desenho. 
Por outro lado, mesmo para o design desses tipos “display”, o desvio da 
norma pressupõe o seu conhecimento e o êxito e a durabilidade de um 
bom tipo para títulos será, parece-nos, tanto maior, quanto maior for o 
conhecimento aprofundado, por parte do designer que os concebe, dos 
“clássicos” tipos para texto. 
Além disso, como diz Walter Tracy, “os tipos para texto quando aumenta-
dos podem ser utilizados em títulos, mas os tipos para títulos quando re-
duzidos não podem ser utilizados em composição de texto”.153 Pensamos 
que o grande desafio continua a ser desenhar e produzir tipos, simultane-
amente, expressivos e legíveis em texto, pelo que o que nos importa nesta 
fase, é definir e sistematizar, dentro do possível, algumas especificidades 
da anatomia dos tipos para texto, com serifas e sem serifas.154 

3.1. As letras maiúsculas. 
Proporções clássicas e modernas

Na análise das formas das letras maiúsculas, salta à vista uma possível 
divisão estrutural: a diferença entre os tipos que seguem as proporções 
clássicas – inscrevendo cada caracter em formas geométricas – das pri-
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meiras maiúsculas epigráficas romanas, e os tipos que procuram for-
mas com proporções mais homogéneas e semelhantes entre si. Esta foi 
a evolução natural das maiúsculas, depois de passado o primeiro século 
da introdução da tipografia na Europa. “Embora as verdadeiras propor-
ções das maiúsculas sejam belas e elegantes, são também pouco práticas, 
porque, ao darem lugar a letras mais largas, exigem um espaço generoso 
entre caracteres. Além disso as verdadeiras proporções clássicas produ-
zem maiúsculas de cor não uniforme, já que as letras estreitas são mais 
escuras do que as letras expandidas.” 155 Por essa razão, as maiúsculas 
com proporções modernas podem ser consideradas mais adequadas para 
texto, já que cada letra está desenhada para conter a mesma quantidade 
de espaço “branco”,  o que produz uma mancha de texto muito uniforme, 
favorável à leitura. No entanto, esta opinião pode ser questionada. 
Na realidade, essas proporções totalmente uniformes (nas maiúsculas, 
mas também nas minúsculas) podem, por sua vez, tornar a mancha de 
texto excessivamente monótona e, por isso, menos apelativa para a leitu-
ra. De facto, sobretudo a partir dos anos 80 do século XX, os designers 
de tipos voltam a procurar alguma variação neste desenho para tentar 
fugir ao desconforto da funcionalidade fria de tipos como a Helvetica,  
“procurando mais variação nas formas e contraformas, na repartição do 
branco da página e do negro das letras.” 156

Parece-nos que a escolha de um tipo com maiúsculas de proporções 
clássicas ou modernas, deverá depender da função do tipo e da língua 
em que está composto.
No geral, os tipos com proporções clássicas serão mais adequados a tí-
tulos do que a textos longos, já que criam uma textura muito irregular. 
Serão também menos adequados a textos compostos em alemão, por 
exemplo, já que esta língua contém uma série de palavras iniciadas por 
maiúsculas no meio das frases.
No entanto, não estamos a falar de uma ciência exacta e dentro des-
tas duas categorias há inúmeras subtilezas, que podem conferir maior 
beleza a um texto, dependendo esse facto de inúmeras circunstâncias. 
“Em geral, como se podia esperar, as proporções clássicas aplicam-
-se aos tipos venezianos e garaldes. Os tipos de transição variam, em 
alguns, as proporções são mais uniformes, mas noutros, as larguras 

155 ] TL “Aunque las verda-
deras proporciones de las  
mayúsculas romanas son  
bellas y elegantes, también 
son poco prácticas, porque,  
al dar lugar a letras más 
anchas, exigen un espaciado 
generoso entre caracteres. 
Además de ello, las verdade-
ras proporciones clásicas pro-
ducen mayúsculas de color 
no uniforme, pues las letras 
estrechas son más oscuras 
que las formas expandidas.” 
Karen Cheng, op. cit., p. 20.
156 ] TL “(...) Recherchant 
plus de variation dans les 
formes et les contraformes, 
dans la répartition du blanc 
de la page et du noir  
des letters.” Joep Pohlen,  
op. cit., p. 93. 
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157 ] TL “En general, como 
podría esperarse, las propor-
ciones clásicas se aplican a 
las tipografías venecianas y 
garaldas. Las tipografías de 
transición varían, en algunas 
de ellas las proporciones son 
más uniformes, pero en otras 
las anchuras clásicas son 
muy evidentes. Las fuentes 
didonas y mecanas casi 
siempre tienen proporciones 
modernas.” Karen Cheng,  
op. cit., p. 20. 

clássicas são muito evidentes. As fontes didonas e mecanas têm quase 
sempre proporções modernas.” 157 
As maiúsculas com proporções clássicas tendem a inscrever-se nas se-
guintes figuras geométricas:
• Quadrado (largura muito próxima da altura): 
A, C, D, G, H, K, N, O, Q, T, V, X, Y e Z 
• Rectângulo (equivalente a meio quadrado ou com uma proporção pró-
xima do rectângulo de ouro): B, E, F, L, P, R e S.
Nesta categoria, temos como excepções, o I (a letra mais estreita de todas), 
o M (mais largo do que o quadrado) e as letras U, J e W, que não existiam 
ainda no alfabeto romano, não tendo, portanto, este modelo como base.
Podemos observar, na imagem 11, as proporções clássicas do tipo Tra-
jan, inspirado nas letras epigráficas romanas e, na imagem 12, as pro-
porções modernas do Tipo romântico Bauer Bodoni.

IMAGEM 11

Proporções clássicas das 
maiúsculas: tipo Trajan.
Fonte: Pohlen, Joep,  
La fontaine aux lettres: sur 
les caractères d’impresssion. 
Koln: Taschen, 2011, p. 91.

IMAGEM 12

Proporções modernas  
das maiúsculas:  
tipo Bauer Bodoni.
Fonte: Cheng, Karen, 
Diseñar tipografía. Gustavo 
Gili: Barcelona, 2006, p. 21.
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Para além da divisão em dois grupos a partir da proporções dos ca-
racteres, Karen Cheng 158 e Joep Pohlen 159 propõem que se separem os 
caracteres maiúsculos em cinco grupos, que se estabelecem a partir 
das suas características formais estruturais e que podem facilitar a sua 
análise (ou o seu desenho):
• Formas redondas: O Q C G S
• Formas angulares-redondas: B P R D J U
• Formas angulares: E F L H I T
• Formas diagonais: V A W X
• Formas angulares-diagonais: M N K Z Y 

A partir da descrição de Pohlen, podemos ainda acrescentar uma outra 
forma de subdivisão das maiúsculas, que facilita a análise das proporções:
• Formas estreitas: I J
• Formas médias: A B D E F G H N K L O P Q S T U V Z Y
• Formas largas: W M

Pohlen e Cheng consideram ainda mais duas categorias facilitadoras da 
compreensão do desenho das maiúsculas e que têm a ver com a relação 
entre forma e contraforma:
• Formas com lados abertos: C K L T X Z Y
• Formas com 2 níveis de desenho: B E F H P R S X K Y  

3.2. As letras minúsculas

Como vimos no segundo capítulo, as minúsculas latinas manuscritas sur-
giram a partir de alterações sucessivas (das semiunciais às carolíngias), 
que foram adaptando a forma das maiúsculas a uma escrita mais rápida e 
orgânica. Depois da introdução da imprensa no Ocidente, continuaram a 
modificar-se, estabelecendo entre si relações muito mais próximas do que 
as maiúsculas que são, como vimos, muito individualizadas. Nas letras mi-
núsculas tipográficas “(...) não havia nenhum modelo inciso ao qual imi-
tar”. Por isso, adaptam-se especialmente ao princípio da uniformidade da 
cor. “Por exemplo, o n é um pouco mais estreito que o o, porque a sua 
contraforma, que tem dois lados rectos, é fisicamente maior.” 160

158 ] Karen Cheng,  
op. cit., p. 20.
159 ] Joep Pohlen, op. cit., p. 95.
160 ] TL “(...) no había nin-
gún modelo inciso que imitar. 
(...). Por ejemplo, la n es un 
poco mas estrecha que la o, 
porque su contraforma,  
que tiene los lados rectos,  
es físicamente mayor.” 
Karen Cheng, op.cit., p.74. 



C A P Í T U L O  4  •  A N Á L I S E  D O S  C A R A C T E R E S  T I P O G R Á F I C O S 162

A partir da proporção das letras Karen Cheng estabelece, então, qua-
tro grupos:
• letras largas: m w
• letras com largura média: o b p q g n h u k v x y z
• letras estreitas: c e a r s
• letras muito estreitas: i j f t

Por outro lado, a partir da forma das letras, a mesma autora estabe-
lece 8 grupos:
• formas redondas: o c e
• formas redondas-quadradas: b d p q g
• formas redondas-diagonais: a s
• formas verticais: i l
• formas verticais com gancho: f t j
• formas verticais compostas: n h m u r
• formas diagonais: v w y x
• formas diagonais-quadradas: k z

Algumas letras podem dividir-se, ainda, em letras ascendentes (b d h f l 
k t) e descendentes (p q g y), mas essas características – embora essen-
ciais na forma das palavras e das frases – parecem-nos muito irrelevan-
tes para o seu desenho individual (um b é muito mais próximo de um p, 
por exemplo, do que de um h).

3.3. As primeiras letras que se desenham 

Para a análise (assim como para a concepção) das formas das letras, e 
sendo a fonte tipográfica um sistema em que se repetem ou se trans-
formam, subtilmente, uma série de pormenores, revela-se bastante útil 
encontrar alguns caracteres-chave sobre os quais todos os outros se po-
dem basear e, a partir dos quais, podemos encontrar as especificidades 
características de cada tipo. Este fenómeno é importante, sobretudo na 
forma das letras minúsculas, que, embora no seu conjunto, tenham um 
desenho mais variado do que as maiúsculas, se podem construir repe-
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Karen Cheng, op. cit., p. 74.
161 ] Karen Cheng, op. cit., p. 8
162 ] Gerard Unger, Qué 
ocurre mientras lees? Tipogra-
fia y legibilidade. Traduzido 
por Eric-Martin Jansen a 
partir da edição revista e actu-
alizada. Valencia: Campgràfic, 
2009, p. 104. [Edição original 
em língua holandesa: “Terwijl 
je leest”, 1995. Edição revista 
e actualizada: 2006]. 
163 ] Mário Feliciano, Fonts. 
[Em linha]. Lisboa: Mário 
Feliciano, 2001-2012 [Consult. 
Dezembro 2012]. Disponível 
em WWW:<URL:http:// 
www.felicianotypefoundry.
com/cms/fonts>
164 ] Maria João Freitas, 
“Mario Feliciano: designer 
de tipos de letras.” In Freitas, 
Maria João (ed.), Alice. 
Lisboa: Clube de Criativos  
de Portugal, 2004. [revista]. 
Disponível online em WWW: 
<URL: http://www.clubalice.
com/index.php?file=6&id 
=article01_01.html&subid=1 
[Consult. em Janeiro 2012].
165 ] Conferência no ISEC- 
Instituto Superior de Educa-
ção e Ciências, no âmbito do 
Mestrado em Design, Artes  
e Comunicação, em 25  
de Maio de 2010.

tindo uma série de pormenores, de uns caracteres para os outros. Si-
multaneamente, é importante definir também quais as letras que, por 
possuírem uma forte personalidade individual, ou por ocorrerem com 
frequência numa determinada língua, se revelam especialmente impor-
tantes para a personalidade de um tipo.
Mas, quais serão esses caracteres? Quais as letras que se devem desenhar 
primeiro? Ou seja, quais as letras que contêm já uma série de indícios da-
quilo que será a forma de todas as outras letras? Cheng responde: “Em 
geral as letras a, e, g, n e o minúsculas são bons pontos de partida.” 161 

O famoso designer de tipos, que é, também, um pedagogo, o holandês 
Gerard Unger, refere que é útil começar com o H e o O maiúsculos, e o 
l, o n, o o e o p minúsculos. Acrescenta que ele próprio costuma juntar 
a estes caracteres o R, o a e o g 162. Esta escolha deve-se, parece-nos, 
a duas ordens de razões: os primeiros caracteres referidos definem, 
de facto, uma série de pormenores no desenho, que se irão repetir; os 
outros caracteres, sobretudo o a e o g, são caracteres “especiais”, que 
muitos designers referem como essenciais para a imagem global de um 
tipo. Não há dúvida que, nas línguas latinas, nomeadamente na língua 
portuguesa, o a é um caracter que se repete muitas vezes e o g é um 
caracter peculiar e cheio de personalidade. Alguns designers referem 
ainda o caracter s como um caracter especialmente difícil de desenhar e 
que, por essa razão, desenham logo de início.
Na prestigiada escola de Reading, os alunos do curso de design de tipos 
são aconselhados a começar o seu design de uma fonte tipográfica pelas 
letras da palavra “adhesion”: o a (referido por todos os designers), o d (em 
vez do p de Gerard Unger, que provavelmente pretende, logo de início, ter 
também um caracter com descendente), o h (em vez do l), o e (referido por 
Cheng, mas não por Unger), o s (como dissemos, um caracter importante), 
o i (em vez do l), e o o e o n (referidos também por todos os designers). 
Quando confrontados com a pergunta “quais as primeiras letras que de-
senha?”, os designers portugueses aproximam-se, de certo modo, destas 
escolhas enunciadas. Mário Feliciano – que numa página do seu website 
se serve da letra n para mostrar a variedade de fontes disponíveis 163 – refe-
re, em 2004, que as primeiras letras que desenha são o n, o H, o a e o g.164 
Numa conferência no ISEC, a que assistimos em Maio de 2010 165, Feliciano 
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166 ] Entrevista  
em anexos, p. 33.
167 ] Entrevista 
em anexos p. 76.
168 ] E, como veremos, no 
capítulo 5, este designer actu-
almente não desenha fontes 
tipográficas, dedicando-se, 
exclusivamente, a trabalho 
técnico, no departamento da 
Adobe, onde trabalha.

volta a referir-se a estas letras, frisando que o g minúsculo é uma letra de-
terminante no alfabeto e que o n e o H definem uma série de característi-
cas que se irão repetir noutros caracteres. Dino dos Santos, na entrevista, 
que lhe fizemos, responde que o a minúsculo é a letra que considera mais 
importante, porque se repete frequentemente num texto, sendo por isso a 
primeira que desenha, havendo mais cinco letras que considera fundamen-
tais, a saber, o n, o v, o e e o s (esta última, porque é especialmente difícil de 
desenhar: “fica logo arrumada!”) 166. 
Hugo d’Alte refere, também, o a minúsculo que considera a letra mais 
característica do alfabeto. Ricardo Santos refere as maiúsculas E, K, 
R, Q e as minúsculas a, g, k, n, o, e r ( “Normalmente as palavras que 
simulo e desenho quando estou a planificar novas ideias contêm muitas 
das vezes estas  letras, de forma a sintetizar o estilo gráfico da letra, an-
tes de partir para o desenho digital.”) 167

Rui Abreu diz que não tem o hábito de começar por nenhuma letra 
específica, mas que, de facto, há letras das quais  gosta mais: o a, o g, 
minúsculos e o R maiúsculo.
Quanto ao Miguel Sousa, não lhe colocamos essa questão, porque na altu-
ra em que desenhava tipos em Reading, seguramente os caracteres pelos 
quais começou o desenho da Calouste foram as letras da palavra adhesion.168

Como vemos, as opiniões dos designers portugueses, em relação a este 
assunto, coincidem bastante com as opiniões dos designers atrás referi-
das (excepções feitas à importância dada à letra v, por Dino dos Santos 
e à letra k, por Ricardo Santos).

3.4. Análise das letras por grupos formais

Depois de conhecermos estas diferentes opiniões, decidimos partir do 
mais simples para o mais complexo, iniciando a análise por três le-
tras que nos fornecerão uma série de referências para todas as outras:  
o O(o) maiúsculo e minúsculo, o H maiúsculo e o l minúsculo. 
Tomando como base o desenho dessas letras, faremos uma análise 
mais detalhada a partir de um conjunto de grupos formais –  que cor-
respondem, de certa maneira, a uma síntese entre a análise exaustiva 
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169 ] Adrian Frutiger diz 
sobre as fontes sem serifas: 
“Elas escapam-nos sempre.”
Christine Koop; Christoph 
Frutiger; Adrian Frutiger: 
Der mann von schwarz und 
weiss/ l’homme du noir et du 
blanc/The man of black and 
white. [filme] Interlaken: 
Linotype Library, 2004.
170 ] Capítulo 3, alínea 5.2.7 

de Karen Cheng e a descrição mais concisa (mas que aponta os ele-
mentos essenciais), de Joep Pohlen, procurando ter como referência 
as características formais estruturais dos vários caracteres e tentando 
analisar, em conjunto, as  maiúsculas e minúsculas, sempre que o seu 
desenho seja semelhante. 

A partir do o minúsculo, tentaremos perceber as formas e o modo de 
construção das minúsculas c e e e, a partir do O maiúsculo, o C, o G e 
o Q. Por sua vez, a letra l dar-nos-á referências para o i, o j, o f e o t e a 
letra H será a referência para o I, o E, o F, o L, o T e o J.
Passaremos, de seguida, para a análise da letra n, a partir da qual 
teremos acesso a alguns pormenores que se podem relacionar com o 
h, o m, o u e o r. 
Por sua vez, as letras b, d, q e p, com estruturas obviamente semelhan-
tes, serão analisadas em conjunto e no que se refere às maiúsculas, as 
letras B, D e P poderão ser estudadas em conjunto com o caracter R.
A letra V(v) será o ponto de partida para a análise das letras maiúsculas 
e minúsculas W(w) e Y(y) e das maiúsculas A, U, M e N. 
Num outro grupo, analisaremos as letras maiúsculas e minúsculas 
K(k), X(x), Z(z). 
Por último, iremos debruçar-nos sobre o desenho dos caracteres espe-
ciais a, e g minúsculos e do S(s), maiúsculo e minúsculo (ver imagem 13).
Essa análise incidirá, principalmente, sobre os tipos com serifas, mas 
iremos comentando, sempre que se justificar, quais os factores a ter em 
conta ou as variantes possíveis nos tipos equivalentes, sem serifas. 
Como comentário geral, podemos dizer que os tipos sem serifas, embora 
possam parecer, eventualmente, mais fáceis de desenhar, se revelam, mui-
tas vezes, de extrema complexidade, em parte devido a essa mesma simpli-
cidade, que faz com que qualquer mínimo pormenor possa parecer desa-
justado.169 Além disso, estes tipos põem mais problemas no que se refere às 
ligações entre linhas rectas e curvas, devido ao facto de terem pouco con-
traste entre os traços, produzindo, frequentemente, os chamados “nós” 170, 
necessitando, por vezes, que se aumente a altura-x, ou que se encontrem ou-
tras soluções alternativas para que isso não aconteça, como veremos mais à 
frente, na análise de alguns caracteres, como o n ou o b, por exemplo.

IMAGEM 13

Ordem esquemática  
da análise das letras 
neste capítulo.
Fonte: imagem da autora.
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3.4.1. O O maiúsculo e minúsculo, 
o H maiúsculo e o l minúsculo

O O com serifas tem uma forma circular ou oval e se, nas suas 
formas tipográficas iniciais, tem uma modulação oblíqua, pró-
xima ainda das formas caligráficas, à medida que se aproxima 
do século XVIII, o seu eixo vai-se verticalizando e o contraste 
entre os traços vai aumentando. A sua forma torna-se, tam-
bém, mais oval, como se pode ver na imagem 3.
No século XIX, mantém-se a tendência para o eixo vertical, mas, 
nas fonte sem serifas, o contraste entre os traços torna-se quase 
nulo, não chegando nunca a ser, no entanto, totalmente inexistente.
Mesmo nas fontes sem serifas mais geométricas, como a Fu-
tura, há um ligeiro contraste entre os traços, como se pode 
observar na imagem 14.

IMAGEM 14

Contraste entre os traços  
no O do tipo Futura.
Fonte: Pohlen, Joep, La fontaine aux 
lettres: sur les caractères d’impresssion. 
Koln: Taschen, 2011, p. 100.

IMAGEM 15

Diferença entre o centro óptico  
e o centro geométrico na letra  
O do tipo New Baskerville.
Fonte: Cheng, Karen, Diseñar tipografía. 
Gustavo Gili: Barcelona, 2006, p. 23.
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171 ] Capítulo 3, alínea 5.2.4.
172 ] Capítulo 3, alínea 5.2.5.

Na construção do O, seja maiúsculo ou minúsculo, tenha ou não serifas, 
convém ter em conta a importância de duas correcções ópticas descritas 
no capítulo 3 (ver imagem 15): 
– Diferença entre centro óptico e centro geométrico 171: O centro óptico 
do O (a parte da letra onde a espessura da curva é mais larga) deverá ser 
fixado ligeiramente acima do centro matemático. 
– Diferença entre altura óptica e altura geométrica 172 : A letra O maiús-
cula terá que ultrapassar a linha de base e a linha das maiúsculas cerca 
de 2 a 3%. No o minúsculo (assim como em todas as letras, sem ascen-
dentes nem descendentes, cujas partes superiores e/ou inferiores são 
curvas, como o a, o e, etc), também as  curvas superior e inferior devem 
ultrapassar, muito ligeiramente, a altura das minúsculas cujas partes 
superiores e inferiores são horizontais (como os caracteres x ou z). 
Há, ainda, outro fenómeno óptico que ocorre nas formas do O com um 
desenho mais rectangular e condensado, comum no fim do século XVIII 
e no século XIX, como é o caso do Bodoni, que é referido por Pohlen 
como o “efeito de osso” [“effet d’os”] e que tem, como consequência, 
o percepcionarmos os lados verticais do O como se fossem concâvos 
(como na forma de um osso). Para contrariar esse efeito, devem arredon-
dar-se os lados da contraforma, como se pode observar na imagem 16. 

IMAGEM 16

Correcções ópticas 
necessárias nas 
contraformas do  
O dos tipos Didones.
Fonte: Pohlen, Joep, La 
fontaine aux lettres: sur les 
caractères d’impresssion. 
Koln: Taschen, 2011, p. 101.
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173 ] Karen Cheng, 
op. cit., p. 46.

No O do Didot (na imagem 16 o URW Firmin), sendo mais largo, acaba 
por não sofrer menos deste efeito. 
O o minúsculo é uma versão reduzida do O maiúsculo (embora possa 
ser ligeiramente mais fino, como acontece na relação entre a maioria 
das maiúsculas e minúsculas) e a espessura da sua curva, na parte mais 
larga, define a largura máxima de traço para todos os pormenores cur-
vos das outras letras da mesma fonte.
Este caracter é uma letra adequada para se perceber qual o eixo de in-
clinação principal de uma fonte.
O H maiúsculo é composto por duas hastes verticais, unidas por uma 
barra horizontal. 
Nos tipos com serifas, a sua largura total é, em geral, ligeiramente maior 
do que a do O, para que se contrarie a ilusão “pela qual os dois traços do 
H tenderiam a fundir-se opticamente” 173  (ver imagem 17). 

IMAGEM 17

Letra H com serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.



H

IMAGEM 17
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174 ] Capítulo 3, 
alíneas 5.1.1 e 5.1.2. 
175 ] Capítulo 3, alínea 5.2.4.
176 ] Capítulo 3, alínea 5.2.1.
177 ] Capítulo 3, alínea 5.2.3.
178 ] Nem sempre por duas 
razões: porque a fonte pode 
não ter, de modo algum, enla-
ces na junção dos traços com as 
serifas e porque, noutros casos, 
pode ter enlaces em caracteres 
como o E ou o F e não os ter  
no H. Para o significado  
de enlaces, ver alínea 2.3.3. 
sobre anatomia e  
nomenclatura tipográfica.

Nos tipos sem serifas, passa-se geralmente o contrário, o que tem 
a ver com o equilíbrio visual, já referido no capítulo anterior (ver 
imagem 19).174 
No desenho deste caracter, é ainda importante considerar que, para que 
a barra horizontal pareça estar centrada, deverá ser posta ligeiramente 
acima do centro geométrico 175 (imagem 18).
Essa barra será sempre mais fina do que as hastes, mesmo nos tipos 
sem serifas mais geométricos, em que se pretende que a largura da bar-
ra pareça igual à das hastes, conforme já descrito (ver na imagem 19 a 
comparação das espessuras no H da Futura).176 
A haste vertical não é tão larga como a largura máxima da curva do O, 
para que haja equilíbrio visual.177 
Com o desenho do H, define-se uma série de referências para toda a 
fonte: as proporções entre a largura e a altura, o centro visual e a largu-
ra das hastes e das barras das letras maiúsculas. Nas fontes com serifas 
definem-se, ainda, a forma dessas serifas e, nalguns casos, a forma dos 
enlaces(ver imagem 17).178

IMAGEM 18

Diferença entre o 
centro óptico e o centro 
geométrico na letra H.
À esquerda a barra do 
H está abaixo do centro, 
no meio está ao centro 
e à direita está acima do 
centro. A imagem da direita 
é  a que está correcta  
do ponto de vista óptico.
Fonte: Pohlen, Joep, La 
fontaine aux lettres: sur  
les caractères d’impresssion. 
Koln: Taschen, 2011, p. 101.

IMAGEM 19

Letras H e l sem serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.

18



HlI
HlI

HlI
HlI HlI 

IMAGEM 19
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A par do o, o l minúsculo pode ser a primeira letra minúscula a de-
senhar, porque a partir da largura da sua haste se estabelece uma 
largura do traço, que funciona como referência para todas as mi-
núsculas. Isto não quer dizer, necessariamente, que todas as formas 
semelhantes tenham a mesma espessura, mas, em geral, essa será a 
medida da espessura das hastes. Além disso, define-se a altura dos 
traços ascendentes. 
A serifa superior das fontes com inspiração nos séculos XV e XVI é, 
normalmente, em forma de cunha ou arredondada e, à medida que se 
avança na história da tipografia, vai-se tornando mais horizontal e re-
gular, podendo mesmo chegar a ser uma linha recta, ou um rectângulo 
perfeitamente horizontal.
A altura deste caracter pode ultrapassar, ligeiramente, a linha das mai-
úsculas, sobretudo nas fontes com uma grande altura-x (ver imagem 20).
Nas fontes sem serifas, este caracter pode colocar alguns problemas 
de legibilidade, porque se assemelha muito ao I maiúsculo. Nalguns 
casos, sobretudo nos tipos mais humanistas, pode ter a parte supe-
rior em cunha (ver o l da fonte Quadraat Sans na imagem 19), ou des-
crever uma ligeira curva para a esquerda (na mesma imagem o l da 
Meta) e/ou ter uma pequena cauda em baixo (na imagem, as fontes 
FF Din e Officina Sans).

IMAGEM 20

Letras H e l com serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.



Hl
IMAGEM 20



SÉCULO XIX
Slab serif
Egipcios
Mécanes

SÉCULO XVIII/XIX
Neoclássicos
Românticos
Didones

SÉCULO XVII/XVIII
Barrocos/
Rococós
Neoclássicos
Transição
Reais

SÉCULOS XVI/XVII
Renascentistas/
Maneiristas
Garaldes

SÉCULOS XV/XVI
Renascentistas
Venezianas
Humanistas

Adobe Jenson Pro

Adobe Garamond

Baskerville Mt

Berthold Bodoni

Clarendon MT

olho 

Swift

Filosofia 

PMN Caecilia

Quadraat 

ec
terminal

ec

IMAGEM 21
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179 ] Capítulo 3,  
alíneas 5.1.1 e 5.2.2.
180 ] Ver também, neste  
capítulo, na alínea 2:  
nomenclatura e anatomia 
tipográfica, a imagem 6.
181 ] Karen Cheng,  
op. cit., p. 82
182 ] Sophie Beier,  
op. cit., p. 83.

3.4.2. A partir do o, as minúsculas c e e

As letras c e e, por causa da sua abertura lateral, devem ser ligeira-
mente mais estreitas do que o o, aumentando, desse modo, a densida-
de da cor (ver imagem 21).179

Com o desenho do c pode definir-se o estilo dos terminais de todos os 
caracteres da fonte: abruptos, em gota, circulares ou quadrangulares 180. 
Esses terminais acentuados do c (cuja espessura máxima não deve ser 
maior do que a da parte mais larga da curva) têm também, como função, 
atenuar a grande contraforma interior, permitindo que haja, desse modo, 
um maior equilíbrio visual entre as vários caracteres de uma fonte. 

O e  tem duas características especificas:
– a barra horizontal, que nas primeiras fontes tipográficas, era ligeira-
mente oblíqua e cuja posição na curva, ao longo da história da tipogra-
fia, tem tendência a ir baixando (ver na imagem 21 a comparação, por 
exemplo, entre o Adobe Garamond e o Clarendon). Uma posição mais 
alta pode ajudar a enfatizar o movimento horizontal da leitura.181 
– o olho da letra (que correspondia ao seu contrapunção) não tem, em 
geral, uma forma simétrica, embora haja excepções, como é o caso, por 
exemplo, do e do tipo Bodoni. A expressão desta contraforma é impor-
tante para a legibilidade: se, por um lado, como dissemos, a barra estiver 
colocada mais acima, pode ajudar na leitura, por outro lado, quando isso 
acontece, o olho da letra pode tornar-se demasiado pequeno e perder le-
gibilidade, sobretudo em corpos pequenos. A barra inclinada, utilizada 
nas primeiras fontes venezianas, também ajuda a que olho da letra seja 
maior, o que é importante para a sua legibilidade, mas, por outro lado, 
pode contrariar o movimento horizontal da leitura.182

Tanto o c, como o e têm tendência a ter uma parte superior mais pesada do 
que a inferior, o que se procura equi-
librar, aumentando o peso na parte 
inferior esquerda da curva e, conse-
quentemente, aumentando ligeira-
mente o ângulo de modulação em re-
lação à inclinação do o. (imagem 22). 

IMAGEM 21

Letras e e c com serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 22

Comparação do eixo  
do c e do e com o eixo do 
o, no tipo New Baskerville.
Fonte: Cheng, Karen, 
Diseñar tipografía. Gustavo 
Gili: Barcelona, 2006, p. 22.
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Em geral, e para que os caracteres pareçam 
equilibrados, a curva inferior do c ultrapassa a 
curva superior, enquanto a curva inferior do e 
é mais curta ou igual (ver imagem 23).
Nos caracteres correspondentes, sem serifas 
(ver imagem 24), o contraste reduzido do tipo 
pode pôr alguns problemas, no que se refere 
ao espaço interior, sobretudo nos tipos mais 
negros, podendo, nesse caso, aumentar-se um 
pouco a largura destas letras. No desenho do 
e, isso conduz a que se aumente a contraforma 
para que fique o mais clara  possível. 
Por essa razão também, estas letras são fre-
quentemente mais finas do que as maiúsculas 
correspondentes.

IMAGEM 23

Comparação do curva 
inferior do c e do e,  
no tipo Mrs Eaves. 
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 24

Letras e e c sem serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.



IMAGEM 24



IMAGEM 25
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183 ] Significado de espora: 
ver ainda neste capítulo,  
a alínea 2.3.3.
184 ] Capítulo 3, alínea 5.2.2.
185 ] TL “el espolón vertical 
tiene un efecto equilibrador 
(refuerza el eje vertical), y el 
espolón horizontal amplia  
opticamente la curva del 
anillo, lo que enfatiza la  
dirección de izquierda  
a derecha que caracteriza  
la lectura (en la cultura  
ocidental)”. Karen Cheng,  
op. cit., p. 34.

3.4.3. As maiúsculas C, G e Q

O C maiúsculo é semelhante ao minúsculo, mas tem, em geral, uma cur-
va mais estreita.
A serifa superior do C pode ter diversas formas, aumentando-se por ve-
zes essa serifa, juntando-lhe uma espora.183

A parte inferior do C pode acabar numa espécie de serifa ligeira-
mente maior do que a superior, ou ter uma forma semelhante a uma 
cauda. Para que este caracter não pareça inclinar-se para trás e te-
nha um sólido equilíbrio vertical, essa cauda deve ultrapassar ligei-
ramente a serifa superior (o que se pode ver na imagem 25, nos tipos 
Jenson, Galliard e Clarendon)
O C sem serifas tem terminações que podem estar relacionadas com 
o G e com o S.
O G tem uma forma próxima do C ( e muito distante da versão minús-
cula do g, que veremos mais adiante) e o seu traço vertical pode ter a 
espessura da haste do I ou ser um pouco mais grosso.
No entanto, devido ao peso desse traço vertical (e para que haja equilí-
brio visual entre os vários caracteres 184), a forma do G pode ser ligeira-
mente mais larga e/ou a espessura da curva pode ser reduzida na parte 
superior direita ou na parte inferior esquerda (imagem 25, à direita).
Na parte superior desse pescoço, a serifa não é simétrica, sendo em 
geral, maior à esquerda do que á direita (sobretudo por causa da 
relação com os caracteres adjacentes). Na transição da curva para 
esse traço vertical, pode acrescentar-se uma espora vertical (na 
imagem referida, no G do Clarendon) ou horizontal (na imagem, 
no G do Galliard): “a espora vertical tem um efeito equilibrador 
(reforça o eixo vertical) e a espora horizontal amplia opticamente a 
curva, o que enfatiza a direcção da esquerda para a direita, que ca-
racteriza a leitura na cultura ocidental” 185, sendo, assim, um factor 
de melhoria da legibilidade.
O Q é um O com cauda. Essa cauda é geralmente orientada para a 
direita – o que reforça o sentido da leitura – e o seu tamanho e forma 
podem variar. As caudas curtas facilitam a relação de equilíbrio com 
as outras letras, facilitando a obtenção de uma cor homogénea no tex-

IMAGEM 25

Letras C, G e Q  
com serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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186 ] Karen Cheng,  
op. cit., p. 44.

to mas, como refere Cheng, as caudas grandes podem ser mais expres-
sivas.186 As caudas podem ligar-se á curva de diversas maneiras, como 
podemos ver nos diversos Q da imagem 25. 
O Q sem serifas é muito semelhante ao Q com serifas, pondo-se apenas 
o problema da possível obstrução visual na união da curva com a cauda. 
Para evitar essa questão, pode-se estreitar a cauda e/ou a curva do O 
nessa junção (ver na imagem 26 o pormenor do Q do Franklin Gothic), 
cruzar uma com a outra (na mesma imagem nos tipos Helvetica, Futura 
e Din), ou mesmo, nalguns casos, separar a cauda da curva (na imagem 
no tipo The Sans).

IMAGEM 26

Letras C, G e Q  
sem serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.



IMAGEM 26



IMAGEM 27
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187 ] Ver no Capítulo 3,  
a alínea 5.2.5. (embora,  
neste caso nos estejamos  
a referir à largura e não à 
altura, o fenómeno é igual).
188 ] Se fosse maior à 
esquerda, dificultaria a rela-
ção com os outros caracteres.
189 ] Significado 
de gancho: ver neste 
capítulo a alínea 2.3.2.

3.4.4. As minúsculas i,  j,  f e  t

Estas letras são todas constituídas por uma haste única.
O i é um l mais curto com um ponto superior.
O j é um i com uma cauda.
Apesar da aparente simplicidade destas formas, também nestes carac-
teres se põem questões que têm a ver com a percepção visual: os pontos 
do i e do j podem, de facto, ter variadas formas, mas se forem circulares 
ou em forma de losângulos, para que fiquem equilibrados com as hastes 
terão que ser ligeiramente mais largos.187 Para além disso, a colocação 
desses pontos poderá ser centrada na haste, mas, frequentemente, so-
bretudo nos tipos mais humanistas, é um pouco desviada para a direita, 
o que poderá também ajudar a reforçar o sentido da leitura (na imagem 
27, o pormenor do i do Adobe Jenson).  Em relação à altura, em geral são 
alinhados pela altura da maiúscula, a não ser que a altura-x do tipo seja 
muito pequena, colocando-se, então, os pontos um pouco mais em baixo 
(na imagem 27, ver as pintas do i e do j do Adobe Garamond).
O f pode ser um j, ao qual se faz uma rotação de 180º e se acrescenta 
uma barra, ou, então, também pode ser muito diferente.
O f e o t são dois caracteres próximos, tendo uma haste intersectada por 
uma travessa assimétrica, maior à direita do que à esquerda 188 Esse traço, 
em geral, está alinhado pela altura-x do tipo, podendo ser colocada mais 
acima no caso do t, para reduzir o peso da sua união triangular à esquerda 
e mais abaixo, no caso do f, se for necessário ganhar espaço para  a curva 
superior direita, sobretudo nas fontes com grande altura-x.
Nalguns tipos, a travessa do t liga-se à haste, mediante um traço diago-
nal, que pode ser recto ou curvo (ver na imagem referida o pormenor do 
t do Adobe Jenson e do Adobe Garamond. Reparar ainda nas diferenças 
entre o t do Bodoni e o t do Walbaum). A haste termina numa cauda 
curva (por vezes com um desenho próximo do a), normalmente alinha-
da à direita pela travessa. Em geral, os tipos do século XVIII e XIX têm 
caudas mais altas e fechadas que os tipos anteriores. 
No f, o elemento mais diferenciador é o gancho 189 superior, que pode ser 
desenhado com uma proporção estreita, de maneira a evitar o cruza-
mento com outros caracteres com ascendentes. No entanto, ao conden-

IMAGEM 27

Letras i, j, f e t  
com serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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190 ] Ver neste capítulo,  
na alínea 2, a imagem 2,  
ponto 28. Ver também  
a alínea 3.4.12.

sar-se demasiado o f, ele perde legibilidade, ficando sem personalidade 
e muito próximo do t. Outra maneira de resolver este problema é dese-
nhar alguns pares de letras especificas para as combinações mais com-
plicadas, as chamadas ligaturas (como por exemplo fi, fj, fl, ffl, ffi) 190.
Os tipos sem serifas inspiram-se nestas formas, simplificando-as e ten-
tando encontrar o equilíbrio entre forma e contraforma, que é, de certa 
maneira, mais fácil de alcançar com o apoio das serifas. No caso do f, o 
gancho é geralmente desenhado com uma largura próxima da travessa, 
mas há excepções, como podemos ver, por exemplo, no f do tipo Scala 
Sans. A parte superior do t pode ser cortada em ângulo, mesmo nalgu-
mas fontes grotescas, como é o caso da Univers, ou mesmo, estar ligada 
à travessa por um enlace, como podemos ver no f da fonte humanista 
Gill Sans (ver imagem 28).
Do mesmo modo, também a cauda do j pode ter uma terminação em 
ângulo, o que acontece, normalmente, nas fontes mais humanistas. O 
i e o j nalgumas fontes humanistas mais recentes podem ter também a 
haste superior cortada na diagonal. (ver na imagem referida nos tipos 
Meta e Quadraat Sans). Pode acontecer, ainda, que se acrescentem à 
parte superior da haste do j e do i uns pequenos traços horizontais que 
conferem a estes caracteres uma maior legibilidade (ver o i e o j do tipo 
Info). Pelo contrário, nos tipos sem serifas geométricos, como o tipo Fu-
tura, o t, o j e o i, são letras com um baixo grau de legibilidade, porque 
muito semelhantes entre si.

IMAGEM 28

Letras i, j, f e t  
sem serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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191 ] Capítulo 3, alínea 5.1.1.

3.4.5. As maiúsculas E, F, I, J, L e T 

A partir do desenho da letra H, é relativamente simples determinar as 
formas do E, do F, do I, do J, do L e do T. 
O I com serifas é, obviamente, o caracter mais simples: uma haste igual 
à do H, com serifas simétricas em cima e em baixo. 
O E e o F são letras mais estreitas do que o H (nas medidas clássicas 
têm, aproximadamente, a dimensão de dois quadrados, colocados um 
em cima do outro).
O braço do centro é o mais curto e, nos tipos até ao século XVIII, o braço 
inferior, o mais comprido. Nalguns tipos mais modernos, o braço infe-
rior pode ter o mesmo comprimento do braço superior (ver imagem 29). 
Em geral, o braço do centro situa-se à mesma altura da barra do H e tem 
a mesma espessura. 
No F, geralmente desloca-se a barra inferior um pouco mais para baixo. 
Isto, acontece mesmo nas fontes sem serifas, para que o espaço inferior 
fique mais preenchido, aumentando, desse modo, o equilíbrio entre for-
ma e contraforma (ver, por exemplo o E e o F, do Quadraat Sans, na 
imagem 30, à direita).191 
O T com serifas, nas proporções clássicas, teria as proporções de um 
quadrado, no entanto, dado que a seu travessão amplia opticamente o seu 
tamanho, é normalmente mais estreito do que o H. O acabamento desse 
travessão do T pode ter, ou não, uma forma muito diferente das serifas na 
terminação dos braços do E: pode terminar em esporas, sendo estas por 
vezes assimétricas (como é o caso no Adobe Garamond. Ver imagem 29). 
O L pode ser uma letra especialmente difícil, porque encerra um grande 
espaço branco (que se pode tornar especialmente visível em combinações 
de letras, como por exemplo, LA), pelo que é, em geral, uma forma estrei-
ta, com tendência para ser ainda mais estreita do que o E, sobretudo nos 
tipos mais modernos (ver na imagem 29, o tipo Clarendon).
O J maiúsculo pode ser construído a partir do I maiúsculo, acrescen-
tando-lhe uma cauda que descreve uma curva para a esquerda e que 
pode terminar com um terminal abrupto ou afiado, um terminal em 
gota ou um terminal circular, consoante as épocas a que pertence a 
fonte ou na qual se inspira.

IMAGEM 29

Letras E, F, I, J, L e T  
com serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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192 ] “Capital J can be made 
slightly more acceptable, just 
by putting it on the baseline. 
It then creates a hole on the 
left side, but only when it 
occurs in a wordset all in 
capitals; though they should 
be spaced anyway” Fred 
Smeijers, Counterpunch: 
making type in the sixteenth 
century, designing typefaces 
now. Londres: hyphen Press, 
2011, p. 170  

É uma letra introduzida tardiamente no alfabeto latino e talvez também, 
por isso, é a única maiúscula com serifas que ultrapassa a linha de base 
(exceptuando a cauda do Q). A cauda descendente permite que o espaço 
entre letras possa ser menor, mas pode criar mais problemas no espaço 
entre linhas, sobretudo em texto todo escrito em maiúsculas.192 
Nas maiúsculas sem serifas, já isso nem sempre acontece, aparecendo 
este J com uma cauda a ultrapassar a linha da base, mais frequentemen-
te nos tipos humanistas. A abertura e as terminações do J maiúsculo 
sem serifas podem estar relacionadas com as letras C, G e S. 
Estes caracteres não põem questões especiais nos tipos sem serifas, a 
não ser o I maiúsculo. De facto, este caracter que, normalmente, é cons-
tituído apenas por uma haste vertical simples, coloca alguns problemas 
de legibilidade, porque, nalguns casos, se pode confundir com o caracter 
l minúsculo ou com o algarismo 1. Por essa razão, pode existir, nalguns 
tipos, um caracter, por vezes alternativo, em que se acrescentam umas 
barras horizontais na parte superior e inferior dessa haste, que melho-
ram a sua legibilidade (na imagem 30, nos tipos Officina Sans e FF Info). 
Nalguns casos especiais, como, por exemplo, no tipo humanista sem se-
rifas, Quadraat Sans (na imagem referida), os braços do E, F , L e do 
T são cortados à direita em diagonal, lembrando, ainda, os seus ante-
cedentes caligráficos. Repare-se ainda que, neste tipo, todos os braços 
do E têm um comprimento diferente, ao contrário do que acontece na 
maioria dos tipos sem serifas.

IMAGEM 30

Letras E, F, I, J, L e T  
sem serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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193 ] Neste capítulo,  
alínea 3.3. As primeiras  
letras que se desenham.
194 ] Como vimos no  
capítulo 3, Gerrit Noordzi 
utiliza esta letra para explicar 
o seu método de classificação 
dos caracteres.
195 ] Definição de ombro: ver 
neste capítulo, alínea 2.3.2.
196 ] Capítulo 3, alínea 5.1.2.
197 ] “O peso máximo  
está em qualquer dos pontos 
situados nos locais onde  
se marcariam as 2h e as 3h 
num relógio.” Karen Cheng, 
op. cit., p.  86.
198 ] Ver capítulo 3, alínea 
5.2.7. Estas correcções 
ópticas poderão ser também 
dependentes da tecnologia: 
na impressão com tipos em 
metal a tinta que se espalhava 
no papel de uma forma  
acentuada nestas junções 
tinha tendência a acentuar  
estes “nós”. Por isso se 
chamam, por vezes, a estas 
correcções “ink traps.”  
Na actual tipografia digital, 
estes pormenores no desenho 
são, por vezes, acentuados 
apenas por razões estéticas.

3.4.6. A partir do n, as minúsculas h, m, u e r

Para além do o e do l, o n é, como dissemos atrás 193, uma letra que faz 
parte dos primeiros caracteres desenhados por muitos designers, porque 
define uma série de pormenores comuns a vários outros caracteres. 194 
É formado por duas hastes verticais (em geral, com a mesma largura do l), 
unidas entre si por um traço curvo, a que chamamos ombro 195. Para 
que a sua cor seja próxima da cor do o, respeitando o princípio exposto 
na capítulo anterior de equivalência óptica entre os caracteres de uma 
mesma fonte 196 e dado que o n tem uma contraforma aberta em baixo, 
deverá ter uma contraforma mais estreita do que a do o (ver a compara-
ção na imagem 31, no tipo Baskerville, à direita).
Por sua vez, o h poderá ter uma contraforma igual ou ligeiramente 
maior, para equilibrar com a sua haste maior, tendo uma terminação 
semelhante à do l.
Por outro lado, os ombros do m serão ligeiramente mais pequenos 
do que os do n, para que a largura total deste caracter não seja de-
masiado grande (ver na imagem referida, essa comparação nos tipos 
Swift, e Caecilia).
A forma e o peso do ombro do n são pormenores particularmente impor-
tantes. Junto à haste, a espessura da curva é estreita e vai-se alargando até 
se juntar com a segunda haste vertical. O local onde essa curva alcança a 
sua espessura máxima 197 será determinante para a percepção deste ca-
racter (e dos caracteres com uma forma semelhante, o h, o m e o u):  se 
esse peso se situar num ângulo oblíquo, isso reforçará o sentido da leitura 
da esquerda para a direita (o que pode acontecer mesmo em fontes com 
modulação vertical. Ver na mesma imagem, o n do Adobe Garamond.)

Outra questão relevante no desenho desta letra (e que se colocará tam-
bém nas outras letras afins) é a junção desse ombro com a haste vertical. 
Para que não se produza um “nó” na junção do traço curvo do ombro 
com o traço recto da haste 198, poderão adoptar-se diversas soluções:

– inclinar a haste para a esquerda (ver na imagem o n do Baskerville)
– estreitar o traço da curva junto a essa união (ver na imagem o n do Swift, 

IMAGEM 31

Letras n, h, m, u e r  
com serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.



C A P Í T U L O  4  •  A N Á L I S E  D O S  C A R A C T E R E S  T I P O G R Á F I C O S 192

199 ] Jost Hochuli, El detalle 
en la tipografia. Barcelona: 
Campgrafic Editors, 2007, 
p. 28. Traduzido por Esther 
Monzó Nebot a partir  
da edição revista e ampliada. 
[Edição original em língua 
alemã: Das Detail in der  
Typografie, 1987; edição  
revista e ampliada: 2005]. 
200 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.9
201 ] Definição de gancho: 
ver neste capítulo, alínea 
2.3.2., nomenclatura e anato-
mia tipográfica.
202 ] Karen Cheng,  
op. cit., p. 88.
203 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.1.1.

embora este tipo tenha um desenho muito característico, já que, além 
de ficar mais estreito, o traço curvo se transforma em recto de uma 
forma abrupta.)
– inserir uma espécie de ranhura na haste (ver na imagem o n do Caecilia)

A letra u pode ser construída a partir de um n virado ao contrário, re-
desenhando a curva para que seja mais baixa à esquerda e mais alta à 
direita e as serifas, que devem dirigir-se para a esquerda. 
No entanto, Jost Hochulli 199, entre outros, considera ainda que o carac-
ter u deve ter uma forma mais estreita, devido ao fenómeno óptico que 
faz parecer maior o branco que entra na parte superior da letra do que 
o branco inferior do n 200. 
O gancho 201 do r encontra a sua haste mais em baixo do que o ombro do 
n, a ranhura é, por isso, maior e “modela o traço curvo para que tenha 
uma forma mais dinâmica” 202 (ver na imagem 31 o n e o r do Bodoni).
Esta é uma letra difícil de desenhar porque tem um espaço inferior mui-
to aberto que pode ser complicado de equilibrar 203, podendo provocar 
perturbações na cor do texto. A serifa inferior ajuda neste equilíbrio, 
pelo que este caracter é ainda mais difícil de construir numa fonte sem 
serifas. A terminação do r é geralmente próxima do c.
No n, no h, no m, no u e no r sem serifas, a ranhura na junção do om-
bro com a haste poderá ter que ser ainda mais acentuada, devido à falta 
de contraste desses tipos que provocam uma maior obstrução visual na 
junção destes, podendo baixar-se o ponto de encontro destes dois traços 
ou reduzir-se a espessura da curva na zona mais próxima da haste. Na 
imagem 32, no pormenor do n do Scala Sans pode observar-se que, para 
além de o traço se estreitar, esse ponto de encontro, está colocado espe-
cialmente em baixo, comparativamente com outras fontes, o que confe-
re uma expressão particular a este tipo de letra.  Além disso, pode ainda 
afastar-se a haste do ombro, fazendo-a inclinar-se para a esquerda, seja 
em curva, como no n do tipo Meta, seja numa linha recta oblíqua, como 
no tipo Info (imagem 32). Por último, falta referir que nalguns tipos sem 
serifas geométricos, como a Futura, não existe o prolongamento da has-
te nalguns caracteres (no caso da Futura isto acontece no u), o que re-
solve este problema, mas torna estas letras menos legíveis.  

IMAGEM 32

Letras n, h, m, u e r  
sem serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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204 ] Joep Pohlen,  
op. cit., p. 104.
205 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.7
206 ] Definição de bojo: ver 
neste capítulo, alínea 2.3.2.

3.4.7. As minúsculas d, q, b e p

Pode-se considerar que estas quatro letras são formadas, genericamen-
te, por um o, ao qual se juntou um traço vertical ascendente ou descen-
dente. O d parece um p invertido e o q um b invertido, mas em muitos ti-
pos, sobretudo nos mais humanistas, há diferenças subtis, que tornam o 
conjunto da fonte mais interessante e rico, sendo essas diferenças ainda 
maiores  nas fontes humanistas sem serifas.204 Na imagem 33, à direita 
colocámos um d invertido a sobrepôr um p, para que se possam notar as 
diferenças. Em baixo, à esquerda, podemos ver também as diferenças 
nas quatro contraformas da fonte Joanna Mt regular.
Frequentemente, sobretudo nos tipos com uma grande altura-x, os 
ascendentes são maiores que os descendentes (na imagem 33 o tipo 
Quadraat ) e as serifas superiores diferentes das inferiores. O b e 
o q têm muitas vezes pequenas esporas na terminação da haste (na 
imagem 33 podemos ver esporas nos tipos Quadraat e Baskerville 
e ainda no Galliard, onde existe uma espora apenas no q). As con-
traformas destas quatro letras podem ser todas diferentes, como se 
pode observar na imagem referida (em baixo, à esquerda) nas con-
traformas do tipo Joanna.
Nestes caracteres, temos que considerar ainda a mesma correcção óp-
tica descrita no ponto anterior, acrescentando uma ranhura na junção 
da curva com a haste 205, o que é importante sobretudo quando a fonte 
vai ser utilizada em corpos pequenos. Para aumentar a área que fica no 
interior dessa ranhura, podem utilizar-se 3 recursos: recortar a haste 
para a afastar da curva, alterar a forma do bojo 206 de modo a que se 
una à haste num ângulo mais pronunciado e reduzir ainda mais a parte 
da curva mais fina.
Pode ainda eliminar-se completamente a espora, unindo o bojo directa-
mente à haste (ver na imagem 33, no b e no q do tipo tipo Joanna e na 
imagem 34, no b e no q do tipo Scala Sans). 

IMAGEM 33

Letras b, d, q e p  
com serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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207 ] TL “(...) para que re-
sulten más estables, el anillo 
suele dibujarse más pesado y 
plano en la base de la letra.” 
Karen Cheng, op. cit., p. 140

Esta correcção óptica é particularmente importante nos caracteres sem 
serifas, já que devido à falta de contraste entre os traços, nessas zonas, 
a obstrução visual pode ser maior (sobretudo em tipos mais pesados).
Nos caracteres sem serifas, as contraformas são particularmente 
importantes, podendo ter uma forma curva próxima de uma oval – 
o que acontece sobretudo nos tipos neogrotescos (na imagem 34, o 
tipo Univers) –, de um círculo – característica dos tipos geométricos  
(na imagem 34, o tipo Futura) – ou uma forma mais complexa resul-
tante de uma combinação de linhas rectas e curvas – o que se pode ver 
nos tipos grotescos (na imagem 34, o tipo Franklin Gothic) e huma-
nistas. Nos tipos humanistas, as curvas podem ter um ângulo oblíquo 
mesmo quando o eixo da fonte no seu conjunto é vertical.
Em todo o caso, mesmo nas formas curvas mais simples, estas con-
traformas não são formas geométricas perfeitas: “para que resultem 
mais estáveis, a curva costuma desenhar-se mais pesada e plana na 
base da letra.” 207 
Se, por um lado, as formas circulares ou ovais, sempre idênticas, refor-
çam a unidade da fonte no seu conjunto, por outro lado, as formas mais 
complexas podem acrescentar-lhe algum interesse e expressividade.

IMAGEM 35

Letras b, d, q e p  
sem serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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208 ] Isto para que haja 
equilíbrio entre forma  
e contraforma. Ver capítulo 3, 
alínea 5.1.1.
209 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.1.2.
210 ] Idem.
211 ] Ver capítulo 3,  
alíneas 5.1.1. e 5.1.2.
212 ] Talvez seja essa uma 
das razões que faz com que 
Gerard Unger escolha esta 
letra para um dos primeiros 
caracteres que desenha. 

3.4.8. As maiúsculas B, D, P e R

A letra B maiúscula é uma combinação das características do E com 
o O. Tem uma forma estreita nos tipos de proporções clássicas e uma 
forma mais quadrangular nos tipos de proporções modernas. 
A espessura da curva de cada um dos bojos deve ser maior do que a 
espessura da haste e a espessura do bojo superior tem que ser menor, já 
que a contraforma desse bojo é também menor 208. Além disso, a espes-
sura máxima dos traços curvos deve ser menor (ou igual) à espessura 
máxima da curva do O, para que o B, que tem uma estrutura mais com-
plexa, não pareça ter uma cor mais escura, dificultando, desse modo, 
a obtenção de uma cor homogénea na mancha de texto.209  As contra-
formas dos bojos podem ser muito próximas uma da outra, como, por 
exemplo, no tipo Bodoni, ou terem formas diferentes uma da outra, 
como é o caso no expressivo tipo Quadraat de Fred Smeijers (tanto com 
serifas, como sem serifas, como se pode observar nas imagens 35 e 36).
Na letra D, a haste pode ser igual à da letra E e a curva será sempre um 
pouco mais estreita do que na letra O. De facto, ao ter um lado recto, 
o D, terá que ser mais estreito, para ter o mesmo espaço negativo que 
o O. Mais uma vez, é sempre uma relação entre espaços visuais que se 
pretendem equivalentes, embora sejam diferentes.210 
As letras P e R seguem o traçado do B, embora seja preciso acrescentar 
algumas correcções ópticas. A espessura do bojo do P é superior ao do 
R que, por sua vez, é superior aos bojos do B, o que tem a ver com a 
densidade de cada uma destas letras e com o equilíbrio entre a forma e 
a contraforma 211 (ver imagem 35, em cima).
A perna do R pode ser um traço oblíquo ou um traço curvo que termina 
com uma serifa para a direita (sendo que na sua parte interna nunca 
tem uma serifa à esquerda), o que contribui para que esta letra tenha 
um movimento decisivo da esquerda para a direita que ajuda à legibi-
lidade.212. Essa perna do R ultrapassa muitas vezes o seu bojo superior, 
o que pode tornar esta letra muito expressiva. No entanto, é preciso al-
gum cuidado para que essa largura não coloque problemas de espace-
jamento, entrando em conflito com outras letras adjacentes, sobretudo 
letras com hastes verticais.

IMAGEM 35

Letras B, D, P e R  
com serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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213 ] TL “Sin embargo,  
el hecho que el contraste sea 
más bajo hace que las uniones 
de las letras sin remates sean 
problemáticas, sobretodo  
en el caso de la B y de la 
R, ya que en esta cintura 
se concentra un exceso de 
color.” Karen Cheng,  
op. cit., p. 124.
214 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.7.
215 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.1.1. e 5.1.2.

As letras B, D, P e R sem serifas têm uma construcção idêntica aos carac-
teres correspondentes com serifas. “No entanto, o facto de o contraste 
ser menor, faz com que as uniões das letras sem serifas sejam problemá-
ticas, sobretudo no B e no R, já que na cintura se concentra um excesso 
de cor.”213 Para resolver este problema, pode-se estreitar os traços nesta 
zona, inserir-se uma ranhura ou deixar um espaço de intervalo entre as 
curvas e a haste (como por exemplo no P do Quadraat Sans).

3.4.9. A partir do V: maiúsculas e minúsculas: 
v(V), w(W), y(Y) e maiúsculas A, U e M. A maiúscula N.

O V é constituído por dois traços oblíquos que se encontram num vér-
tice, cuja forma pode ser pontiaguda, arredondada, ou ainda em corte.
Desde os primeiros tipos, criados no Renascimento, até aos tipos do 
século XIX, esses traços são assimétricos, sendo o traço mais grosso si-
tuado à esquerda, o que é ainda, sem dúvida, um vestígio da caligrafia. 
Nalgumas fontes egípcias que surgem já no século XIX, as duas hastes 
podem ter a mesma largura, o que acontece, também, nalguns tipos sem 
serifas mais geométricos. Essas hastes oblíquas podem ter ângulos si-
métricos (em relação a uma linha vertical imaginária que passasse pelo 
vértice), embora nos tipos renascentistas ,esses ângulos sejam, por ve-
zes, ligeiramente diferentes (ver imagem 37).
O V maiúsculo e o v minúsculo são semelhantes.
O V sem serifas coloca o problema da união de dois traços pouco contras-
tados: por vezes, cria-se um peso excessivo nessa união.214 Para resolver 
essa questão, deve-se, a partir do interior,  diminuir a espessura das hastes 
nessa união ou mesmo, se necessário, abrir uma pequena ranhura nessa 
zona (na imagem 38, ver esse pormenor no V do tipo Scala Sans).

O A maiúsculo é um V invertido com uma barra. Nos tipos com pro-
porções clássicas, a largura do A é igual à do O, mas nas proporções 
modernas, pode variar. Se o objectivo for encontrar uma uniformidade 
na cor, facilitadora da leitura, o V deverá ser ligeiramente mais estrei-
to, já que a barra do A lhe acrescenta densidade (ver na imagem 37 o  
A do Swift).215 Essa barra deve ficar um pouco abaixo do centro da letra 

IMAGEM 36

Letras B, D, P e R  
sem serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.



IMAGEM 37
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216 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.2.
217 ] Ligatura:  ver mais  
à frente a alínea 3.4.12. 
218 ] TL “(...) dado que la 
diferencia de color conduce 
el ojo de izquierda a derecha, 
el problema es relativamente 
pequeño.” Karen Cheng,  
op. cit., p. 60

para que a contraforma triangular seja suficientemente clara, mesmo 
em corpos pequenos, e a sua espessura pode variar.
As diagonais mais espessas do A e do V devem ser ligeiramente mais fi-
nas do que a espessura da haste vertical de referência [do H, do E ou do 
I], dado que as diagonais têm uma modulação parcialmente horizontal, 
parecem mais largas que os traços verticais que têm o mesmo peso.216 
As serifas exteriores devem ser mais curtas, para facilitar o espaço em 
relação às letras mais próximas, à esquerda ou à direita.
Nos tipos renascentistas, o ápice do A é desenhado como se fosse uma 
continuação da haste diagonal mais grossa (ver na imagem 37 o A  
do Adobe Garamond). 
O W maiúsculo com serifas pode ser considerado uma ligatura 217  
de dois V (em inglês chamado “duplo-v”) e essa junção pode ser feita 
de três modos: condensando e unindo as formas do V (podendo retirar-
-se ou não a serifa central) – na imagem 37 ver o pormenor do W do 
tipo Quadraat –, expandindo e sobrepondo as formas do V (o que pode 
criar alguns problemas de equilíbrio de cor que se resolvem expandindo 
mais as hastes oblíquas interiores e menos as exteriores) – na imagem, o  
W do tipo Adobe Garamond–, ou sobrepondo o primeiro V ao segundo 
– o W do tipo Adobe Jenson Pro. Este último W é aquele que tem uma 
estrutura mais “compacta”, mas que, por vezes, parece desequilibrada, 
já que o lado esquerdo fica mais pesado do que o direito. Esse desequi-
líbrio pode ser compensado, em parte, alterando ligeiramente os ângu-
los das hastes dos dois V. Por outro lado, “dado que a diferença de cor 
conduz o olho da esquerda para a direita, o problema é relativamente 
pequeno.” 218 O w minúsculo é uma versão reduzida do W maiúsculo.
O W maiúsculo sem serifas pode ser construído da mesma forma que o 
W com serifas, embora o W com dois v sobrepostos seja pouco comum 
(na imagem 38, no tipo Scala Sans). 
Os vértices do V, do A e do W maiúsculos sem serifas podem ser 
pontiagudos (normalmente nos tipo geométricos, como se pode ver 
na imagem 38, no tipo Futura), ou cortados horizontalmente ou na 
diagonal, podendo, sobretudo nos tipos sem serifas mais humanistas, 
ultrapassar em cima e em baixo a linha das maiúsculas (na imagem 
referida, ver o V do Quadraat Sans).

IMAGEM 37

Letras V(v), W(w), Y(y)  
e A, U, M e N com serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.



IMAGEM 38
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219 ] Este pormenor mostra 
bem como é importante 
conhecer a História para 
compreender a forma  
visual das letras actuais.
220 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.1.1. e 5.1.2.

O y minúsculo com serifas é constituído por um v minúsculo ao qual 
se acrescentou um descendente que é muitas vezes um prolonga-
mento do traço oblíquo direito do v.
No caso do Y maiúsculo, a forma do V sofre algumas modificações 
para ser colocada em cima da haste vertical, que deve ter 35% a 50% 
da altura das maiúsculas. Nos tipos com uma altura-x elevada, a haste 
terá que ser mais alta. Esta altura é importante  para o equilíbrio deste 
caracter: se o vértice estiver colocado muito baixo, a parte superior fi-
cará demasiado pesada, mas, por outro lado, se estiver colocado muito 
alto, ficará pouco expressivo.  
Tanto no sistema proporcional clássico como no sistema moderno, o Y é 
praticamente quadrado, embora nas fontes didones seja mais condensado.
No Y maiúsculo e minúsculo sem serifas deve estreitar-se ligeira-
mente o traço na união do V com a haste, para que essa união não 
fique demasiado obstruída.
Também a letra U, inicialmente inexistente no alfabeto latino, tem 
origem no V. Durante alguns séculos a letra V foi, de facto, utilizada 
para representar dois sons, sendo interpretada como um som conso-
nântico se estivesse no início de uma palavra e como um som vocáli-
co, se estivesse no meio da palavra.
Já na idade Média, o desenho das letras unciais e semi-unciais arredon-
dou algumas letras, como o A e o V e, no caso desta última, com o passar 
do tempo, a sua forma fixou-se passando a representar unicamente a 
vogal e ficando o V reservado para o som da consoante.
Por isso, o U com serifas vai buscar quase tudo ao V: a sua largura e a 
forma assimétrica das suas hastes 219. A curva do U pode também não ser 
simétrica, sendo ligeiramente mais baixa à esquerda (ver na imagem 37 

o U d0 Bodoni).220  Tudo isto, potencia nesta letra o movimento da es-
querda para a direita, próprio da leitura.
No U de proporções clássicas, a contraforma é mais estreita do que a do 
O, no U de proporções modernas, a contraforma é igual à do O.
No caso do U sem serifas, este pode ter duas hastes iguais, o que acon-
tece normalmente nos tipos geométricos, ou ter duas hastes diferentes, 
uma fina e outra grossa, o que acontece nos tipos sem serifas humanis-
tas ou nalguns tipos grotescos.

IMAGEM 38

Letra V(v), W(w), Y(y)  
e A, U, M e N sem serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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Karen Cheng propõe um exercício interessante, que mostra como a 
nossa visão está condicionada por uma “leitura” da esquerda para 
a direita: invertendo a forma de um U do tipo Franklin Gothic, 
mostra-nos que, enquanto as hastes deste U nos parecem iguais es-
tando este caracter na sua posição normal, percebemos, na sua in-
versão, que não é assim. De facto, para a forma do U deste tipo nos 
parecer equilibrada, precisamos que tenha mais peso à esquerda 
(ver imagem 39).221 
Por outro lado, mesmo em tipos em que a espessura das duas hastes é 
igual, a curva pode não ser exactamente simétrica, como acontece, por 
exemplo, no tipo Helvetica (Imagem 40). 
O M pode ser composto por um V e por duas hastes, verticais ou oblí-
quas, de cada lado.  A forma do V terá que ser alvo de algumas correc-
ções, já que o seu vértice em geral não deve ultrapassar a linha de base 
e as serifas superiores terão que ser cortadas na parte interna (e por 
vezes, também, na parte externa).
O M com hastes oblíquas é a versão mais antiga, já que se inspira nos 
modelos das inscrições gregas. Essa forma é a mais homogénea, sen-
do os triângulos das suas contraformas praticamente iguais, mas, por 
causa da sua grande largura, põe alguns problemas no conjunto do 
texto. Essa largura corresponde muitas vezes, ao tamanho do corpo, 
sendo então a largura igual à altura, e, por essa razão, foi escolhida 

IMAGEM 39 e 40

Influencia da forma de  
ler da sociedade ocidental 
na percepção visual  
da espessura dos  
traços letras.
39. Letra U, do tipo 
Franklin Gothic, à 
esquerda e forma desse  
U invertida, à direita.
As espessuras das hastes 
do U são diferentes,  
mas só nos apercebemos 
desse facto quando 
invertemos a sua forma.
Fonte: imagem da autora a 
partir de uma imagem de 
Karen Cheng.
40. Na letra U do tipo 
Helvetica a espessura 
das hastes é igual mas a 
curva não é simétrica.
Fonte: Cheng, Karen, 
Diseñar tipografía. Gustavo 
Gili: Barcelona, 2006, p. 21.

221 ] Ver capítulo 3, 
alínea 5.2.9.

39

40
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222 ] Veja-se o estudo de 
Frank Blokland, a propósito 
da influência desta medida 
nas medidas dos outros 
caracteres, no capítulo 3, 
alínea 4.3.
223 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.9.
224 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.5.
225 ] T.L. “Lamentablemen-
te, la estructura especial de 
la N crea una ilusión óptica 
menos deseable: las astas ver-
ticales que son finas, tienden 
a disociarse del asta oblicua, 
más gruesa. El remate y el 
punto inferior (al principio 
y al fin del trazo diagonal) 
ayudan a corregir este efecto. 
Ambos componentes dirigen 
el ojo hacia las uniones, que 
son muy importantes, y al ha-
cerlo enfatizan el movimiento 
de izquierda a derecha propio 
de la lectura.” Karen Cheng, 
op. cit., p. 66.

como uma medida tipográfica de referência: a largura-m que é o equi-
valente ao corpo em pontos (por exemplo numa fonte de 9 pontos, a 
largura-m mede 9 pontos).222

A espessura variável dos seus traços está ainda relacionada com o 
movimento executado pela mão nos caracteres caligráficos: na ima-
gem 37 (em baixo), as duas hastes exteriores do M do Caecilia  pare-
cem ter espessuras iguais, no entanto podemos ver nos pormenores 
ampliados que não e assim.
O N é composto por duas hastes verticais unidas por uma haste dia-
gonal, mais larga.
Nos tipos de proporções clássicas, a sua forma é quase a de um quadra-
do, nos tipos de proporções modernas, pode ser um rectângulo mais 
largo ou mais alto. Para o equilíbrio visual deste caracter, o ideal é que 
a contraforma inferior seja maior do que a superior 223, sendo esta ques-
tão particularmente importante nas letras mais estreitas. 
Quando o extremo inferior da diagonal acaba numa forma pontiaguda, 
deverá ultrapassar a linha das maiúsculas.224

 “Lamentavelmente, a estrutura especial do N cria uma ilusão óptica 
menos desejável: as hastes verticais, que são finas, tendem a dissociar-se 
da haste oblíqua mais grossa. A serifa e o ponto inferior (no principio e 
no fim do traço diagonal) ajudam a corrigir este efeito: ambos direccio-
nam o olho até às uniões que são muito importantes e, ao fazê-lo, en-
fatizam o movimento da esquerda para a direita próprio da leitura” 225. 
Assim, Karen Cheng considera que este é um bom exemplo para mos-
trar a relevância das serifas na legibilidade de uma fonte.
O M e o N sem serifas devem ter terminações semelhantes.
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226 ] Qualquer um destes 
centros ópticos se situa 
ligeiramente acima do centro 
geométrico. Ver capítulo 3, 
alínea 5.2.4

3.4.10. Maiúsculas e minúsculas k (K), x(X) e z(Z)

As letras K, Z e X, sejam maiúsculas ou minúsculas, são todas elas cons-
tituídas por hastes diagonais.
O K é uma letra complexa e expressiva, embora de construção aparen-
temente simples: uma haste vertical, à qual se ligam dois traços diago-
nais (que podem ser rectos ou curvos). 
Esse encontro pode fazer-se de três maneiras:
– Num mesmo ponto sobre a haste. Nas maiúsculas, esse ponto de 
encontro dos traços diagonais com o vertical situa-se no centro 
óptico da letra e nas minúsculas, no centro óptico da altura-x 226  
(na imagem 41, o tipo Didot e na imagem 42, os tipos Futura e Info). 
Por vezes esse ponto não chega a tocar na haste, tal como acontece 
no K com serifas do tipo Galliard (imagem 41) e no K sem serifas do 
tipo Quadraat Sans (imagem 42).
– Desfazando as duas diagonais e ligando a diagonal inferior a um 
ponto da diagonal superior (e não directamente à haste vertical). 
Neste caso, a diagonal superior une-se à haste bastante abaixo do 
centro óptico (na imagem 41, os tipos Baskerville e Clarendon e na 
imagem 42, o tipo Helvetica).
– Ligando as diagonais à haste, através de uma pequena barra hori-
zontal (situada à mesma altura do caso anterior). Na imagem 41, po-
demos observar esta forma de K no tipo transicional Fleischmann). 
Na imagem 42, no tipo sem serifas Avenir, é também este o tipo de K, 
embora a barra horizontal seja muito discreta.
Em qualquer dos casos, no K com serifas, a diagonal inferior deve ter 
mais espessura do que a diagonal superior e terminar um pouco mais 
à direita, para que o caracter pareça equilibrado. No K sem serifas é, 
normalmente, opticamente igual. Essa perna do K pode ter uma serifa 
simétrica, uma serifa apenas virada para a direita ou, no caso da perna 
curva, um remate pontiagudo (ver na imagem 41, o Galliard).
Nos tipos sem serifas, esta letra põe um forte problema de obstrução 
visual dos traços, sobretudo no caso da primeira versão, em que se 
unem três traços num mesmo ponto e quando a fonte se queira utili-
zar em corpos pequenos Nesses casos, para além de ir estreitando os 

IMAGEM 41

Letra K(k), X(x), Z(z)  
com serifas.  
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.



IMAGEM 41



x
IMAGEM 42
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227 ] Este facto está rela-
cionado com a procura de 
equilíbrio visual analisada na 
alínea 3, do capítulo 3.

traços à medida que se aproximam dessa união, é, por vezes, neces-
sário fazer uma ranhura suplementar. 
O caracter Z é composto por dois traços horizontais unidos por um 
traço oblíquo. Trata-se de um caso peculiar no que se refere à espes-
sura dos seus traços, já que as formas adoptadas tipograficamente não 
seguiram, em geral, a lógica caligráfica. De facto, o que acontece de 
maneira natural ao desenhar este caracter com uma pena caligráfica, é 
que o traço oblíquo fica com menor espessura que os dois traços hori-
zontais, mais largos. No entanto, essa forma parece pouco equilibrada 
visualmente, já que, por um lado, essa diagonal parece demasiado fina 
para “suster” as barras superior e inferior, mais espessas e, por outro 
lado, a cor da letra fica demasiado clara em relação às outras letras, 
sobretudo nos tipos com mais contraste. Por essa razão, nos caracte-
res tipográficos foi-se invertendo esse contraste e apenas alguns tipos, 
muito ligados à caligrafia, têm os traços horizontais mais pesados do 
que os traços oblíquos. Note-se, no entanto, que em muitos tipos com 
serifas as fontes itálicas, porque mais próximas da escrita manual, se-
guem esta proporção caligráfica. 
A largura do Z maiúsculo varia, podendo a sua forma inscrever-se prati-
camente num quadrado, nos tipos com proporções clássicas. O seu tra-
ço inferior deve ser maior e ligeiramente mais largo que o superior, para 
que a letra tenha maior estabilidade.227 
O Z não é simétrico. A maioria das vezes tem uma ligeira inclinação 
para a direita, estando o traço horizontal superior levemente desviado 
para a direita em relação ao traço inferior.
Os ângulos que unem os traços horizontais e a diagonal podem ser re-
cortados, arredondados ou pontiagudos  (ver na imagem 41, pormenores 
destacados, à esquerda). 
As serifas são próximas das do E, do L e do T e, como no E, a serifa 
superior é mais pequena.
O z minúsculo é construído a partir do Z maiúsculo, modificando-se al-
guns aspectos de espessura e proporção. O ângulo da diagonal pode, 
por vezes, ser também diferente.
O Z sem serifas tem alguma relação com as letras N e M, sobretudo nas 
suas terminações.

IMAGEM 42

Letra V(v), W(w), Y(y)  
e A, U, M e N sem serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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228 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.10.
229 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.4.
230 ] Essa diferença entre 
maiúsculas e minúsculas será 
de facto muito mais relevante 
nas fontes itálicas, sendo  
na maioria do tipos, a forma 
minúscula muito mais caligrá-
fica do que a maiúscula.
231 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.7.

A letra X, constituída por dois traços diagonais, de direcção oposta, que 
se cruzam no centro, parece ter uma forma simples, mas é, na verdade, 
bastante difícil de desenhar. É, de facto, um caso bem exemplificativo de 
uma ilusão de óptica já explicada no capítulo anterior 228 e que tem como 
consequência prática, no seu desenho, o ser preciso, muitas vezes desfa-
sar as duas linhas oblíquas para que pareçam continuas. Pode observar-
-se esse desfasamento no X do tipo Didot, na imagem 41.
Além disso, para que este caracter pareça equilibrado, a parte inferior 
tem que ser maior do que a parte superior e a intersecção das duas dia-
gonais tem que ser feita no centro óptico da letra, ou seja, ligeiramente 
acima do seu centro geométrico 229.
Há duas maneiras de alinhar verticalmente as hastes:
– Alinha-se o lado esquerdo, mas no lado direito, a serifa inferior so-
bressai: neste caso, estão mais presentes as formas caligráficas e dá-se 
ênfase  ao movimento da leitura, da esquerda para a direita (na imagem 
41, ver, por exemplo, o X do Baskerville, ou do Didot).
– Centram-se as duas hastes: neste caso, dá-se relevância ao eixo vertical 
e o desenho é mais estático. (na mesma imagem, ver, por exemplo, o X 
do Clarendon).
Tal como no caso do Z, a letra x minúscula pode ser construída a partir 
do X maiúsculo, mas os ângulos da diagonal podem ser diferentes e a 
sua forma, nos tipos mais caligráficos, pode ser ligeiramente diferente 
(com hastes curvas, por exemplo 230). 
O X sem serifas, sendo formado por duas diagonais com pouco contraste 
entre si, precisa de uma correcção menor (nalguns casos, nenhuma), em 
relação ao cruzamento dos traços, já que a ilusão de óptica de desconti-
nuidade é também menor. Precisa de correcções no ponto de cruzamento 
dos traços, para que não haja uma obstrução visual, como já vimos nou-
tros casos, podendo estreitar-se as diagonais junto a essa união.231 
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232 ] T.L. “Una transición 
suave hace que la contrafor-
ma tenga un aire gracioso y 
fluido, en tanto que una tran-
sición dura crea una forma 
cortante y enérgica.” Karen 
Cheng, op. cit., p. 90.

3.4.11. Três casos à parte: o a, o g e o s[S]

É essencial compreender a complexa e peculiar estrutura do a mi-
núsculo, já que, além de ter uma forma frequentemente expressiva, 
sendo uma letra bastante estreita (mais, ainda, do que o n, como se 
pode ver na imagem 43, nos caracteres à esquerda), é uma letra que 
ocorre com muita frequência em variadas línguas (nomeadamente, 
na língua portuguesa), constituindo, por isso, parte importante da 
personalidade de um tipo.
A parte curva fechada deste caracter deve ocupar aproximadamente 
entre 55% a 65% da altura-x (sendo mais pequena nos inícios da tipo-
grafia em metal, começa a aumentar nas fontes de transição, como se 
pode observar na imagem 43, nas diferenças dessa altura entre a Cen-
taur, a Adobe Garamond Pro e a Baskerville Mt) e deve ser mais larga 
do que a sua parte superior. Nesse bojo, o traço vai-se estreitando até 
encontrar a haste e a forma dessa junção é relevante para o aspecto ge-
ral do caracter: “uma transição suave faz com que a contraforma tenha 
um ar gracioso e fluído, enquanto uma transição dura cria uma forma 
cortante e enérgica.” 232 A parte superior do bojo do a pode, de facto, ter 
diversas inclinações, em diagonal ascendente (na imagem referida o a 
dos tipos Centaur, Jenson, Garamond, Quadraat, Baskerville e Didot), 
quase em ângulo recto (nos tipos Swift e Caecilia) ou em diagonal des-
cendente (no tipo Rockwell) e a contraforma formada por essa curva 
fechada pode também ter variadas configurações: frequentemente, em 
forma de gota (ver na imagem essa forma em diversas fontes), mais 
próxima de um quadrado (por exemplo, na Swift), ou mais circular 
(por exemplo na Rockwell).



IMAGEM 43
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233 ] T.L. “alli donde  
un reloj marcaria las 7.00h”. 
Karen Cheng, op. cit., p. 90.
234 ] T.L. “alli donde un  
reloj marcaria las 9.00h”. 
Karen Cheng, op. cit., p. 90.
235 ] Este é o percurso no 
desenho destas formas do sé-
culo XV ao XVIII, já apresen-
tado no início deste capítulo, 
na alínea 2, imagem 6.
236 ] Karen Cheng,  
op. cit., p. 90.

O traço dessa curva pode atingir a sua máxima espessura no local 
“onde um relógio marcaria as 7h” 233, o que acontece nos tipos de 
modelação oblíqua (como no a do Quadraat), ou no ponto “onde o 
relógio marcaria as 9h” 234, o que ocorre nos tipos de modulação ver-
tical (por exemplo, no a do Didot). Do mesmo modo, o traço pode 
ter maior espessura no gancho da curva superior (embora menor 
do que o que existe no ombro do n, visto o a ser uma forma mais 
estreita), o que lembra as formas caligráficas e, ao acentuar o movi-
mento da esquerda para a direita próprio da leitura, contribui para a 
legibilidade deste caracter. Esse gancho pode acabar num terminal 
abrupto, com um desenho de aparência caligráfica, como se fosse 
desenhado por uma pena, num terminal em forma de gota ou num 
terminal circular 235. Estes terminais são, frequentemente, comuns 
aos terminais do c, do f, e do r.
A haste pode terminar numa pequena cauda, ou numa serifa. Para Ka-
ren Cheng, esta segunda opção confere maior estabilidade a este carac-
ter.236 O encontro da curva inferior com a haste pode ser alvo de um de-
senho particular, como se pode notar na imagem 43, na pequena curva 
à direita, descrita pela parte inferior da haste do a do tipo Caecilia, que 
lhe insere uma leve ranhura.

IMAGEM 43

Letra a com serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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237 ] T.L. “Both kinds are  
of ancient origin and were 
present in different varieties 
of black-letter in the early 
days of printing.” Walter 
Tracy, op. cit., p. 57.
238 ] Uma fonte tipográfica 
redonda, tal como referimos 
na alínea 2.1. deste capítulo,  
é actualmente a fonte a partir 
da qual surge a fonte itálica 
que a pode acompanhar. No 
século XV as fontes redondas 
e itálicas começaram por ser 
independentes uma da outra, 
como vimos no capítulo 1.
239 ] T.L. “Las familias 
grotescas (por ejemplo las 
fuentes góticas americanas 
suelen tener una g de doble 
ojal porque en esencia son 
fuentes con remates a las 
que se les han cortado dichos 
remates.” Karen Cheng,  
op. cit., p. 144.

Há uma outra forma de a constituída basicamente por um o, com uma 
haste adjacente colocada à direita. “As duas formas têm uma origem an-
tiga e existiam nas diferentes variedades de letras góticas nos primeiros 
tempos que se seguiram à invenção da imprensa.” 237 No entanto, a par-
tir do humanismo renascentista, esta forma de a passou a ser utilizada 
apenas nas fontes itálicas. Alguns séculos mais tarde, já no século XX , 
é retomada por alguns tipos sem serifas geométricos, passando a fazer 
parte das fontes redondas 238, como é o caso da Futura, de Paul Renner 
(ver imagem 44).
O a sem serifas partilha as mesmas características básicas do a com se-
rifas, sendo preciso dar uma atenção especial à junção dos traços, como 
já observámos na análise de outros caracteres.
Tal como a letra a, o caracter g tem também dois desenhos possíveis 
– um, com uma forma mais complexa e outro, com uma forma mais 
simples . Essas duas formas já estavam presentes nas antigas formas 
góticas, sendo que, actualmente, o g mais simples, com um só nível de 
desenho, é utilizado, apenas, nalgumas fontes itálicas humanistas, com 
ou sem serifas (nas fontes com serifas é o caso do Quadraat itálic como 
se pode ver na imagem 45, a encarnado), nalguns tipos redondos com 
serifas egípcias – como é o caso do g do tipo Rockwell, ao contrário do g 
do Clarendon (ver imagem 45, em baixo) – e em muitos tipos sem seri-
fas, sobretudo neogrotescos e geométricos, porque a sua simplicidade 
se relaciona melhor com estes tipos (ver na imagem 46 os tipos Akidenz 
Grotesk, Univers, Futura e Gotham). “As famílias grotescas (como, por 
exemplo, as fontes “góticas” americanas) costumam ter um g de dois 
níveis, porque, na sua essência, são fontes com serifas às quais se cor-
taram essas mesmas serifas” 239 (ver na imagem 46 os tipos Franklin 
Gothic e News Gothic).

IMAGEM 44

Letra a sem serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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Rockwell

og

og

IMAGEM 45
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Formado, essencialmente, por complexas formas curvas, o g é conside-
rado por muitos designers como um dos caracteres do alfabeto latino 
mais expressivos e interessantes, sobretudo na sua forma mais comple-
xa, que é “livre e orgânica, mas ao mesmo tempo, estruturada e inteli-
gente.” 240 É, de facto, uma das letras onde mais se sente a dinâmica do 
movimento efectuado pela mão ao desenhar as letras, característico das 
originais formas caligráficas, mas está ainda presente em muitos dos 
actuais caracteres tipográficos.
Na sua forma mais complexa, esta letra compõe-se basicamente de 
quatro elementos: Uma curva fechada superior, com a forma de um 
o na parte superior, um traço de ligação, chamado pescoço, um traço 
curvo, inferior, em forma de argola, chamado laço e uma pequena 
orelha superior.241

• O o superior é uma versão alterada do o minúsculo: é mais curto 
(aproximadamente 60-70% da altura-x) e, por isso, desenhado com tra-
ços mais estreitos. Na imagem 45, pode observar-se que a diferença des-
sas proporções varia muito de uma fonte para outra. 
• O pescoço começa na parte inferior esquerda do o superior. Quando 
se volta para a direita, passa da largura de traço mínima à máxima, o 
que corresponde ao traço conferido pelo aparo caligráfico, através do 
movimento da mão que desenhava esta letra. Este contraste é maior nas 
fontes renascentistas e vai-se suavizando a partir das fontes transicio-
nais. 
• O laço do g pode ter muitas variações:
– pode ser aberto (mais raramente; na imagem 45, ver o g do tipo 
Baskerville) ou fechado.
– o traço inicial pode ser oblíquo ou horizontal  (na imagem referida ver 
a diferença, por exemplo, entre o g do Baskerville e do Swift).
– pode ter uma estrutura e pesos assimétricos, mesmo quando o tipo 
tem modulação vertical (na imagem 45, ver a diferença entre a forma do 
o e o laço das mesmas fontes): o g está mais relacionado com o s do que 
com o o, é uma curva muito orgânica, ou caligráfica, cuja espessura vai 
aumentando e diminuindo.

240 ] T.L. “libre y orgánica, 
pero a la vez estructurada  
e inteligente.” Karen Cheng, 
op. cit., p. 94.
241 ] Ver neste capítulo, 
alínea 2.3.4.

IMAGEM 45

Letra g com serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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242 ] “(...) élément structu-
rant indispensable. Elle sert 
pour ainsi dire à contrebalan-
cer le délié de jonction auquel 
s’attache la boucle.” Joep 
Pohlen, op. cit., p. 112.
243 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.7.

• A orelha arranca na parte superior direita do o superior, à altura-x 
ou perto dela. O traço principal pode ser curvo ou horizontal e pode 
acabar cortado em ângulo ou com um terminal, em geral próximo do 
terminal do r. A orelha é um “elemento estrutural indispensável. Ser-
ve para contrabalançar o traço de ligação ao qual se junta o laço.” 242  
Além disso, parece-nos, contribui para a legibilidade deste caracter, ao 
contrabalançar um certo movimento para a esquerda que existe nesta 
letra, acrescentando um movimento forte da esquerda para a direita e 
reforçando, assim, o sentido da leitura.
No g sem serifas é preciso fazer as correcções necessárias para que 
não haja obstrução visual na intersecção dos traços.243 Mais uma vez, 
há várias maneiras de se resolver esta questão: reduzir os traços finos 
nesses cruzamentos; recortar as hastes ou colocá-las num ângulo de 
maneira a separarem-se da curva; deslocar a contraforma de maneira 
a que entre na haste adjacente (ver na imagem 46, o pormenor amplia-
do do g do tipo Futura).

IMAGEM 46

Letra g sem serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.



IMAGEM 46
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244 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.4.
245 ] TL. “To my eye the 
letter looks most vital when 
the top and bottom halves  
are apparently equal and 
there is a slight forward 
movement (...)” Walter  
Tracy, op. cit., p. 57. 

Embora seja difícil criar um S harmonioso e equilibrado, o seu princí-
pio de construção é aparentemente simples: colocam-se dois círculos, 
um sobre o outro, amplia-se o círculo inferior (passo essencial para o 
equilíbrio da letra, seguindo o princípio já descrito  a propósito da dife-
rença entre centro óptico e centro geométrico 244), elimina-se o quarto 
inferior direito, em cima e o quarto inferior esquerdo, em baixo e, por 
fim, suavizam-se as curvas que formam este caracter e abrem-se ligeira-
mente as extremidades.

Depois, para além do desenho das serifas (no caso das fontes com se-
rifas), terão ainda que se acertar os contrastes dos traços (sendo a es-
pessura maior deste caracter, ligeiramente menor do que a espessura 
máxima do O, já que o S é uma letra mais estreita). 
Nas fontes com eixo oblíquo, o S pode inclinar-se ligeiramente para a di-
reita, embora esse movimento não lhe deva tirar estabilidade. Para Wal-
ter Tracy, essa ligeira inclinação para a direita – provavelmente, porque 
o movimento da leitura se faz da esquerda para a direita – confere maior 
beleza a este caracter: “Aos meus olhos, a letra aparece mais dinâmica 
quando a metade superior e inferior são aparentemente iguais e há um 
ligeiro movimento para a frente (...)” 245. Na imagem 48, podemos ob-
servar, por exemplo a diferença entre o S da Adobe Jenson, que parece 
inclinar-se ligeiramente para trás e o S da Galliard que, pelo contrário, 
parece inclinar-se, muito ligeiramente, para a frente.
Acerca desta letra, põe-se, ainda, uma importante questão referen-
te à sua legibilidade e capacidade de distinção de outros caracteres 

Forma original
(círculos iguais)

Círculo inferior
ampliado

Abrem-se
os círculos

Ampliam-se as curvas
suaviza-se a espinha

IMAGEM 47

Construção inicial  
da letra s.
Fonte: Cheng, Karen, 
Diseñar tipografía. Gustavo 
Gili: Barcelona, 2006, p. 46.

IMAGEM 48

Letra S(s) com serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.
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SSs

SSs
Ss

SSs

S

IMAGEM 49
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246 ] O tipo Rongel do mes-
mo designer tem actualmente 
25 ligaturas.
247 ] Este tipo pode ser 
visto aqui http://www.dstype.
com/typefaces/specimen/13/
DST_Estilo_Specimen.pdf

e que tem a ver com as suas aberturas, às quais convém dar atenção. 
Se estas forem muito fechadas, este caracter pode ser confundido 
com o algarismo 8.
O s minúsculo é semelhante ao S maiúsculo, embora, muitas vezes, te-
nha proporções mais largas (ver nas imagens 48 e 49, o s minúsculo, 
apenas com contorno a encarnado, a sobrepor o S maiúsculo da mesma 
fonte). A forma dos terminais ou das serifas também pode ser alterada 
(veja-se na mesma imagem, a enorme alteração na fonte Filosofia ).
Nas fontes sem serifas, para além da forma das curvas, é determinante o 
acabamento dos traços, como podemos observar na imagem 49.

3.4.12. Ligaturas

Há ainda um outro tipo de glifos que servem para representar um som: 
tratam-se de caracteres que são formados por um conjunto de dois ou mais 
caracteres ligados entre si, de modo a constituírem um único caracter.
Surgiram devido à forma de algumas letras, como é o caso do f, que 
têm tendência para colidir com a forma de outros caracteres. As liga-
turas clássicas têm origem no latim e são, ainda actualmente, projec-
tadas pela maioria dos designers de tipos na criação de um novo tipo 
para texto: ff, fi, fl, ffi e ffl. Mário Feliciano, por exemplo, tem estas 
cinco ligaturas em quase todos os seus tipos.246 Na imagem 50, pode-
mos observar essas ligaturas no tipo em que está composto este texto: 
Eudald News. Destas, são úteis para a língua portuguesa, as ligaturas 

fi e fl. Consoante as várias 
línguas, existem algumas 
ligaturas específicas que 
são mais úteis. Podem 
também ser criadas ligatu-
ras, com uma função mais 
decorativa, sobretudo nos 
chamados “display type”, 
como é o caso das ligaturas 
da imagem 51, do tipo Esti-
lo de Dino dos Santos.247 

IMAGEM 49

Letra S(s) sem serifas. 
Análise morfológica.
Fonte: imagem da autora.

IMAGENS 50 e 51

Algumas ligaturas  
do tipo Eudald, de Mário 
Feliciano e do Tipo Estilo, 
de Dino dos Santos.
Fonte: imagem da autora.
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248 ] Em inglês: old style 
figures ou text figures; em 
espanhol: cifras no alineadas, 
cifras de estilo antiguo ou 
cifras para texto e em francês: 
chiffres elzéviriens. 
249 ] Estas são, de resto, as 
proporções que estes algaris-
mos têm no próprio texto em 
que está composta esta tese.

3.5. Quatro estilos de algarismos 

3.5.1. Evolução ao longo da história da tipografia

Os primeiros algarismos da história da tipografia foram criados 
pelo impressor Claude Garamond, no século XVI. A sua função era 
a representação de valores numéricos no meio de um texto, e por 
essa razão, foram desenhados com formas ascendentes e descen-
dentes e proporções próximas das letras minúsculas. Os algarismos 
pertencentes a este estilo são, actualmente, chamados algarismos 
não alinhados, ou algarismos de estilo antigo ou algarismos para 
texto 248 e têm vindo a ser cada vez mais utilizados, visto darem  a 
origem  a uma composição mais agradável e harmoniosa, quando 
inseridos num texto. 
Actualmente, neste estilo de numeração, na maioria dos tipos, os alga-
rismos 0, 1 e 2 têm uma altura média, 0s algarismos 3, 4, 5, 7 e 9 são 
descendentes e os algarismos 6 e 8 são ascendentes.249 

Algarismos  não alinhados, 
ou algarismos de estilo antigo
para tabelas

Algarismos alinhados
tabulares

Algarismos  não alinhados, 
ou algarismos de estilo antigo
para texto

Algarismos  alinhados, 
ou titulares

Eudald News

IMAGEM 52

As diversas formas  
dos algarismos em  
fontes do tipo Eudald  
de Mário Feliciano.
Fonte: imagem da autora.
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250 ] Em inglês: lining 
figures, cap figures ou titling 
figures; em espanhol; cifras 
alineadas, modernas, ou aline-
adas mayúsculas e em francês: 
chiffres capitales. 
251 ] Robert Bringhurst, 
2005, op. cit., p. 57.
252 ] Entre eles, os designers 
portugueses, como iremos ver.
253 ] Em inglês: tabular 
figures, em espanhol: cifras 
tabulares ou monoespaciadas, 
em francês: chifres tabulaires 
ou chifres non proportionnels.
254 ] Em inglês: proportional 
figures, em espanhol: cifras 
con espaciado proporcional.

A partir do século XVIII, com as novas necessidades de comunicação 
trazidas pela revolução industrial, estes algarismos começaram a ser 
frequentemente substituídos pelos chamados algarismos alinhados 
ou titulares 250,  cujas formas, tal como o nome indica, se alinham 
pelas maiúsculas, embora por vezes com uma altura e um peso li-
geiramente menores, para que não formem uma mancha demasiado 
pesada no meio de um texto. Pensou-se, durante algum tempo, que 
estes algarismos seriam mais legíveis, mas a verdade é que todos os 
estudos feitos chegaram à conclusão que a numeração não alinhada 
se revelava mais clara. Parece-nos, de facto, evidente que a harmonia 
visual de um texto será muito maior, se utilizarmos algarismos de-
senhados expressamente para funcionar em conjunto com as letras 
maiúsculas e minúsculas que compõem esse mesmo texto. Como re-
fere, acutilantemente, Bringhurst: “por mais comum que seja, o uso 
de algarismos alinhados em textos corridos é uma atitude ignorante, 
que rejeita violentamente a verdade das letras.” 251

Actualmente, inúmeros designers de tipos desenham quatro ver-
sões de algarismos 252: versões de algarismos não alinhados e ali-
nhados e, para cada uma dessas versões, uma versão de algarismos 
para tabelas ou tabulares 253, em que o conjunto de cada caracter 
e o espaço que o envolve ocupa a mesma largura, o que lhes permite 
serem alinhados numa coluna de texto (numa tabela, por exemplo) 
e uma versão de algarismos para texto 254, em que os caracteres e 
o espaço envolvente são desenhados proporcionalmente, para que 
tenham uma equivalência óptica ao serem colocados numa linha de 
texto horizontal.

3.5.2. Análise das características formais dos algarismos

O algarismo que representa o zero pode 
confundir-se com a letra O, embora na nu-
meração alinhada tenha uma forma ligeira-
mente mais baixa e frequentemente mais 
estreita e na numeração não-alinhada tenha 
um traço mais estreito (ver imagem 53). 

IMAGEM 53

Diferença entre  
a letra O e o algarismo 
zero no tipo Eudald  
de Mário Feliciano.
Fonte: imagem da autora.
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Quanto ao número 1, também ele pode provocar algumas falhas de legibilida-
de pela sua semelhança, com a letra l  minúscula, no caso de se tratar de um 
algarismo na sua versão alinhada, ou com a letra I maiúscula nalgumas ver-
sões de algarismos não alinhados. No entanto, para além da  sua altura poder 
ser diferente, há também pequenas diferenças subtis nas terminações, como 
podemos ver na imagem 54. Nos tipos sem serifas, o algarismo 1 pode ter 
uma barra horizontal inferior (semelhante a uma serifa), para que se distinga 
melhor da letra l (esta forma facilita também a criação de caracteres monoes-
paçados, úteis para os algarismos tabulares).  Na numeração não alinhada, há 
duas variantes para a forma do 1: uma próxima da numeração romana, pre-
sente sobretudo nas formas renascentistas e outra, que é basicamente uma 
redução do número 1, alinhado (ver na imagem 54, o tipo Quadraat).
O número 2, como se pode ver na imagem imagem 55, tem a mesma es-
trutura básica, tanto na numeração de estilo antigo como na numeração 
alinhada, tendo um tamanho próximo do número 0 equivalente. É cons-
tituído por dois elementos principais: um gancho superior – cuja parte 
oblíqua pode ser recta ou curva –  e uma base horizontal ou curva. Para 
que o caracter esteja equilibrado, sobretudo nas fontes com serifas, a 
base deve ser mais larga do que o diâmetro máximo do gancho. É um 
caracter com semelhanças com as letras minúsculas s, c e a.
Os caracteres 3 e 5 têm formas idênticas nas versões alinhadas ou não 
alinhadas, sendo nesta última versão, algarismos descendentes.
Ambos os caracteres têm formas curvas abertas que podem ser seme-
lhantes, embora com dimensões diferentes, sendo a curva do 5 mais alta 
do que a curva inferior do 3.

IMAGEM 54

Diferença entre as letras 
O e l e os algarismos  
zero e um em vários  
tipos de letra.
Fonte: imagem da autora.

55 e 56
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Existem duas versões formais possíveis para o 3: uma, em que este ca-
racter é constituído por duas formas curvas semelhantes e outra, em 
que é composto por uma forma curva inferior e uma forma superior, em 
forma de z (na imagem 56, o tipo Walbaum).
O traço horizontal superior do algarismo 5 pode ser recto ou curvo e a haste 
de ligação entre esse traço e a curva inferior pode ser vertical ou diagonal.
As terminações do 3 e do 5 devem ser semelhantes, tanto nas fontes com 
serifas, como nas fontes sem serifas (ver imagem 56).
As versões alinhadas e não alinhadas do número 4 são, em geral, idênti-
cas, embora possa haver pequenas variações, como se pode ver na ima-
gem 57. Este caracter tem inúmeras variantes, sendo as duas variantes 
mais evidentes, o 4 com uma contraforma fechada e o 4 com uma con-
traforma aberta (no tipo Adobe Garamond essa é uma das diferenças do 
algarismo alinhado e não alinhado) . Para além disso, pode haver três va-
riantes no contraste das espessuras: diagonal fina e barra horizontal fina 
(Walbaum), diagonal fina com barra horizontal larga (Quadraat, Swift) 
e diagonal larga com barra horizontal fina (Meta). A haste vertical terá 
sempre, como referência, a largura das hastes dos outros algarismos). 
A diagonal pode ser recta ou curva (Didot). As terminações dos traços 
das fontes com serifas podem ter serifas ou não e, nas fontes sem serifas, 
podem ser cortadas verticalmente ou em ângulo. Na sua versão não ali-
nhada, a barra horizontal assenta na linha de base e a parte descendente 
é, habitualmente, mais curta do que a altura das letras descendentes.
Os números 6 e 9, sobretudo na sua versão alinhada, têm por vezes a 
mesma forma, invertida 180º, uma em relação à outra (ver imagem 58). 

IMAGEM 57

O algarismo 4 em 
diversos tipos de letra.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 58

Os algarismos 6 e 9 em 
diversos tipos de letra.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 55

O algarismo 2 em 
diversos tipos de letra.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 56

Os algarismos 3 e 5 em 
diversos tipos de letra.
Fonte: imagem da autora.

69
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255 ] Ver capítulo 3, 
alínea 5.2.4.
256 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.1.2.

No entanto, nos números não alinhados, o mais frequente é o traço cur-
vo ascendente do 6 ser maior do que o traço curvo descendente do 9, 
conferindo-lhes maior equilíbrio.255 Nestes tipos, as contraformas são 
mais pequenas do que a altura-x das letras, para que as curvas tenham 
uma dimensão conveniente.
Nos tipos com serifas, a curva pode ter uma terminação pontiaguda, ou  
uma terminação em gota.
Graças ao grande espaço branco gerado pela abertura entre o braço 
horizontal e a haste diagonal, o 7 é um número difícil de equilibrar, so-
bretudo com as formas dos outros algarismos.256 Para conseguir esse 
equilíbrio, a barra do 7 é normalmente mais larga do que as barras do 2 
ou do 4, podendo também ter uma serifa e/ou um terminal significativo 
na sua haste, que ajuda a preencher o espaço branco. Essa haste tem 
uma forma semelhante à do 4 ou à do 2, consoante seja recta ou curva.
Sendo um número descendente na sua versão não alinhada, o 7 tem 
uma versão alinhada idêntica na forma, embora por vezes possa ter uma 
ligeira alteração, como se pode ver na imagem 59 (comparar o Adobe 
Garamond e o Caecilia).
O algarismo 8 (imagem 60) pode ter duas versões principais: uma versão 
constituída por uma haste ondulada em forma de S cujas terminações 
se unem, descendente da escrita manuscrita, e, portanto, mais comum 
nos tipos mais humanistas e outra versão, constituída basicamente por 
dois círculos ou duas ovais sobrepostos, que é mais usual nas fontes sem 
serifas, grotescas ou geométricas.

IMAGEM 59

O algarismo 7 em 
diversos tipos de letra.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 60

O algarismo 8 em 
diversos tipos de letra.
Fonte: imagem da autora.
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257 ] T.L. “Les signes  
diacritiques sont des signes 
placés sur ou sous les  
caractères , nécessaires  
à la bonne prononciation.” 
Joep Pohlen, op. cit., p. 120.
258 ] T.L. “Diacritics are  
marks added to glyphs to 
change their meaning or 
pronunciation.” J. Victor 
Gaultney Problems of 
Diacritic Design for Latin 
Script text faces. [Em linha] 
Universidade de Reading, 
2002. [Consult. Julho 2012] 
Disponível em: WWW: 
<URL: http://scripts.sil.org/
cms/scripts/page.php?item_
id=ProbsOfDiacDesign>
259 ] A tese de Victor  
Gaultney (op. cit.) é referida, 
em 2006, por Karen Cheng, 
no livro Designing Type  
(op. cit., p. 200), como sendo 
uma referência relevante 
numa área sobre a qual há 
pouca informação disponível. 
Essa escassez de informação 
dever-se-á, parece-nos,  
à inexistência destes  
caracteres na língua inglesa.

Na sua versão mais caligráfica, a espessura máxima do traço do 8 
está no centro da sua haste ondulada, criando, desse modo, uma ele-
gante forma assimétrica.
Por vezes, tal como na letra x, os traços centrais estão desfasados.

3.6. Os sinais diacríticos

Os sinais diacríticos, comummente conhecidos como acentos, são defi-
nidos por Joep Pohlen como sendo “signos colocados sobre ou sob os 
caracteres, necessários à boa pronunciação.” 257 Victor Gaultney, numa 
tese intitulada, Problems of diacritic design for latin script text faces, ela-
borada em 2002 na Universidade de Reading, define-os como “sinais 
adicionados aos glifos para alterar o seu sentido ou pronunciação.” 258 
Refere, ainda, que o termo, de origem grega, significava “aquilo que 
distingue” e que estes sinais, cuja origem remonta à Idade Média, têm 
como marco de referência na história da tipografia o editor e impressor 
francês Robert Estienne, que, em 1530,  os  introduziu no dicionário de 
língua francesa.259

Em português, os diacríticos mais comuns são os acentos grave, agudo 
e circunflexo, o til do a ou do o e a cedilha do c. 
Estes acentos podem utilizar-se, tanto para as maiúsculas, como para as 
minúsculas, mas pode também criar-se um desenho diferente para as 
maiúsculas para que não haja colisões entre os acentos e os descenden-
tes. Outra opção possível é reduzir o branco que fica por baixo do acento 
das maiúsculas. 
Como é evidente, a forma dos sinais diacríticos deve harmonizar-se com 
a forma dos outros caracteres.
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260 ] Ver no capítulo 3,  
a alínea 4.2.1. “Traços  
rectos e curvos.”

Os acentos grave e agudo têm a mesma forma e posições opostas. 
A sua forma básica é um traço diagonal, que será ascendente no caso 
do acento agudo e descendente, no caso do acento grave.260 Essa for-
ma é, nas fontes com serifas, normalmente assimétrica, sendo mais 
fina na sua parte inferior e alargando na sua parte superior, até ao 
máximo de 50 a 90% da largura das hastes verticais das minúsculas 
da mesma fonte.
A sua inclinação e o seu tamanho variam muito de tipo para tipo (ver 
imagem 61). Podem ser mais pequenos (ver no Quadraat) e/ou mais in-
clinados nas maiúsculas (ver no Bodoni), permitindo, desse modo, redu-
zir a entrelinha, ao facilitar o espaço com os descendentes das minús-
culas colocados numa linha de texto superior. Por essa mesma razão, 
pode também reduzir-se o espaço entre estes acentos e as maiúsculas 
respectivas (ver, por exemplo essa diferença nos acentos do Caecilia). 
No caso das minúsculas, estes caracteres alinham-se, geralmente, en-
tre a altura das maiúsculas e a altura dos ascendentes, podendo ultra-
passá-la ligeiramente.

O acento circunflexo pode ser construído a partir dos dois acentos, 
grave e agudo sobrepostos, embora, depois, se introduzam algumas al-
terações a essa forma, seja na sua inclinação, seja na sua espessura e 
contraste (ver imagem 62). 

IMAGEM 61

Os acentos agudos em 
diversos tipos de letra.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 62

Os acentos circunflexos  
em diversos tipos  
de letra.
Fonte: imagem da autora.



233 C A P Í T U L O  4  •  A N Á L I S E  D O S  C A R A C T E R E S  T I P O G R Á F I C O S 

Em relação ao til, Karen Cheng 261 refere que este caracter é, na sua 
essência, um N simplificado – que, nos primeiros textos latinos, era colo-
cado sobre outra letra e com o passar dos tempos se converteu no actual 
til –  tendo, por essa razão, uma forma em geral simétrica, com traços 
finais paralelos e mais finos do que a curva central. Além disso, é um 
caracter mais leve e com menos contraste do que as letras minúsculas.
Cheng e Pohlen analisam o til, sempre associado ao n, o que ocorre, de 
facto, na língua espanhola, mas não na língua portuguesa, na qual, ac-
tualmente, o til se associa sempre ao a ou ao o 262. No entanto, as carac-
terísticas formais do til associado ao caracter a são idênticas às do til 
associado ao caracter n e a sua distância em relação aos caracteres que 
acentua é também idêntica, sendo centrado, opticamente, no caso do A 
e do N maiúsculos e no caso do a ou do o minúsculos.
Em geral, a forma do til das minúsculas e das maiúsculas é idêntica, po-
dendo ser ligeiramente maior nas maiúsculas (ver imagem 63).263

Também a cedilha pode ser ligeiramente maior nas maiúsculas do que 
nas minúsculas e deve ser mais clara e ter menos contraste do que a 
letra c, à qual se liga 264. 
A cedilha mais clássica das fontes com serifas compõe-se, essencialmen-
te, de duas partes: um traço curto, normalmente oblíquo, e um traço 
curvo aberto à esquerda, que pode ter uma forma oval inclinada, pare-
cida com a curva do S – normalmente nos tipos mais humanistas –  ou 
uma forma circular. Nos tipos sem serifas, esta forma pode ser simpli-

IMAGEM 63

O til em diversos  
tipos de letra.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 64

A cedilha do c em 
diversos tipos de letra.
Fonte: imagem da autora.

261 ] Karen Cheng,  
op. cit., p. 208.
262 ] Também na tese de  
Victor Gaultney (0p. cit., p. 3)  
se encontra este engano: “ 
The combining tilde is  
commonly combined with  
n to form ñ for Spanish  
and Portuguese.”
263 ] A propósito da evolu-
ção formal deste diacrítico, 
veja-se o capítulo 6, sobre  
o tipo Rolland de Hugo d’Alte.
264 ] Isto no caso das línguas 
portuguesa e francesa;  
nas línguas romena e turca 
pode aparecer ligada  
aos caracteres s e t.  
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265 ] Ver no capítulo 3, 
alínea 5.2.1.

ficada e constituída apenas por um traço – recto ou curvo – que se liga 
ao c, como no tipo Verdana, ou por um traço separado desse mesmo c, 
como nos tipos Univers ou The sans (ver imagem 64). 
Em qualquer caso, como a sua forma é complexa, o traço deve ser mais 
estreito do que os dos acentos graves e agudo 265. 
A cedilha dever ser centrada opticamente na letra c e não pode ultrapas-
sar a altura dos descendentes.

3.7. Os sinais de pontuação

Excluindo os algarismos, que representam quantidades, todos os sinais 
descritos atrás são signos fonéticos. Mas, para além dos algarismos, 
uma fonte tipográfica contém ainda inúmeros caracteres não fonéticos 
e, entre eles, alguns sinais imprescindíveis para uma boa leitura: os si-
nais de pontuação (ver imagens 65 e 66).
De facto, as diversas formas de pontuação existentes actualmente são 
tão importantes para a leitura como as próprias letras, já que nos aju-
dam a clarificar o sentido do texto, introduzindo vários tipos de pausas  
– o ponto, a vírgula, o ponto e vírgula, os travessões – e acrescentan-
do, ou clarificando, outros sentidos inerentes ao texto, que dificilmente 
imainamos hoje poderem ser expressos de outra maneira, como é o caso 
do ponto de exclamação, do ponto de interrogação, das aspas, das reti-
cências, dos dois pontos ou dos parêntesis, para falar só de alguns mais 
importantes.
No entanto, muitos destes sinais que nos parecem hoje imprescindíveis, 
mesmo quando escrevemos um texto manualmente, são relativamente 
recentes e a sua fixação foi sobretudo impulsionada pela prática tipo-
gráfica, que como é evidente, ajudou a fixar modelos coerentes e formas 
visuais estáveis em várias aspectos do texto impresso.  
Apesar de tudo, a primeira tentativa de pontuação conhecida – realizada 
por um estudioso grego, Aristófanes, no século V – tem já muitos sécu-
los, e consistia na colocação de um ponto, que consoante a sua posição 
em relação ao texto, expressava uma pausa diferente: um ponto à altura 
das maiúsculas, o distinctio, marcava a pausa maior; um ponto centrado, 

IMAGEM 65

Os sinais de pontuação 
em diversos tipos  
de letra com serifas.
Fonte: imagem da autora.



IMAGEM 65



IMAGEM 66
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266 ] As chamadas letras 
carolíngias, já referidas  
no capítulo 2.
267 ] Ver capítulo 3, 
alínea 5.2.5.

o media distinctio, marcava a pausa mais breve e um ponto na linha de 
base, o subdistinctio, marcava uma pausa intermédia. No entanto, esta 
pontuação não foi aceite unanimemente e, no século IX, Carlos Magno, 
para além de um novo desenho na forma das letras que pretendia co-
mum a todo o seu império 266 , tentou estabelecer regras de pontuação, 
elaboradas a partir das de Aristófanes.
No entanto, como referimos atrás, só a partir da invenção da imprensa, 
as regras e os sinais de pontuação se começam a fixar, sobretudo pela 
mão dos impressores mais cultos e prestigiados. No século XVI, o im-
pressor e editor Aldo Manutio escreveu um importante manual de pon-
tuação (Interpungendi Ratio) e introduziu novas formas de pontuação: 
substituiu o ponto centrado, que era utilizado anteriormente para uma 
pausa curta, por um traço oblíquo denominado “vírgula” e inventou os 
dois pontos e o ponto e vírgula. Nessa época, para terminar as frases, 
usava-se o sinal de dois pontos e para finalizar os parágrafos, o sinal de 
parágrafo. O ponto e vírgula usava-se de muitas formas, podendo signi-
ficar pausas de diversas intensidades.
Nos séculos XVI, XVII e XVIII, sobretudo através da intervenção dos 
impressores, apareceram os sinais de interrogação e de exclamação, as 
aspas, os hífens e os apóstrofes. A vírgula de Manutio é posta de lado por 
se parecer demasiado com um l minúsculo e apareceu a actual vírgula.

Quanto ao seu aspecto formal, o actual ponto não podia ser mais sim-
ples: trata-se de um círculo, de uma oval, de um quadrado ou de um rec-
tângulo, cuja largura máxima corresponde em geral à largura máxima 
de traço dessa fonte tipográfica. A sua forma  poderá ser próxima da 
forma da pinta do i minúsculo. Os pontos redondos terão que sobressair 
da linha de base, como acontece com outros caracteres curvos 267, os 
pontos rectangulares ou quadrados assentam sobre essa linha de base.
A vírgula pode ter, como ponto de partida, o ponto, ao qual se junta uma 
cauda inferior, ou pode ser completamente diferente (ver o tipo Scala na 
imagem 65). A transição de um elemento para o outro pode ser suave ou 
abrupta e a sua terminação pode ter diversas formas. A sua dimensão é 
sempre ligeiramente maior do que a dimensão que teriam dois pontos, 
um em cima do outro.

IMAGEM 66

Os sinais de pontuação 
em diversos tipos  
de letra sem serifas.
Fonte: imagem da autora.
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268 ] TL “En los primeiros 
años de la imprenta esta 
marca se hacia desplazando 
y rotando pares de comas. 
Posiblemente no haya existido 
una verdadera comilla, fundi-
da en una pieza metálica  
de tipografía, hasta la época 
de Bodoni.” Karen Cheng,  
op. cit., p. 192.
269 ] “Aspas inglesas –  
aquelas que têm forma de  
virgulas colocadas ao alto, 
sendo invertidas as que 
abrem a citação.” Maria 
Isabel Faria; Maria da Graça 
Pericão, Dicionário do Livro: 
da escrita ao livro electrónico. 
Coimbra: Almedina, 2008, 
p. 107.
270 ] “Vírgulas elevadas  
e invertidas são geralmente 
preferidas na Grã-Bretanha 
e na américa do Norte (assim 
como no Brasil) (...) As aspas 
francesas (Guillemets) (...) são 
a forma corrente na  Itália e 
na França e são muito usadas 
no resto da Europa.” Robert 
Bringhurst, op. cit., p. 98.
271 ] Apesar disso, foi nossa 
opção, utilizar nesta tese as 
chamadas “aspas inglesas”, 
por nos parecer que, formal-
mente, se harmonizam  
melhor com os outros  
caracteres do texto.
272 ] Ver neste capítulo,  
a alínea 3.4.12.
273 ] Karen Cheng,  
op. cit., p. 194.

Depois de criados, o ponto e a vírgula, estão já definidas as formas do 
ponto e vírgula e dos dois pontos, falta apenas ver a sua posição rela-
tiva: o ponto superior de qualquer um destes caracteres coloca-se, ge-
ralmente, próximo da altura-x (isso não acontece, por exemplo nos tipos 
sem serifas Futura e Din, na imagem 66); a vírgula e o ponto inferior, 
centram-se verticalmente. Horizontalmente, o ponto inferior dos dois 
pontos alinha-se pela linha de base e a vírgula do ponto e vírgula ultra-
passa essa linha de base.
As aspas actuais são compostas, normalmente, por duas vírgulas, às 
quais se reduziu ligeiramente o tamanho e se alterou, quase impercep-
tivelmente, o desenho. No caso das aspas de abertura, essas vírgulas são 
invertidas, mantendo-se em geral a posição nas aspas de fecho. Tanto 
quanto se sabe, só nos finais do século XVIII passaram a existir caracte-
res em chumbo próprios para este caracter, utilizando-se até aí, efecti-
vamente, duas vírgulas para compor as aspas.268

Estas aspas são chamadas, entre nós, de “aspas inglesas” 269 e eram utili-
zadas em Inglaterra e nos Estados Unidos. Na tradição tipográfica por-
tuguesa, italiana ou francesa utilizavam-se as « aspas francesas », ou « 
guillemets » (por causa do seu inventor, o francês, gravador de punções, 
Guillaume le Bé),270 que são aspas angulares que se posicionam ao mes-
mo nível visual dos caracteres.271

Os pontos de interrogação e de exclamação têm origem em duas 
ligaturas 272, inicialmente ligadas a uma palavra latina que expressava 
o sentido de cada um destes sinais. No caso do sinal de interrogação, 
que aparece no século XVI, a palavra latina quaestio (“perguntar”) é 
sintetizada numa ligatura composta pela letra Q, colocada sobre a le-
tra o. E no caso do ponto de exclamação, surgido um pouco mais tarde, 
já no século XVII, a palavra io (“alegria”) era simbolizada pelo caracter 
I maiúsculo, colocado sobre o o.273  Com a evolução do desenho, ao 
longo dos séculos, essas ligaturas converteram-se nos caracteres que, 
actualmente, conhecemos.
O ponto de exclamação tem uma forma simples: uma haste vertical 
que, em geral, se vai estreitando até finalizar num corte plano ou numa 
forma mais pontiaguda ou arredondada, colocada a uma certa distância 
de um ponto (embora nalguns casos, como no tipo geométrico Futura, 
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274 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.5.
275 ] Dos designers portu-
gueses, Dino dos Santos  
é aquele cujos tipos mais  
se desdobram em inúmeras 
fontes, como é o caso  
da última família tipográfica 
que lançou, a Prumo, conten-
do 96 fontes “from display  
to slab.” Disponível em: 
WWW: <URL: http:// 
www.dstype.com/>.

isso não aconteça, sendo essa haste totalmente rectângular – ver ima-
gem 66). Essa distância pode ir desde o tamanho do ponto até cerca de 
metade. O tamanho desse ponto pode ser igual, ou ligeiramente menor, 
que o ponto usado no fim de uma frase.
O ponto de interrogação tem um ponto inferior semelhante e uma for-
ma superior curva mais elaborada que mantém semelhanças no seu 
traço com outros caracteres do mesmo tipo, podendo, obviamente, ter 
uma forma mais caligráfica ou mais geométrica consoante a estrutura 
do tipo a que pertence. A haste curta, que fica próxima do ponto, pode 
ser vertical ou curva (ver imagens 65 e 66).
A largura deste caracter é cerca de metade da letra O maiúscula.
A altura, tanto do ponto de interrogação, como do ponto de exclamação, 
pode variar, podendo estar mais próxima da linha das maiúsculas ou 
mais próxima da linha dos ascendentes. Em todo o caso, e por causa de 
factores ligados à percepção visual, a curva superior do ponto de inter-
rogação estará sempre colocada ligeiramente acima da altura máxima 
do ponto de exclamação.274

3.8. Outras versões de uma mesma família 
tipográfica. Alterações na forma, no peso  
e na proporção: fontes itálicas, negras ou finas, 
fontes condensadas ou expandidas e versaletes. 

O recente conceito de família tipográfica refere-se a um conjunto de 
fontes que, fazendo parte de um mesmo tipo e relacionando-se com 
a versão “principal” desse tipo, se declinam numa série de variantes 
formais: fontes itálicas, versaletes, fontes light, semi-bold, bold ou bla-
ck e fontes condensadas ou expandidas. Alguns tipos digitais chegam, 
actualmente, a incluir inúmeras fontes num mesmo tipo, como é o caso 
do tipo Thesis, de Lucas de Groot que possui 144 fontes ou do tipo 
Meta, de Erik Spiekermann (com contribuição posterior de outros de-
signers), que tem vindo continuamente aumentar e que é constituído 
actualmente por 60 fontes.275
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276 ] Ver capítulo 2.
277 ] Não esquecer a impor-
tância da relação entre forma 
e contraforma referida  
no capítulo 3, alínea 5.1.1.
278 ] Robert Bringhurst,  
op. cit., p. 255.

De qualquer modo, mesmo num tipo mais “modesto”, concebido para 
funcionar em texto, encontramos facilmente mais um ou dois pesos, para 
além do peso “normal” e as correspondentes versões itálicas e versaletes.
De todas estas variantes, o estilo itálico foi o primeiro a fazer a sua 
aparição, surgindo, como vimos, em Itália, no início do século XVI e é 
aquele cuja necessidade mais se faz sentir na composição de um texto 
longo, logo a seguir ao estilo “normal” redondo, servindo frequente-
mente para destacar termos específicos (noutras línguas, diferentes 
do texto original no qual se integram, como acontece nesta investiga-
ção) ou evidenciar pequenos textos.
Se, como vimos,276 na sua origem, as letras itálicas apareceram com um 
desenho autónomo em relação ao redondo, actualmente o mais comum 
é que uma fonte itálica faça par e se harmonize com outra fonte redon-
da, do mesmo tipo. No entanto, se a intenção inicial de Aldo Manuzio, 
no século XVI, ao produzir estas letras, era a de poder economizar espaço 
e produzir livros mais pequenos, ela continua presente no seu desenho. 
As letras itálicas são, em primeiro lugar, letras mais estreitas do que as 
correspondentes letras redondas e, por essa razão, também ligeiramente 
mais leves no traço.277 A outra característica habitual nestas letras, a incli-
nação do seu traço, é assim uma característica secundária. Geralmente, 
o ângulo de inclinação situa-se entre 8º a 12º, mas pode ser até bastante 
mais pequeno, como é o caso, por exemplo, do tipo Joanna, de Adrian 
Frutiger, que tem uma inclinação de apenas 3º (ver imagem 67).278  

IMAGEM 67

Inclinação suave  
do itálico do tipo Joanna 
de Adrian Frutiger.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 68

Algumas letras cuja 
forma na versão itálica 
é substancialmente 
diferente da forma  
na versão redonda.  
Tipo com serifas Quadraat, 
de Fred Smeijers.
Fonte: imagem da autora.



241 C A P Í T U L O  4  •  A N Á L I S E  D O S  C A R A C T E R E S  T I P O G R Á F I C O S 

279 ] José Scaglione,  
op. cit., p. 95.
280 ] Robert Bringhurst,  
op. cit., p. 255.
281 ] José Scaglione,  
idem, ibidem.
282 ] Robert Bringhurst,  
op. cit., 2005, p. 66.
283 ] José Scaglione, 
op. cit., p. 94

Além disso, as fontes itálicas, cuja origem está na escrita manuscrita 
rápida, têm uma série de caracteres com um desenho claramente dife-
rente do desenho dos caracteres equivalentes redondos. José Scaglione 
refere os caracteres a, e, f, g, k, v, w e z, como sendo as letras cuja forma 
pode sofrer maiores alterações 279, especificando que o a e o g podem 
mesmo alterar radicalmente o seu desenho, passando a ter só um nível 
em vez de dois (ver imagem 68).280. 
Há ainda, actualmente, alguns tipos sem serifas que incorporam, na sua 
família tipográfica, fontes itálicas sem qualquer inclinação, sendo a for-
ma dos caracteres o suficiente para que o itálico se distinga do redon-
do, como podemos ver numa imagem de um tipo de Veronika Burian e 
José Scaglione, retirada do livro Como crear tipografias (imagem 69) 281. 
Robert Bringhurst refere-se também a “belos exemplares de itálicas 
manuscritas do século XV, sem qualquer inclinação.”282  

O importante na forma das itálicas actuais é que, redondas e itálicas se 
harmonizem, que pareçam “desenhadas pela mesma ferramenta” 283, que 
permita que, ao apareceram na mesma linha de texto, se produza uma 
mudança de ritmo e não de intensidade. Ou seja, num texto composto 
numa fonte redonda, em alternância com uma fonte itálica de um tipo 
com qualidade, altera-se a textura tipográfica, mas não a cor da mancha 
de texto. Para isso, voltamos a repetir, dado que as contraformas dos ca-
racteres itálicos são mais estreitas, é necessário que o traço desses ca-
racteres seja ligeiramente mais fino, para que forma e contraforma se 
equilibrem mutuamente e para que a cor seja equivalente à cor da fonte 

IMAGEM 69

Itálico sem nenhuma 
inclinação no tipo sem 
serifas Bree, de Veronika 
Burian e José Scaglione
(Typetogheter).
Em baixo, os mesmos 
caracteres na fonte 
redonda.
Fonte: Henestrosa, 
Cristóbal; Meseguer, Laura; 
Scaglione, José, Cómo 
crear tipografias, Madrid: 
Tipo e Editorial, 2012, p.95.
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284 ] Scagllione, op. cit., p. 94.
285 ] Versalete no Dicionário 
do livro, (op. cit., p. 1230): 
“Letra que, num determinado 
corpo, tem a forma  
da maiúscula e o tamanho  
da minúscula.
286 ] Robert Bringhurst, 
2005, op. cit., p. 116.
287 ] Multiple Master é  
uma tecnologia desenvolvida 
pela Adobe Systems, que gera 
uma série de fontes a partir 
de um tipo de letra  
inicialmente desenhado.

redonda correspondente. É, também, necessário aumentar muito ligei-
ramente a altura-x das fontes itálicas para que pareçam opticamente ali-
nhadas pelas fontes redondas, já que a sua condensação e angulosidade 
pode dar a sensação de serem mais pequenas.284 

As fontes versaletes 285 são fontes com caracteres maiúsculos, cuja altu-
ra é a medida da altura-x das letras de caixa baixa. O seu desenho será 
igual ao das maiúsculas correspondentes, mas a espessura do seu traço 
é próxima dos caracteres minúsculos, 
Assim, não chega reduzir os caracteres maiúsculos para que tenham 
a mesma altura das minúsculas, mas será preciso desenhar caracteres 
específicos, para que a cor tipográfica destas maiúsculas seja equivalente 
à das minúsculas (ver imagem 70).
São fontes extraordinariamente úteis, na composição de siglas, ou de 
outros pequenos textos em maiúsculas e que se insiram dentro de um 
texto composto na versão normal em caixa-alta e baixa. 
Quanto aos tipos bold, estes fazem a sua aparição apenas no século XIX, 
impulsionados pelas novas necessidades de comunicação desencadeadas 
pela revolução industrial e pelo advento da publicidade. Na opinião de 
Bringhurst, “os primeiros tipos bold foram os tipos góticos utilizados por 
Gutenberg na década de 1440. (...) Os tipos romano bold, porém, são 
uma invenção do século XIX. Os itálicos bold são ainda mais recentes e é 
difícil encontrar uma versão desenhada com êxito antes de 1950.” 286

O desenho dos vários pesos de um tipo pode ser feito actualmente com o 
apoio da tecnologia Multiple Master 287, mas isto não significa que não seja 
necessário fazer acertos e retoques manualmente. É preciso manter o equilí-
brio entre a forma e a contraforma de cada carácter e entre os vários caracte-

IMAGEM 70

Letras de caixa-alta e 
baixa e versaletes do tipo 
Swift, de Gerard Unger.
Fonte: imagem da autora.
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res. José Scaglione aconselha a que se acrescente mais peso na parte interna 
dos caracteres do que na sua parte externa (ver imagem 71) 288. Mais uma vez, 
a sensibilidade e a experiência dos designers de tipos serão fundamentais. 

3.9. O espaço entre caracteres

Nunca será demais referir que, tão importante como a forma das letras, 
é o espaço entre elas. Por isso, a procura da medida “exacta” no espaço 
entre os caracteres, no seu conjunto, numa fase inicial e, entre cada par 
de caracteres, numa fase posterior, é uma etapa essencial e decisiva no 
processo de criação de uma fonte tipográfica.
De facto, uma das diferenças da tipografia – seja ela em chumbo ou digital 289 
– em relação à caligrafia, é que depois de definida uma forma, ou um espaço, 
estes não podem ser alterados, ficam fixos para o seu uso ao longo do tempo 
e vão ser utilizados e repetidos inúmeras vezes, contribuindo para um resul-
tado em que, claramente, a totalidade é diferente da “soma das partes”.290 
O texto, objectivo primordial da forma das letras, é formado por essa 
dinâmica das formas e dos espaços, cheios e vazios, negros e brancos, 
repetidos com um determinado ritmo e frequência. Se a fonte tiver 
qualidade, obtemos aquilo a que Bringhurst chama um “tecido” 291, 
uma textura simultaneamente homogénea e dinâmica, em que uma 
letra se liga a outra, uma palavra a outra e uma frase a outra, consti-
tuindo uma mancha rítmica, facilitadora da leitura.

288 ] José Scaglione,  
op. cit., p. 98.
289 ] Embora a época digital 
desmaterialize os brancos, 
face à sua materialidade  
na época da imprensa,  
a consciência da sua im-
portância é cada vez maior: 
“L’informatique dématéria-
lise les blancs alors qu’ils 
prennent plus d’importance.” 
Gérard Blanchard,  
op. cit., p. 58.
290 ] Ver capítulo 3,  
alínea 2.1.2.
291 ] Robert Bringhurst, 
2005, op. cit., p. 32. 

IMAGEM 71

Comparação entre  
os diversos pesos  
do tipo Ronnia de 
Veronika Burian e José 
Scaglione (Typetogheter).
José Scaglione refere 
que, sempre que possível, 
é preferível acrescentar 
espessura no lado interno 
das letras. Por outro 
lado, nos caracteres 
em que isso não seja 
possível, aconselha 
a que aumentem 
proporcionalmente  
mais do que os outros, 
como se vê aqui na letra K.
Fonte: Henestrosa, 
Cristóbal; Meseguer, Laura; 
Scaglione, José, Cómo 
crear tipografias, Madrid: 
Tipo e Editorial, 2012, p.98.
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292 ] TL “Si el espacio entre 
las letras es más ancho que la 
media del blanco interior de 
las letras vecinas se rompe la 
imagen de la palabra; si el es-
pacio es demasiado estrecho, 
la imagen de la palabra pierde 
nitidez.” Jost Hochuli, op. cit., 
p. 26. 
Este espaço depende, tam-
bém, do peso e da proporção 
das letras, já que fontes mais 
negras ou mais condensadas 
têm contraformas menores, 
requerendo, nesse caso, 
menor espaço entre as letras. 
Por outro lado, Hochuli refe-
re, também, que pode haver 
excepções: se as fontes negras 
forem fontes sem serifas e se 
destinarem ao uso em corpos 
pequenos, pode aumentar-se 
ligeiramente o espaço para 
melhorar a legibilidade.
293 ] Este princípio foi já 
referido no capítulo 3, alínea 
5.1.2, sendo as imagens, aí 
apresentadas, da autoria de 
Gerrit Noordzij, bastante 
claras a este respeito.
294 ] Jost Hochuli, op. cit., p. 28.

Parece-nos, também, que nunca é demais lembrar que a medida do espa-
ço entre as letras não é uma medida matemática, mensurável em termos 
fixos, mas antes uma medida sempre subjectiva que parece harmoniosa 
aos olhos do designer e que, se tudo correr bem, o será também aos olhos 
do leitor. Para que pareça harmonioso e para que concorra para a coesão 
das palavras, o espaço entre letras deve ser equivalente ao branco interno 
dos caracteres: “se o espaço entre as letras é mais largo do que a média 
do branco interno das letras vizinhas rompe-se a imagem da palavra; se o 
espaço é demasiado estreito a imagem da palavra perde nitidez.” 292 

Nestas imagens retiradas do livro de Walter Tracy, podemos observar o que 
acontece quando o espaço entre letras não é o adequado: no primeiro caso, 
a leitura torna-se difícil, porque as letras estão demasiado apertadas entre 
si, perdendo nitidez. No segundo caso, as letras estão demasiado separadas 
perdendo-se a nitidez na imagem das palavras (ver imagens 72 e 73). 
O objectivo é sempre o da coesão das palavras e, para isso, procura-
-se, tal como já se fez na forma das letras, uma equivalência nos es-
paços brancos entre as letras.293 No entanto, e este facto parece-
-nos de sublinhar, ligando-se, mais uma vez, às teorias da percepção, 

IMAGEM 72 e 73

Espaço entre letras  
mal resolvido.
Walter Tracy dá este dois 
exemplos para mostrar os 
problemas de uma fonte 
mal espacejada. No caso do 
tipo Van Dyck da Monotype 
(em cima), as letras estão 
demasiado apertadas. 
Por outro lado, no tipo 
Golden Type, de Willam 
Morris, o espaço entre 
letras é demasiado grande. 
Qualquer uma destas 
fontes dificulta a leitura.
Fonte: Tracy, Walter, 
Letters of credit: A view 
of type design. Londres: 
Gordon Fraser, 1986, p.71.
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295 ] Ver capítulo 3, alínea 5.2.9.
296 ] TL “The fitting of the 
alphabets is best done when 
the letters have been sketched 
but before they are ‘finished’, 
because the fitting process may 
require adjustments  
of the character widths,  
especially if they are to conform 
to a prescribed unit system.” 
Walter Tracy, op. cit., p. 71. 
297 ] Em francês existe o 
termo específico interlettrage. 
Em espanhol, o termo utilizado 
pode ser simplesmente espacia-
do (Karen Cheng, op. cit., p. 220), 
tal como em português se pode 
dizer, espacejamento e é esta 
a tradução no livro de Robert 
Bringhurst editado no Brasil, 
Elementos do Estilo Tipográfico, 
(op. cit., p. 406). No entanto este 
termo parece-nos demasiado 
vago, não distinguindo este pro-
cesso do processo de kerning 
que iremos ver, de seguida. 
Os espanhóis têm um termo 
mais preciso, a palavra prosa, 

“equivalência” não significa “igualdade es-
pacial”, mas antes, “igualdade de luz” 294.  
O que se pretende, é que percepcionemos os 
espaços como idênticos, o que varia consoan-
te a posição e a forma desses mesmos espaços. 
Como vimos atrás, o espaço branco, a luz, flui a 
partir das partes inferior e superior da super-
fície, até ao branco interno dos caracteres e ao 
espaço entre eles. Nem sempre é claro onde 
começa o espaço entre as letras e onde acaba o 
espaço próprio dos caracteres. Mas uma coisa 
é certa, a luz que flui, vinda da parte superior é 
mais intensa, do que a que flui a partir da parte 
inferior. 295 Este dado da percepção tem tam-
bém consequências no espaço entre caracte-
res como, por exemplo, o facto de a superfície 
entre um I e um A dever ser menor do que a 
superfície entre um I e um V.
Mas de que maneira e, em que altura, o desig-
ner de tipos efectua o processo de definição 
dos espaços entre caracteres? Para Tracy, esta 
etapa do processo deve efectuar-se em simul-
tâneo com o desenho dos primeiros caracte-
res: “O ajustamento dos espaços entre os ca-
racteres deve ser feito depois das letras terem 
sido já esboçadas, mas antes ainda de estarem 

finalizadas, porque esse processo pode requerer ajustamentos nas lar-
guras dos caracteres, especialmente se estes forem desenhados para estar 

em conformidade com um sistema de unidades prescrito.” 296

Esse espacejamento faz-se em dois tempos. Num primeiro momento, 
procede-se ao espacejamento global entre todos os caracteres, – o tra-
cking, palavra inglesa para a qual não encontramos tradução 297 – defi-
nindo um espaço à esquerda e outro à direita de cada caracter, para que 
fique equilibrado na maioria das combinações entre letras. E, em segun-
do lugar, efectua-se a definição do espaço particular entre alguns pares 

IMAGEM 74

O kerning.
Em cima uma palavra 
composta sem kerning 
e, em baixo, a mesma 
palavra com kerning 
aplicado entre as letras R 
e V e entre as letras V e A.
Fonte: Henestrosa, 
Cristóbal; Meseguer, Laura; 
Scaglione, José, Cómo 
crear tipografias, Madrid: 
Tipo e Editorial, 2012, p.79.

referida por Cristóbal Henes-
trosa no artigo “Espaciado”, em 
Cristóbal Henestrosa; Laura 
Meseguer; José Scaglione, 
Cómo crear tipografias: Del boce-
to a la pantalla. Madrid,  Tipo e 
Editorial, 2012, p. 79.
298 ] Em francês utiliza-se a 
palavra crénage e em espanhol  
o  termo acoplamento. Em 
português o termo crenagem 
é utilizado no livro de Robert 
Bringhurst (op. cit., p. 404).  
Este termo tem origem na 
expressão letra crenada, cujo 
significado tem a sua origem 
na tipografia em chumbo e é 
explicitado no Dicionário do 
Livro como “caracter com 
saliências laterais designadas 
crenos.” (Maria Isabel Faria; 
Maria da Graça Pericão, op. cit., 
p. 726)  No entanto, parece-nos 
que o termo crenagem não en-
trou ainda para o vocabulário 
habitual nesta área de estudos, 
utilizando-se, habitualmente, o 
termo inglês kerning.
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299 ] Walter Tracy, op. cit., 
p. 73 . O processo de Tracy é 
utilizado como referência por 
Joep Pohlen (op. cit., p. 133), 
Karen Cheng (op. cit., p. 221)   
e Cristóbal Henestrosa  
(op. cit., p. 82).
300 ] Joep Pohlen (op. cit.,  
p. 134) refere que Fournier, no 
século XVIII, utilizava o m, mas 
que o n é escolhido por Tracy 
por ser um caracter normal-
mente desenhado antes do m.

específicos de caracteres, – o kerning 298 – para os quais não é suficiente 
o espaço definido anteriormente (ver imagem 74). 

3.9.1. O tracking 

Em geral, o tracking, ou pelo menos, um espacejamento inicial entre letras, 
é definido em simultâneo com as primeiras letras desenhadas para que o 
designer possa observar como se comportam as suas letras em palavras. 
Em termos genéricos, o processo de definição inicial do tracking é con-
sensual para vários autores e baseia-se no processo enunciado por Wal-
ter Tracy, em Letters of Credit,299 que define uma série de medidas de 
espaço, à esquerda e à direita, para alguns conjuntos de caracteres agru-
pados pela proximidade entre as suas formas e tomando, como ponto de 
partida, as letras maiúsculas H e O e as letras minúsculas n 300 e o. Tracy 
refere, evidentemente, que este processo deverá ser sempre confirmado 
pelo “olho” posteriormente: “As características que fazem cada tipo di-
ferente de outro, têm influência no espacejamento dos caracteres de um 
modo que é impossível calcular, porque é um assunto para julgamento 
estético e não para julgamento matemático. A tecnologia pode facilitar, 

a tarefa do espacejamento, mas o olho do 
designer tem que ser o arbitro.” 301

Como se mostra na imagem 75, resumida-
mente o processo é o que se segue:

Para as maiúsculas:
1. Começa por se definir o espaço para o 
caracter H, colocando quatro lado a lado, 
e definindo uma medida igual à esquerda 
e à direita. Essa medida começa por ser 
metade do espaço que se encontra entre as 
hastes da letra, para que os dois espaços, à 
esquerda e à direita do H, somados, sejam 
iguais ao espaço interior da letra. No entan-
to, por causa da barra do H, o espaço inte-

IMAGEM 75

Imagem descritiva do 
processo inicial de 
espacejamento das letras 
(tracking) a partir da 
processo enunciado por 
Walter Tracy.
Fonte: Pohlen, Joep, La 
fontaine aux lettres: sur les 
caractères d’impresssion. 
Koln: Taschen, 2011, p. 133.
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rior parece menor do que o espaço entre os caracteres e, por isso, logo 
de seguida diminui-se o branco entre as letras para que tenha uma apa-
rência óptica igual. Esse espaço terá que ser menor nos caracteres sem 
serifas e oscilará entre 25% a 50% da largura entre as duas hastes.302 
Metade da medida desse espaço será a medida à esquerda e à direita 
do H maiúsculo e a medida base para todos os caracteres com hastes 
verticais.
2. De seguida, coloca-se o caracter O maiúsculo entre dois pares de H 
correctamente espacejados e define-se, a partir da sensibilidade do olho, 
um branco equivalente ao que está entre os dois H e que, dada a forma 
arredondada do O, terá que ser necessariamente menor, até que a pa-
lavra HHOHH tenha uma cor homogénea. Retira-se o valor do espaço 
anteriormente definido para o H e obtem-se o espaço, igual à esquerda 
e à direita para o O.
3. Este espaço é avaliado, novamente, acrescentando mais um O e com-
pondo a palavra HHOOHH. Devem ajustar-se os espaços, se necessá-
rio, até que os espaços nesta palavra sejam equivalentes.

Estas duas medidas são as medidas “base” dos espaços extremos entre 
os caracteres, e vão permitir que se encontrem os valores das medidas 
para todos os outros caracteres. Tracy sugere, ainda, que se dividam as 
letras em quatro grupos:
•  Caracteres com um traço vertical recto: BDEFHIJKLMNPRU 
•  Caracteres com traços curvos: CDGOPQ 
•  Caracteres triangulares: AVWXY 
•  Outros caracteres: STZ 

301 ] TL “The features that 
make one type different from 
another have an influence on 
the fitting of the characters  
in a way that is not calculable, 
because the matter is one 
for aesthetic judgement, not 
arithmetic. Software might 
facilitate the task of spacing, 
but the designer’s eye must  
be the arbiter.” Walter Tracy, 
op. cit., p. 77. 
302 ] Karen Cheng,  
op. cit, p. 221.
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303 ] A letra S é uma excep-
ção, devendo o seu espaço ser 
encontrado visualmente para 
cada tipo de letra.
304 ]  Karen Cheng, 
op. cit, p. 221.

A partir destes grupos e dos dois espaços encontrados anteriormente, 
este autor estabelece a seguinte tabela (imagem 76), que define as medi-
das para todos os espaços fixando 5 medidas 303: 

a) A mesma medida do espaço do H
b) Ligeiramente inferior ao espaço do H
c) Cerca de metade do espaço do H 
d) Espaço mínimo
e) A mesma medida do espaço do O

Para as minúsculas (ver imagem 75): 
1. Começa por se definir o espaço para o caracter n, colocando quatro, 
lado a lado e definindo uma medida igual à esquerda e à direita. Essa 
medida começa por ser igual a metade do espaço da contraforma do 
n, para que, somadas as duas medidas, sejam iguais ao espaço da con-
traforma. No entanto, como o n não é simétrico, sendo mais pesado à 
esquerda do que à direita, o espaço à esquerda deve ser maior do que à 
direita (cerca de 25 a 50% do espaço da contraforma do n 304). A palavra 
nnnn deve ficar com uma cor uniforme,
2. De seguida, coloca-se o caracter o entre dois pares de n correcta-
mente espacejados. Retira-se o valor do espaço anteriormente defini-
do para o n e define-se, a partir da sensibilidade do olho, um branco 
equivalente ao que está entre os dois n e que, dada a forma arredon-
dada do o, terá que ser necessariamente menor, até que a palavra non 
tenha uma cor homogénea. 

IMAGEM 76

Diagrama de Walter Tracy 
que define cinco medidas 
para os espaços,  
à esquerda e à direita, 
para cada letra 
maiúscula, a partir das 
medidas de referência 
encontradas no processo 
inicial (imagem 75).
a) A mesma medida  
 do espaço do H
b) Ligeiramente inferior 
 ao espaço do H
c) Cerca de metade  
 do espaço do H 
d) Espaço mínimo
e) A mesma medida  
 do espaço do O
Fonte: Tracy, Walter, 
Letters of credit: A view 
of type design. 1ª ed. 
Londres: Gordon Fraser, 
1986, p.74.
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305 ] Os caracteres a, f, g, s, 
t e z são uma excepção, já que 
precisam de ser espacejados 
visualmente, consoante 
o desenho de cada tipo.

3. Volta-se a comprovar a correcção dos espaços, compondo as seguin-
tes palavras: nnon e nnoonn.

Estas duas medidas são, neste caso, as medidas “base” dos espaços ex-
tremos entre os caracteres minúsculos e vão permitir que se encontrem 
os valores das medidas para todos os outros caracteres. Mais uma vez, 
Tracy sugere ainda que se dividam as letras em quatro grupos:
• Caracteres com um traço vertical recto: bdhijklmnpqru
• Caracteres com traços curvos: bcdeopq
• Caracteres triangulares: vwxy
• Outros caracteres: afgstz

A partir destes grupos e dos dois espaços encontrados anteriormente, 
este autor estabelece, mais uma vez, uma tabela (imagem 77) que define 
as medidas para todos os espaços, fixando, desta vez, 6 medidas 305 :

a) A mesma medida do espaço à esquerda do n
b) A mesma medida do espaço à direita do n
c) Ligeiramente maior do que o espaço à esquerda do n
d) Espaço mínimo
e) A mesma medida do espaço do o
f ) Ligeiramente menor do que o espaço do o     

IMAGEM 77

Diagrama de Walter Tracy 
que define seis medidas 
para os espaços, à esquerda 
e à direita, para cada letra 
minúscula, a partir das 
medidas de referência 
encontradas no processo 
inicial (imagem 75).
a) A mesma medida do 
 espaço à esquerda do n
b) A mesma medida  
 do espaço à direita do n
c) Ligeiramente maior  
 do que o espaço  
 à esquerda do n
d) Espaço mínimo
e) A mesma medida  
 do espaço do o
f) Ligeiramente menor  
 do que o espaço do o    
Fonte: Tracy, Walter, 
Letters of credit: A view 
of type design. Londres: 
Gordon Fraser, 1986, p.75.
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306 ] Este autor chama a 
atenção para a dificuldade no 
espacejamento entre letras 
sem serifas, já que os espaços 
podem ter tendência a ficar 
demasiado apertados e por 
isso dá exemplos dos dois 
tipos. Emil Ruder, Manual de 
diseño tipográfico/Manual de 
desenho tipográfico. Barcelo-
na: Gustavo Gili, 1983, p. 65. 
[Edição original em língua 
alemã: Typographie: Ein Ges-
taltungslehrbuch, 1967].

Este processo pode ser completado fazendo testes na visualização de 
conjuntos de 3 letras, colocando uma letra no centro, entre duas outras 
letras iguais, como é proposto por Emil Ruder, em 1967, no seu livro 
“Typographie” 306 (ver imagem 78). 
Por outro lado, a visualização de palavras reais nas línguas para as 
quais o tipo é criado pode ser muito útil. Ruder propõe um exercício 
prático em duas colunas, colocando, à esquerda, palavras com letras 
especialmente problemáticas (k, t, y, w, f, r, z) e à direita, palavras 

IMAGEM 78

Teste para verificação 
dos espaços entre letras 
proposto por Emil Ruder, 
colocando uma letra  
no centro, entre duas 
outras letras iguais.
Fonte: Ruder, Emil, Manual 
de diseño tipográfico/
Manual de desenho 
tipográfico. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1983, p.64.
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cujas letras não colocam nenhuma espécie de problema no espaceja-
mento. A tonalidade de cinzento, a cor tipográfica, das duas colunas 
deverá ser semelhante. Se isso não acontecer, os espaços terão que 
voltar a ser corrigidos (ver imagem 79). 
A propósito das imagens das palavras nas diversas línguas, não podemos 
deixar de referir a ferramenta tipográfica criada pelo designer portu-
guês Miguel Sousa, quando ainda era estudante em Reading: o adhe-
sion text,307que pode ser muito útil para qualquer designer de tipos.  

IMAGEM 79

Teste para verificação 
dos espaços entre letras 
proposto por Emil Ruder, 
colocando, à esquerda, 
uma lista de palavras  
com letras de composição 
difícil (como as letras 
ktyvwfrz ) e, à direita, 
uma lista de palavras com 
letras que não colocam 
problemas especiais  
de espacejamento. 
Se os espaços entre 
letras estiverem correctos 
( e as formas das letras 
também, evidentemente) 
a cor tipográfica das 
duas listas de palavras 
será semelhante. Se os 
espaços forem demasiado 
pequenos, o efeito óptico 
da composição será 
demasiado claro  
na coluna da esquerda  
e demasiado escuro  
na coluna da direita.
Fonte: Ruder, Emil,  
Manual de diseño 
tipográfico/Manual  
de desenho tipográfico. 
Barcelona: Gustavo Gili, 
1983, p.65.

307 ] Disponível gratuita-
mente em http://www. 
adhesiontext.com/. O nome 
faz referência às primeiras 
letras que se desenham na 
escola de Reading, quando  
se cria um tipo de letra. 



C A P Í T U L O  4  •  A N Á L I S E  D O S  C A R A C T E R E S  T I P O G R Á F I C O S 252

308 ] Esta ferramenta é, 
desde logo, comentada na 
internet, nos blogs de maior 
prestígio entre os designers 
de tipos, tal como o typo-
graphica.org (actualmente 
editado por Stephen Coles) 
ou o typophile.com (um fórum 
de discussão de tipos de letra, 
tipografia e das tecnologias 
associadas, criado por Jared 
Benson, em 2000, a partir  
de São Francisco).
309 ] A este propósito, 
Miguel Sousa refere na  
entrevista que lhe fizemos 
(em anexos pp. 54-55) que 
a criação desta ferramenta 
partiu de uma necessidade 
pessoal, sentida quando  
se encontrava em Reading a 
desenvolver um tipo de letra, 
aliada à consciência dos seus 
conhecimentos tecnológicos 
e informáticos. A partir daí, 
bastaram alguns meses  
para a desenvolver  
e a disponibilizar online.
310 ] Karen Chen,  
op. cit., p. 220.

O que esta ferramenta digital faz, é gerar um texto simulado com pala-
vras numa determinada língua, previamente escolhida, a partir de letras 
especificas, também previamente designadas.
Poderá ser muito útil para o design de tipos, já que permite ao designer 
observar visualmente as suas letras em texto, logo a partir das primeiras 
letras que desenha.308 Está disponível para as línguas inglesa, francesa, 
alemã, espanhola, catalã, portuguesa, holandesa e turca.309

3.9.2. O kerning 

O tracking é, efectivamente, a tarefa mais importante na criação de um 
tipo, naquilo que se refere ao espaço entre os vários caracteres, e deve 
ser feita até ao fim. No entanto, existem sempre alguns pares de carac-
teres cujo espaço não fica resolvido com o tracking e que têm de ser 
ajustados posteriormente. A este processo de ajustamento entre pares 
de caracteres específicos, chamamos kerning.
Pares de letras especialmente complicados e que necessitam de kerning, 
são, por exemplo, o A e o V ou o L e o T maiúsculos ou o v e o i minúsculos. 
Em geral, os caracteres que apresentam maiores problemas de ker-
ning são os que têm hastes diagonais, como o A, o V, o W ou o Y maiús-
culos e o v, o w ou o y minúsculos, ou formas muito abertas  – e gran-
des contraformas – como o L, o T, ou o P maiúsculos e o r, o t, o j e o 
f minúsculos. A necessidade de kerning depende também, evidente-
mente, do desenho de cada fonte.
Actualmente, uma fonte digital pode ter entre 300 a 500 pares de kerning.310

Há um outro modo de melhorar o espaço entre alguns caracteres, utili-
zado desde o tempo dos primeiros tipos em chumbo, de que já falámos, 
que é o da criação de ligaturas (ver alínea 3.4.12.). 
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4. Sumário

Ao longo deste capítulo, analisámos as características formais dos prin-
cipais caracteres do alfabeto latino ou, se preferirmos, tentámos encon-
trar o seu “esqueleto” básico e as variações possíveis em fontes para 
texto. Analisámos, ainda, as relações que esses caracteres estabelecem 
entre si, na criação de espaços e contraformas coerentes e uniformes, 
factores essenciais que contribuem para o pleno reconhecimento das 
letras e das palavras numa leitura contínua.
Para isso, precisámos de encontrar um léxico próprio em língua portugue-
sa, para o qual tentámos dar a nossa pequena contribuição relativamente 
aos termos que nos pareceram essenciais para essa análise. Encontrando-
-se a reflexão sobre a tipografia e o design de tipos, actualmente, no Brasil, 
em grande desenvolvimento esse facto foi tido em conta na definição de 
alguns termos que nos pareceram mais adequados. Tentámos, no entan-
to, simultaneamente, não perder alguns termos da tradição tipográfica 
portuguesa. Verificámos que, se há termos que se alteraram com o tempo, 
outros ainda se mantêm desde a época da tipografia em metal. Em todo 
o caso, esta é, seguramente, uma área de estudos que se encontra numa 
fase de desenvolvimento e ainda por estabilizar.
Em relação à analise dos caracteres, propriamente dita, constatámos a 
relevância daquilo que tínhamos analisado no capítulo anterior, com-
provando a estreita relação entre as formas das letras e as condicionan-
tes da percepção visual, da história e da cultura.
Encontramo-nos, agora, mais aptos para, no próximo capítulo, depois de 
uma breve incursão pelos percursos profissionais de alguns dos mais re-
levantes designers de tipos portugueses, na actualidade, estabelecermos 
uma grelha de análise, que nos permita fazer um estudo adequado e eficaz 
dos tipos que iremos selecionar para os casos de estudo e que poderá ser 
uma contribuição efectiva para a análise de tipos de letra.
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CAPÍTULO 5

Designers portugueses  
de tipos na actualidade

“The process of revival can select 
what is good from the past 
and rejuvenate it.”

Matthew Carter

TL “O processo de fazer revivals pode seleccionar 
aquilo que é bom no passado e rejuvenesce-lo”
Carter, Matthew (1995?) “Now we have mutable type”, 
in Ruari McLean, Typographers on Type. 
London: Humphries Publishers, 1995. P.183.
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1 ] Jan Middendorp (ed.), 
Creative characters: 
The myFonts interviews,  
vol.1. Amesterdão: Bis  
Publishers, 2010.
2 ] Jan Middendorp  
& TwoPoints.Net (ed.), Type 
navigator: The Independent 
Foundries Handbook. Berlim: 
Die Gestalten Verlag, 2011.

1. Introdução

Neste capítulo iremos ocupar-nos do design de tipos digitais em Por-
tugal, no período compreendido entre 1994 e 2012. Para isso, iremos 
debruçar-nos sobre os percursos formativos e profissionais de seis 
designers de referência: Mário Feliciano, Dino dos Santos, Miguel 
Sousa, Hugo d’Alte, Ricardo Santos e Rui Abreu.”
Para a descrição desses percursos, serão fundamentais as entrevistas por 
nós efectuadas a cada um dos designers, entre 2010 e 2012 (em anexo), 
constituindo-se como a fonte bibliográfica principal desta alínea, para além 
das inúmeras referências na internet, relativas aos seus tipos, aos prémios 
por eles alcançados ou aos seus percursos profissionais e de dois livros da 
autoria de Jan Middendorp, Creative Characters 1 e Type Navigator.2

Essas descrições dos percursos destes type designers procuram abordar 
um conjunto de aspectos:
a) a formação académica/escolar: escolas em que se formaram, profes-

sores/profissionais com quem aprenderam a profissão;
 •  as referências mais importantes: livros que foram relevantes na 

sua formação, outros designers de tipos influentes (do passado e/ou 
actuais), tipos de letra que considerem fundamentais;

 •  outros interesses;
b) o pensamento teórico que sustenta o design de tipos, o que pensam 

sobre os seguintes aspectos: 
 •  a relação do design de tipos com a caligrafia e com a geometria;
 •  os factores que consideram fundamentais para a qualidade de um 

tipo de letra; 
 •  dos três vectores “Técnica /História /Forma visual” qual, ou quais, 

pensam ser os mais importantes;
 •  como vêm a relação entre o design de tipos digitais e as diversas 

línguas representadas pelo alfabeto latino;
 •  qual a sua perspectiva acerca da História e da actualidade desta 

actividade em Portugal;
 •  como vêem a produção de tipos digitais na actualidade, em Portu-

gal e no mundo; 
 •  como lidam com a “pirataria” de fontes;
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c) o processo criativo e a rotina de trabalho diária:
 •  desenho em papel e/ou trabalho efectuado directamente no com-

putador;
 •   tempo investido na investigação (técnica /teórica) e na produção;
 •   quais as primeiras letras que desenham; 
 •   o tipo de trabalho que mais gostam de fazer:
  –  letras para títulos ou letras para texto;
  –  tipos encomendados por clientes ou projectos próprios;
 •  O enquadramento: trabalham sozinhos ou têm colaboradores;
d) A divulgação dos tipos:
 •  webites próprios, blogs e editoras tipográficas onde vendem as 

fontes. Specimens impressos.
e) breve descrição dos tipos de letra mais importantes de cada um, pré-

mios alcançados e destaques em websites de referência nesta área;
 • os tipos mais rentáveis e os que cada designer mais gostou de fazer.

De seguida (alínea 3), procuraremos explicar as razões dos tipos esco-
lhidos para os casos de estudo, que darão origem aos capítulos seguin-
tes, com uma análise da  interpretação de dois tipos do século XVIII. 
Ainda antes de iniciar esses capítulos teceremos algumas breves consi-
derações sobre os factores a ter em conta na criação e na análise de tipos 
digitais, a partir de tipos históricos da época da imprensa (alínea 4). Por 
último, estabeleceremos uma grelha de análise que nos permitirá anali-
sar com maior rigor os tipos escolhidos (alínea 5).
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3 ] Capítulo 2, alínea 4.1.1. 
Relação dos tipos de letra  
com a tecnologia.
4 ] João de Villeneuve, 
Primeira Origem da Arte  
de Imprimir dada a luz  
pelos primeiros caracteres, 
que João de Villeneuve formou 
para serviço da Academia 
Real de História Portuguesa. 
Dedicado a El Rey Dom João 
V. Seu Augustíssimo Protector. 
Lisboa: Officina de Joseph 
Antonio da Sylva, Impressor 
da Academia Real, 1732.
5 ] Significado de lettering: 
ver capítulo 3, alínea 4.1.
6 ] 1994, mais precisamente, 
é a data que escolhemos para 
o início desta investigação, 
sendo essa a data do design 
do primeiro tipo de Mário 
Feliciano. Dino dos Santos 
terminava a licenciatura  
em Design de Comunicação 
exactamente nesse ano e, 
muito pouco tempo depois, 
começa a produzir os seus 
primeiros tipos.

2. Designers portugueses de tipos na actualidade: 
alguns percursos formativos e profissionais.

Ao longo dos vários séculos que durou a impressão com tipos mó-
veis – os tipos constituídos por uma liga de metal, que pressupunham 
um complexo processo de produção já descrito no capítulo dois 3 – 
o desenho e a produção de tipos, foi praticamente inexistente em 
Portugal. Ou, pelo menos, é essa a informação – ou melhor, o que 
se recolhe da pouca informação – disponível até à data. Haverá, por-
ventura, muitos factos na história da nossa imprensa à espera de ser 
descobertos e investigados, o que esperamos sinceramente, venha 
a acontecer nos próximos anos, pois esta investigação, em Portugal 
está apenas no seu início. Para já, temos conhecimento apenas de 
um puncionista e impressor francês, Jean Villeneuve, que, no século 
XVIII, terá produzido punções, matrizes e fundido tipos em Portugal, 
ao fim de uns anos de se ter instalado por cá.4 
Para além disso, pensa-se que tenham sido importados do estrangeiro 
todos os tipos que deram origem à impressão dos livros produzidos em 
Portugal, a partir do século XV. 
Até meados dos anos 90, apesar das diversas experiências em lettering 5, 
efectuadas pelos designers em Portugal, ao longo do século XX – al-
gumas das quais partindo de um rigor histórico e de uma criativida-
de formal exemplares, como é o caso de algumas criações para títu-
los de livros ou cartazes, de Sebastião Rodrigues – não se conhece 
nenhum exemplo de um alfabeto completo, com o qual fosse possível 
compor um texto.
Por isso, é de certa maneira surpreendente que a partir de meados dos 
anos 90 6, do século passado, se comece a fazer notado um pequeno con-
junto de designers portugueses que se lançam a investir seriamente na 
criação, produção e distribuição de tipos digitais.
Na realidade, a partir de meados dos anos 80, mais precisamente, a par-
tir de 1984, com a aparição do computador pessoal da Apple Macintosh, 
iniciou-se uma nova era no modo de criação e produção dos tipos. A par-
tir dessa altura, passa a ser possível para um designer individual, sem 
acesso a muitos recursos financeiros, criar, produzir e vender fontes. 
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7 ] TL “Se podia crear una 
‘fundición’ de tipos digitales, 
con poco más que un acceso 
a un ordenador Macintosh, 
una copia del software 
Fontographer y, quizá,  
lo más importante para el 
éxito de cualquier empresa, 
un buen conocimiento 
de las posibilidades que 
ofrecía el nuevo mercado: 
la posibilidad de prestar un 
servicio a la nueva comunidad 
de compradores de tipos, 
esto es, a los diseñadores 
profesionales y a sus  
clientes o empleados.”  
Lewis Blackwell, Tipografía 
del siglo XX: Edición ampliada 
y revisada. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2004, p.154. [edição 
original: 20th century type, 
1998, 2004].
8 ] Embora três deles, Miguel 
Sousa, Hugo d’Alte e Ricardo 
Santos tenham tido formação 
académica em escolas 
reconhecidas nesta área, na 
Europa, essa formação só 
se efectuou já depois de se 
terem iniciado no design de 
tipos. Curiosamente, dois dos 
designers mais relevantes, 
Mário Feliciano e Dino dos 
Santos, são completamente 
autodidactas na área.
9 ] No website de Luc 
Devroye, investigador belga 
da McGill University,  
em Montreal, Canadá,  
temos acesso a uma 
compilação de referências 
ligadas à tipografia e ao 
design de tipos no mundo 
inteiro. Na categoria 
“Portugal”, onde há três ou 
quatro anos se encontravam 
apenas algumas entradas, há 
actualmente largas dezenas. 
Este facto relaciona-se, não  
só com o desenvolvimento  
da investigação, mas também 

“Podia-se criar uma ‘fundição’ de tipos digitais, com pouco mais do que o 

acesso a um computador Macintosh, uma cópia do software Fontographer 

e, talvez o mais importante para o êxito de qualquer empresa, um bom co-

nhecimento das possibilidade que oferecia o novo mercado: a possibilidade 

de prestar um serviço à nova comunidade de compradores de tipos, quer 

dizer, aos designers profissionais e aos seus clientes ou empregados.” 7

Nos inícios dos anos 90, essa mudança torna-se clara e assiste-se à proli-
feração, em grande escala, de novos tipos, desenhados e produzidos por 
profissionais individuais, em várias partes do mundo.
No entanto, não deixa de ser temerário ousar entrar numa actividade 
que envolve, simultaneamente, conhecimentos tecnológicos e do do-
mínio formal e que se baseia no entendimento de caracteres que são 
o resultado de uma lenta evolução histórica de centenas de anos, sem 
grande tradição no nosso país.
É essa capacidade de arriscar, de investir e de procurar caminhos ainda 
não explorados, que iremos encontrar em personalidades tão diversas 
como Mário Feliciano, Dino dos Santos, Miguel Sousa, Hugo d’Alte, Ri-
cardo Santos e Rui Abreu.
Como veremos na descrição dos seus percursos biográficos, são perso-
nalidades e itinerários muito diversos (o que é visível, por exemplo, até, 
no facto de quatro deles viveram em Portugal e dois deles terem emigra-
do para outros países). Mas, uma coisa estes designers têm em comum: 
partiram para esta aventura sem o conforto de um terreno sólido que os 
sustentasse e sem a segurança de uma formação académica, nessa área 
específica 8.
As razões da escolha destes seis designers relacionam-se com um pequeno 
conjunto de factores que se foram tornando claros no início da investigação.
Antes de mais, foi nosso objectivo fazer incidir o estudo precisamente sobre 
os primeiros designers que se dedicaram, de uma forma intensa e precursora, 
ao design de tipos digitais em Portugal, aqueles que, na realidade, são os 
iniciadores de uma actividade que, de ano para ano, tem crescido entre nós.9

Mário Feliciano e Dino dos Santos são, nesse sentido, dois nomes in-
contornáveis, fazendo desta actividade a sua única (no caso de Mário 
Feliciano), ou principal (se pensarmos em  Dino dos Santos 10) ocupação 
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com o  crescimento desta 
actividade em Portugal, 
distinguindo-se, nessas 
páginas, muitos jovens 
designers, formados há 
relativamente pouco tempo. 
Disponível em: Luc Devroye, 
Type design information page: 
Type in Portugal. [Em linha]. 
Montreal: McGill University, 
1993-2013. [Consult. Abril 
2013]. Disponível em 
WWW:<URL:http://luc.
devroye.org/portugal.html>
10 ] Dino dos Santos, além  
de designer de tipos  
é também professor na ESAD 
- Escola Superior de Arte  
e Design de Matosinhos.
11 ] Data do início  
da nossa investigação.

profissional, desde finais do século XX. De facto, vendem fontes para o 
mundo inteiro, o seu reconhecimento internacional não tem deixado de 
crescer e o sucesso é evidente.
Quanto a Miguel Sousa, é, na verdade, um caso à parte, tendo-se iniciado 
muito cedo no design de tipos e alcançando, desde logo, um enorme su-
cesso – recebeu o prémio de Excellence in Type Design, do TDC-Type Di-
rectors Club, em 2006 – mas ocupando-se actualmente, em exclusivo, da 
parte tecnológica relacionada com o design de tipos, na equipa da Adobe, 
onde trabalha. Não é já, de facto, um criador de tipos, mas  a sua posição 
pioneira, o seu percurso e a sua situação profissional actual são de tal ma-
neira relevantes para esta área, que não podíamos deixar de o incluir. 
Na altura em que iniciámos a investigação, outros nomes relaciona-
dos com esta actividade, pareciam fazer sentido: Hugo d’Alte, Ricar-
do Santos, Rui Abreu, mas também Jorge dos Reis, Susana Carvalho 
e Rúben Dias, entre outros. 
Foi então, que um outro critério de escolha se impôs, relacionado com 
uma razão, a montante do design – a função dos tipos – e outra a jusan-
te – a sua capacidade de chegarem ao cliente, ou seja, a distribuição e 
a venda dos tipos.
Pareceu-nos, importante seleccionar os designers que, já em 2008 11, es-
tivessem a trabalhar em sistemas completos de fontes, produzindo tipos 
para texto e não apenas tipos display. Sendo um dos nossos objectivos 
compreender as razões do sucesso destes designers e a eventual relação 
desse sucesso com a qualidade dos seus tipos, tornou-se claro para nós, 
que a análise de tipos para texto – função primordial dos tipos de letra, 
desde o início da imprensa – seria imprescindível para levar a bom por-
to a nossa investigação. Além disso, estes designers que seleccionámos 
tinham também, já nessa altura, todos eles alguns dos seus tipos à venda 
em diversas fundições tipográficas. 
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12 ] Jan Middendorp & 
TwoPoints.Net (ed.), Type 
navigator: The Independent 
Foundries Handbook. Berlim: 
Die Gestalten Verlag, 2011, p.90.
13 ] Para além de Mário Felicia-
no, apenas estão representados 
nesta associação, os seguintes 
designers gráficos: Lizà Rama-
lho e Artur Rebelo (R2 Design), 
António Siveira Gomes e José 
Albergaria (português, actual-
mente a viver em França).

2.1. Mário Feliciano

Mário José Ferreira Feliciano nasce em 1969, nas Caldas da Rainha. 
Frequenta o ensino secundário na escola António Arroio e, em 1993, 
termina o curso de Design Gráfico no iade -Instituto de Artes Visuais 
Design e Marketing, em Lisboa. Pouco tempo antes de acabar o cur-
so, começa a trabalhar como designer gráfico para a revista Surf Por-
tugal Magazine, onde lhe concedem a liberdade de experimentar e de 
utilizar os seus primeiros tipos de letra. Em 1994, funda o estúdio de 
design gráfico, Secretonix. Entre 1997 e  1999, distribuiu as suas primei-
ras fontes através das fundições sediadas em Chicago, T26 e Adobe e, 
em 2001, funda a sua própria fundição digital, Feliciano Type Foundry, 
onde começa a publicar os seus tipos, a partir de dois conceitos muito 
diferentes: um, centrado na mais valia de uma grande família de tipos –  
o projecto Morgan – e outro, baseado numa coleção de pequenas famí-
lias ou fontes únicas de tipos display – a série modular B-sides.12 
Em 2003, recebe um prémio do Type Directors Club, pelo família ti-

pográfica Morgan e em 2010, a prestigiada 
typefoundry holandesa, Ensched Font Foundry 
publica o seu tipo Geronimo, passando a ser 
o primeiro e único designer de nacionalidade 
não holandesa a publicar nesta editora tipo-
gráfica. É membro da atypi, desde 1997 e da 
agi, desde 2009.13 Tem organizado várias pa-
lestras em eventos internacionais, sendo res-
ponsável pela conferência da atypi, em Lisboa, 
em 2006. Desenhou os tipos de letra para o 
Banco Espírito Santo, para o Passaporte Por-
tuguês e criou diversas fontes expressamente 
desenhadas para alguns jornais portugueses, 
como o semanário Expresso (tipo Expresso), o 
Diário de Notícias (tipo Eudald News) e o des-
portivo, O Jogo ( tipo Olísipone). Para a nossa 
vizinha Espanha, projectou os tipos Majerit 

IMAGEM 2

Mário Feliciano, tipos 
da colecção B-Sides: 
Bs-archae, Bs-kombat, 
Bs-looper e Bs-mandraz  
1998-2000. Catálogo  
de tipos, 1995-2002.

IMAGEM 1

Capa do catálogo  
de tipos de Mário  
Feliciano, 1995-2002.

1
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14 ] Este jornal, criado em 
1884, é actualmente o diário 
mais vendido na Suécia.
15 ] TL “He is a unique 
figure on the international 
type design scene.Energetic 
and open-minded, Portuguese 
Mário Feliciano is part  
of a new generation of type 
designers that has put  
the Iberian península  
firmly on the map.”
Jan Middendorp (ed.), 
Creative characters:The 
myFonts interviews,  
vol.1. Amesterdão: Bis 
Publishers, 2010, p.138.
16 ] No caso de algumas 
fontes, que não estão à venda, 
nem no seu próprio site, 
também acontece vendê-las 
directamente a pessoas  
que o contactam, numa 
relação pessoal, muitas 
vezes próxima dos designers 
gráficos que as irão utilizar. 
Mário Feliciano, Entrevista 
realizada pela autora.  
Lisboa, 24 de Novembro  
de 2012. Anexos, p. 12.
17 ] Mário Feliciano, “Lexicon 
by Bram de Does, is a type 
designer’s type design, par 
excellence”. In Walters, John 
L.  (Ed.), Eye Magazine, nº 68. 
London: Summer 2008.
18 ] “Majerit conveys the 
perfect balance between 
tradition and modernity (...)  
I tis extremely legible at small 
sizes, but its individuality 
amplifies at bigger and 
heavier sizes without loosing 
its seriousness and warmth.  
A revolutionary ‘Times 
Roman’ with  a thick 
Mediterranean accent.” 
Deborah Little John  
& Alfredo Triviño,  “Golden 
Age?” In Walters, John L.  
(Ed.), Eye Magazine, nº 71. 
London: Spring 2009, p.45.

para o jornal El Pais (para substituir o Times) e Mayeur para o Diário 
de Navarra e, mais recentemente, em 2008, criou uma enorme família 
de tipos (com cerca de 50 fontes, entre sans, serif e slab), que são vistos, 
diariamente, por muitos leitores no norte da Europa, na Suécia, num 
dos jornais de referência nesse país, o Svenska Dagbladet 14.
Mas não se pense que estes são os únicos jornais a utilizar fontes da sua 
autoria. Mário Feliciano está representado em quase todos os continen-
tes: a Europa do Norte e a Alemanha são os seus principais clientes, mas 
há letras suas a serem lidas, diariamente, por muitos leitores em todo 
o mundo, desde a América do Norte – o jornal San Jose Mercury News 
utiliza a Flama –, ou do Sul – o jornal La Nacion, na Argentina faz uso da 
Sueca e O Estado de São Paulo, no Brasil, escreve-se em Eudald e Flama 
–, até África –  onde o jornal The New Nation, do Sudão do Sul utiliza 
a família tipográfica Sueca (!) –, ou à Oceania– com o jornal  Finantial 
Review, da Austrália a fazer uso desta mesma família, utilizada no jornal 
sueco.

“[Mário Feliciano] é uma figura única no panorama internacional do design.

Enérgico e com um espírito aberto, o português Mário Feliciano faz parte 

de uma nova geração de designers de tipos que colocou, firmemente, a 

Península Ibérica no mapa.” 15

Este designer, que se tornou numa figura única da tipografia nacional 
e internacional, está representado em diversas editoras tipográficas, 
como a Adobe, T26, MyFonts e Village.16 A revista Eye, uma das publi-
cações mais conceituadas de design gráfico, publica, no verão de 2008 
(nº 68), um texto da sua autoria sobre o tipo Lexicon 17, desenhado 
pelo conceituado tipógrafo holandês, Bram de Does e num número 
posterior, uma série de especialistas escolhe um dos seus tipos de letra 
como modelo do zeitgeist actual, aliando, exemplarmente, tradição e 
contemporaneidade. 18 
Mas, para além de tudo, Mário Feliciano não passa sem a música e o surf 
e pensa mesmo que as suas qualidades como type designer são indisso-
ciáveis dos outros interesses que conserva, das relações pessoais que 
tem mantido e da pessoa que é.
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19 ] TL “My work was 
influenced by worlds outside 
surfing as well: art, rock and 
pop culture. This was when 
type design came into my life.”
Jan Middendorp (ed.),  
op. cit., p.142. 
20 ] Mário Feliciano, 
Entrevista realizada pela 
autora. Lisboa, 21 de Maio  
de 2010. Anexos, p. 5.
21 ] Vitor da Silva, 20 
alfabetos tipográficos de 
vinte designers do século XX. 
Prefácio de Carlos Rocha. 
Lisboa: Edição do autor, 2002.

“O meu trabalho foi influenciado também por mundos exteriores ao próprio 

surf: arte, rock e culturas pop. Foi aí que o desenho de tipos entrou na minha 

vida.” 19

Em criança, tinha prazer em desenhar à vista a partir do que via ou utili-
zando fotografias  – “Pedia dinheiro à minha mãe para ir comprar papel 
branco... em vez de rebuçados!” 20 – e não gostava tanto de desenho de 
imaginação, o que considera poder estar relacionado com o caminho 
que seguiu. Não era especialmente dedicado à leitura. Pratica surf desde 
os doze anos, sendo que a preocupação desse desporto com a imagem 
de marcas veio, mais tarde, influenciar a escolha profissional. Por outro 
lado, Mário Feliciano pensa que o gosto pela música fomentou, sem dú-
vida, o interesse pelos tipos de letra. É um autodidacta. A formação em 
design no iade não lhe trouxe nada nesta área. Mais importante foi o 
contacto com Manuel Rodrigues Pereira da Silva, tipógrafo e estudioso 
da área que, logo no início, lhe chamou a atenção para a tipografia mais 

“séria”, desvalorizando os tipos de índole mais experimental que Felicia-
no lhe ia mostrando.21

Ao princípio, começava por ampliar muito uma letra, pendurá-la na parede 
e ficar a observá-la durante uns tempos. Precisava de ver as letras muito 
grandes, observar os pormenores e tentar perceber a dinâmica das formas. 
Embora nunca tenha aprendido caligrafia, sempre se preocupou em tentar 
perceber o movimento da mão. Começa por desenhar tipos muito experi-
mentais, publicando-os na Surf Portugal Magazine, inspirado, sobretudo, 
por David Carson. Enquanto trabalhou na revista, começou a modificar 
fontes na primeira versão do programa Fontographer, que alguém lá tinha 
deixado e, depois, como o trabalho se foi tornando mais sério, comprou a 
segunda versão do programa, tendo chegado, gradualmente, a níveis de 
trabalho mais interessantes.22 Em 1995, o seu trabalho aparece na Emigre  
(nº 34) - outra grande influência, na altura - coincidindo esse acontecimen-
to com o convite da Adobe e da T26, para a comercialização dos seus tipos. 
Através dos exemplos da Emigre e do trabalho de David Carson, percebe 
que é possível fazer design de fontes sem se ter uma atitude académica e vai 
descobrindo que a informação e a intuição que possui são determinantes 
naquilo que o define como designer de tipos de letra. Acima de tudo, Má-

IMAGEM 3

(página seguinte)
Os tipos Rongel  
e Flama de Mário 
Feliciano em uso num 
livro com design  
da autora (colaboração  
de Elisabete Rolo).
a. maquete  
de capa inicial.
b. duplas páginas  
do miolo.  
A imagem à esquerda 
apresenta um pormenor 
em tamanho real.
José Eduardo Franco (dir.), 
Mosteiros e conventos, 
ordens e congregações: 
1.000 anos  
de empreendedorismo 
religioso, cultural  
e artístico em Portugal. 
Lisboa: imprensa  
Nacional-Casa da Moeda, 
2011. Fonte: a autora.
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NAs oRigEns dA vidA monásTicA Em PoRTUgAl
José Eduardo Franco

o plano eclesiológico, a vida religiosa surge e desenvolve-se pri-
meiramente como uma experiência marginal em relação à estru-
tura hierárquica, que mais tarde será reconhecida como uma 

mais-valia depois enquadrada na própria Igreja institucio-
nal, mas mantendo até hoje um estatuto de significativa 

autonomia.   �   Os religiosos, a quem Georges Minois chamou “uma espécie de 
marginais do espírito” (Georges Minois, Les Religieux au Bretagne sous l’Ancien 
Régime, p. 7), desenvolveram um mundo à parte no quadro do Cristianismo que 
os envolveu numa auréola de um certo mistério, de uma certa superioridade, o 
que provocou quer a atracção e o louvor, quer a suspeita e o repúdio.   �   Esta 

experiência marginal apresentou-se, por vezes, como reacção crítica à “acomodação” 
da vida dos baptizados em Cristo, resultante da oficialização da religião cristã como 
religião de Estado no âmbito do Império Romano, deixando de ser uma religião per-
seguida para ser uma religião ordenada e ordenadora do próprio sistema político em 
que se inseria.   �   Neste novo contexto da história do Cristianismo, o monaquismo 
cristão apresenta-se como uma proposta de regeneração do Cristianismo através de 
uma vivência que se pretendia radical do Evangelho, num dinamismo de regressus às 
fontes da Fé, tendo como modelo a vida de Cristo e as comunidades cristãs primitivas. 
Aqui o apelo à fuga mundi, ou seja, a exigência de recolhimento frente ao bulício e às 
preocupações da sociedade, e a profissão dos votos religiosos são vistos originaria-
mente, na óptica deste movimento de contra-corrente, como forma de substituir o 
ideal de martírio num quadro de ausência de perseguição política oficial contra os 
seguidores de Cristo.   �   A motivação fundamental e fundante do monaquismo cris-
tão assenta no ideal “do seguimento ou imitação de Cristo, que naquele género de 

O Mosteiro de Santa 
Maria de Pitões das 
Júnias situado no 
extremo Norte de 
Trás-os-Montes, 
concelho 
de Montalegre, 
é uma das poucas 
construções 
monásticas ainda 
sobrevivente no 
nosso país anteriores 
à nacionalidade. 
A primeira 
construção deste 
mosteiro para 
uma comunidade 
Beneditina data 
do século VI.
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Ordem contemplativa na sua essência, os Cistercienses, enquanto Beneditinos reforma-
dos, não deixaram de valorizar a oração e o trabalho como um binómio basilar na sua mar-
cha de vida, observando literalmente a Regra de S. Bento, num estilo de vida mais simples 
que em Cluny. Procurar Deus e orar era melhor em solidão, o que motivou a procura de 
lugares afastados da “civilização”, onde o silêncio melhor permitia o encontro do monge 
consigo e com Deus. Sete vezes diárias de Ofício Divino no coro e a prática de muita medi-
tação contemplativa são importantes em Cister, mesmo no trabalho, intelectual ou manual, 
embora este último tenha sido atribuído mais aos irmãos conversos, já que a hierarquia 
social medieval, muito transposta nos mosteiros da Ordem, assim obrigava, pois os monges 
eram quase todos sacerdotes, sendo maioritariamente de origem nobre. Nesta faceta do 
trabalho manual, os Cistercienses inovaram, ao criar granjas agrícolas ou mineiras, além de 
pesqueiras e salinas, onde os conversos produziam e administravam produções e geriam os 
territórios, a favor da abadia de que dependiam. Lá, na abadia, os monges oravam, ilustra-
vam-se na Lectio Divina, geriam a propriedade monástica no seu todo, celebravam, ensina-
vam por vezes. Este esquema de organização foi um dos motivos do êxito de Cister, 
principalmente em termos económicos. A hidráulica, a metalurgia e mineração, muitas 
técnicas agrícolas, a piscicultura, entre outras inovações, muito devem ao labor de Cister.

Luz, claridade (como no hábito), sobriedade ornamental, mesmo na alimentação 
(sem carne) eram notas distintivas dos Cistercienses, principalmente face a Cluny, de 
quem se demarcaram, de certa forma, mas sem crítica ou colisão. O manto branco de 
Cister cobriu a Europa, animou-a, trouxe-lhe vida, foi vida das gentes, mas acabou por 
sofrer com as borrascas da história, embora teime em subsistir e assumir-se como 

uma das instituições modelares da Cristandade, medieval principalmente.

S .  B E R n A R d o  d E  c L A I R vA U x
Santo, Doutor da Igreja e antigo Abade de Clairvaux, Bernardo de Fontaine nas-

ceu em Fontaine-lès-Dijon em 1090, no seio de uma família nobre, e faleceu na 
Abadia de Clairvaux em 1153. Foi educado entre os cónegos de Saint-Vor-

les, em Chatillion-sur-Seine, tendo aos 20 anos decidido enveredar 
pela vida religiosa. Assim, cerca de 1112 entra, com mais 30 compa-

nheiros e parentes, na Abadia de Cister (Cîteaux, fundada em 
1098, por Roberto de Molesmes). O abade que o recebeu foi 

Estêvão Harding, inglês, que pôs à disposição do jovem 
borguinhão uma boa biblioteca. Bernardo apaixo-
nou-se desde cedo pelas Sagradas Escrituras e pela 
Patrística, os Padres da Igreja, leituras que acompa-
nhavam mortificações e asceses cada vez mais comuns. 

Em 1115, já professo e evidenciando uma solidez espiri-
tual e uma autoridade notável, foi incumbido pelo Abade 

Harding de fundar, com mais 12 monges, um mosteiro em 
Clairvaux, na Champagne (diocese de Langres). Foi sagrado 

Abade por Guillaume de Champeaux, em Châllons-sur-Marne.

 
S. Bernardo  
de Clairvaux

A sua força espiritual e ascética contrastava com a sua fraqueza e estado de doença 
frequente, mas sempre mostrando energia, uma fé vigorosa e uma personalidade 
muito forte, o que permitiu que granjeasse desde logo uma reputação de santo mís-
tico, o que aumentava a sua autoridade no governo de Clairvaux e das suas inúmeras 
fundações e filiações que fez, além do impulso que deu à Ordem de Cister, a qual sem 
ele não teria passado talvez de uma bravata. Em 35 anos fundou 69 abadias, sendo que 
cada qual acabou por se multiplicar em filiações. Apesar deste vigor, a vida foi precá-
ria em Clairvaux durante alguns anos, o que não impediu a fundação por Bernardo de 
Trois-Fontaines, logo em 1118, e, a partir desta, a fundação de Fontenay. Aquando da 
sua morte, em 1153, Cister, graças a Bernardo, tinha 167 mosteiros fundados. A rede 
de mosteiros que derivou de Clairvaux, o maior manancial então de fundações dos 
Monges Brancos, explica a figura e importância de Bernardo: se foi incrível a sua capa-
cidade de fundar tantas abadias e estimular as filiações destas depois, foram ainda 
mais notáveis a autoridade e a forma de controlo e governo de toda essa rede monás-
tica, a qual governou com pulso de ferro e através de mensageiros e visitações, em 
atenção à carta de Caridade, texto normativo cisterciense. Bernardo convocou capítu-
los, regeu-os e a partir deles conduziu Clairvaux e as suas abadias filhas.

Bernardo, no meio de todos estes afazeres, foi também o maior nome da teologia 
monástica do seu tempo, além de ter participado em vários assuntos da Igreja e da Cris-
tandade, como o apoio à Segunda Cruzada (1147-1149), através do Papa Eugénio III, seu 
discípulo e monge cisterciense. Na sua Apologia, dirimiu conflitos entre Beneditinos e 
Cistercienses, não sem paixão, mas com pulso também e capacidade de resolução, 
embora por vezes tenha extrapolado o seu sentido de medida das coisas, como no “caso” 
Abelardo ou em algumas verrinosas catilinárias destinadas a Cluny, onde destilou mais 
fel do que mel, atendendo à sua fama de “Doutor Melífluo”. Apoiou os Templários na sua 
formação, na definição do seu binómio contemplativo e militar, dos quais foi grande 
apoiante, contribuindo para a sua Regra (de inspiração cisterciense) no Concílio de 
Troyes, em 1128. Um árbitro da Europa no séc. XII, como alguns o apodam, embora 
tenha sido um homem de facções e posições, estribadas no respeito incondicional pela 
hierarquia, à qual exigia pureza de costumes absoluta, considerando ainda inatacáveis a 
autoridade e primado da Santa Sé. Mas foi sempre monge e abade, nunca esqueceu a sua 
essência monástica, coroada por dotes literários e de erudição teológica, destacando-se 
pela beleza da sua escrita e pela sua devoção a Maria.

Disciplina austera, despojamento, ascese, podem ser considerados os estribos do 
grande “teólogo da vida monástica”, como referira já D. Jean Leclerc, OSB. S. Bernardo 
denunciou riqueza entre os monges, pompa e fausto, liturgia pesada e muito ornamen-
tada, como referia nas suas diatribes com Cluny, numa demanda da pureza monástica 
que ele pretendeu específica de Cister, num esforço de renovação espiritual, apoiadas 
na caridade e na pobreza, dois eixos importante no Abade de Clairvaux. Todavia, toda 
esta austeridade, obediência filial, despojamento e simplicidade no quotidiano monás-
tico em todas as suas dimensões não oram jamais vividas como em vida de S. Bernardo, 
o qual foi a maior figura religiosa do seu tempo até S. Francisco de Assis.
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 em Portugal
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c. 1138 S. Cristóvão de Lafões

1140/43 S. João de Tarouca

1153 S.ta Maria de Alcobaça
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1170 S. Pedro das Águias

1170-1176 S.ta Maria de Aguiar

1172 S.ta Maria de Tamarães
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1174 S.ta Maria do Bouro

1195 S.ta Maria de Seiça
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o plano eclesiológico, a vida religiosa surge e desenvolve-se pri-
meiramente como uma experiência marginal em relação à estru-
tura hierárquica, que mais tarde será reconhecida como uma 

mais-valia depois enquadrada na própria Igreja institucio-
nal, mas mantendo até hoje um estatuto de significativa 

autonomia.   �   Os religiosos, a quem Georges Minois chamou “uma espécie de 
marginais do espírito” (Georges Minois, Les Religieux au Bretagne sous l’Ancien 
Régime, p. 7), desenvolveram um mundo à parte no quadro do Cristianismo que 
os envolveu numa auréola de um certo mistério, de uma certa superioridade, o 
que provocou quer a atracção e o louvor, quer a suspeita e o repúdio.   �   Esta 

experiência marginal apresentou-se, por vezes, como reacção crítica à “acomodação” 
da vida dos baptizados em Cristo, resultante da oficialização da religião cristã como 
religião de Estado no âmbito do Império Romano, deixando de ser uma religião per-
seguida para ser uma religião ordenada e ordenadora do próprio sistema político em 
que se inseria.   �   Neste novo contexto da história do Cristianismo, o monaquismo 
cristão apresenta-se como uma proposta de regeneração do Cristianismo através de 
uma vivência que se pretendia radical do Evangelho, num dinamismo de regressus às 
fontes da Fé, tendo como modelo a vida de Cristo e as comunidades cristãs primitivas. 
Aqui o apelo à fuga mundi, ou seja, a exigência de recolhimento frente ao bulício e às 
preocupações da sociedade, e a profissão dos votos religiosos são vistos originaria-
mente, na óptica deste movimento de contra-corrente, como forma de substituir o 
ideal de martírio num quadro de ausência de perseguição política oficial contra os 
seguidores de Cristo.   �   A motivação fundamental e fundante do monaquismo cris-
tão assenta no ideal “do seguimento ou imitação de Cristo, que naquele género de 
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Trás-os-Montes, 
concelho 
de Montalegre, 
é uma das poucas 
construções 
monásticas ainda 
sobrevivente no 
nosso país anteriores 
à nacionalidade. 
A primeira 
construção deste 
mosteiro para 
uma comunidade 
Beneditina data 
do século VI.

M
O

S
T

E
IR

O
S

 E
 C

O
N

V
E

N
T

O
S

 O
R

D
E

N
S

 E
 C

O
N

G
R

E
G

A
Ç

Õ
E

S
10

0
0

 A
N

O
S

 D
E

 E
M

P
R

E
E

N
D

E
D

O
R

IS
M

O
 R

E
L

IG
IO

S
O

, 
C

U
L

T
U

R
A

L
 E

 A
R

T
IS

T
IC

O
 E

M
 P

O
R

T
U

G
A

L

DIRECÇÃO: JOSÉ EDUARDO FRANCO

IMAGEM 3 a



017I  •  A B E RT U R A

S E n T I d o S  E  I d E á R I o S

NAs oRigEns dA vidA monásTicA Em PoRTUgAl
José Eduardo Franco

o plano eclesiológico, a vida religiosa surge e desenvolve-se pri-
meiramente como uma experiência marginal em relação à estru-
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marginais do espírito” (Georges Minois, Les Religieux au Bretagne sous l’Ancien 
Régime, p. 7), desenvolveram um mundo à parte no quadro do Cristianismo que 
os envolveu numa auréola de um certo mistério, de uma certa superioridade, o 
que provocou quer a atracção e o louvor, quer a suspeita e o repúdio.   �   Esta 

experiência marginal apresentou-se, por vezes, como reacção crítica à “acomodação” 
da vida dos baptizados em Cristo, resultante da oficialização da religião cristã como 
religião de Estado no âmbito do Império Romano, deixando de ser uma religião per-
seguida para ser uma religião ordenada e ordenadora do próprio sistema político em 
que se inseria.   �   Neste novo contexto da história do Cristianismo, o monaquismo 
cristão apresenta-se como uma proposta de regeneração do Cristianismo através de 
uma vivência que se pretendia radical do Evangelho, num dinamismo de regressus às 
fontes da Fé, tendo como modelo a vida de Cristo e as comunidades cristãs primitivas. 
Aqui o apelo à fuga mundi, ou seja, a exigência de recolhimento frente ao bulício e às 
preocupações da sociedade, e a profissão dos votos religiosos são vistos originaria-
mente, na óptica deste movimento de contra-corrente, como forma de substituir o 
ideal de martírio num quadro de ausência de perseguição política oficial contra os 
seguidores de Cristo.   �   A motivação fundamental e fundante do monaquismo cris-
tão assenta no ideal “do seguimento ou imitação de Cristo, que naquele género de 
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Ordem contemplativa na sua essência, os Cistercienses, enquanto Beneditinos reforma-
dos, não deixaram de valorizar a oração e o trabalho como um binómio basilar na sua mar-
cha de vida, observando literalmente a Regra de S. Bento, num estilo de vida mais simples 
que em Cluny. Procurar Deus e orar era melhor em solidão, o que motivou a procura de 
lugares afastados da “civilização”, onde o silêncio melhor permitia o encontro do monge 
consigo e com Deus. Sete vezes diárias de Ofício Divino no coro e a prática de muita medi-
tação contemplativa são importantes em Cister, mesmo no trabalho, intelectual ou manual, 
embora este último tenha sido atribuído mais aos irmãos conversos, já que a hierarquia 
social medieval, muito transposta nos mosteiros da Ordem, assim obrigava, pois os monges 
eram quase todos sacerdotes, sendo maioritariamente de origem nobre. Nesta faceta do 
trabalho manual, os Cistercienses inovaram, ao criar granjas agrícolas ou mineiras, além de 
pesqueiras e salinas, onde os conversos produziam e administravam produções e geriam os 
territórios, a favor da abadia de que dependiam. Lá, na abadia, os monges oravam, ilustra-
vam-se na Lectio Divina, geriam a propriedade monástica no seu todo, celebravam, ensina-
vam por vezes. Este esquema de organização foi um dos motivos do êxito de Cister, 
principalmente em termos económicos. A hidráulica, a metalurgia e mineração, muitas 
técnicas agrícolas, a piscicultura, entre outras inovações, muito devem ao labor de Cister.

Luz, claridade (como no hábito), sobriedade ornamental, mesmo na alimentação 
(sem carne) eram notas distintivas dos Cistercienses, principalmente face a Cluny, de 
quem se demarcaram, de certa forma, mas sem crítica ou colisão. O manto branco de 
Cister cobriu a Europa, animou-a, trouxe-lhe vida, foi vida das gentes, mas acabou por 
sofrer com as borrascas da história, embora teime em subsistir e assumir-se como 

uma das instituições modelares da Cristandade, medieval principalmente.

S .  B E R n A R d o  d E  c L A I R vA U x
Santo, Doutor da Igreja e antigo Abade de Clairvaux, Bernardo de Fontaine nas-

ceu em Fontaine-lès-Dijon em 1090, no seio de uma família nobre, e faleceu na 
Abadia de Clairvaux em 1153. Foi educado entre os cónegos de Saint-Vor-

les, em Chatillion-sur-Seine, tendo aos 20 anos decidido enveredar 
pela vida religiosa. Assim, cerca de 1112 entra, com mais 30 compa-

nheiros e parentes, na Abadia de Cister (Cîteaux, fundada em 
1098, por Roberto de Molesmes). O abade que o recebeu foi 

Estêvão Harding, inglês, que pôs à disposição do jovem 
borguinhão uma boa biblioteca. Bernardo apaixo-
nou-se desde cedo pelas Sagradas Escrituras e pela 
Patrística, os Padres da Igreja, leituras que acompa-
nhavam mortificações e asceses cada vez mais comuns. 

Em 1115, já professo e evidenciando uma solidez espiri-
tual e uma autoridade notável, foi incumbido pelo Abade 

Harding de fundar, com mais 12 monges, um mosteiro em 
Clairvaux, na Champagne (diocese de Langres). Foi sagrado 

Abade por Guillaume de Champeaux, em Châllons-sur-Marne.

 
S. Bernardo  
de Clairvaux

A sua força espiritual e ascética contrastava com a sua fraqueza e estado de doença 
frequente, mas sempre mostrando energia, uma fé vigorosa e uma personalidade 
muito forte, o que permitiu que granjeasse desde logo uma reputação de santo mís-
tico, o que aumentava a sua autoridade no governo de Clairvaux e das suas inúmeras 
fundações e filiações que fez, além do impulso que deu à Ordem de Cister, a qual sem 
ele não teria passado talvez de uma bravata. Em 35 anos fundou 69 abadias, sendo que 
cada qual acabou por se multiplicar em filiações. Apesar deste vigor, a vida foi precá-
ria em Clairvaux durante alguns anos, o que não impediu a fundação por Bernardo de 
Trois-Fontaines, logo em 1118, e, a partir desta, a fundação de Fontenay. Aquando da 
sua morte, em 1153, Cister, graças a Bernardo, tinha 167 mosteiros fundados. A rede 
de mosteiros que derivou de Clairvaux, o maior manancial então de fundações dos 
Monges Brancos, explica a figura e importância de Bernardo: se foi incrível a sua capa-
cidade de fundar tantas abadias e estimular as filiações destas depois, foram ainda 
mais notáveis a autoridade e a forma de controlo e governo de toda essa rede monás-
tica, a qual governou com pulso de ferro e através de mensageiros e visitações, em 
atenção à carta de Caridade, texto normativo cisterciense. Bernardo convocou capítu-
los, regeu-os e a partir deles conduziu Clairvaux e as suas abadias filhas.

Bernardo, no meio de todos estes afazeres, foi também o maior nome da teologia 
monástica do seu tempo, além de ter participado em vários assuntos da Igreja e da Cris-
tandade, como o apoio à Segunda Cruzada (1147-1149), através do Papa Eugénio III, seu 
discípulo e monge cisterciense. Na sua Apologia, dirimiu conflitos entre Beneditinos e 
Cistercienses, não sem paixão, mas com pulso também e capacidade de resolução, 
embora por vezes tenha extrapolado o seu sentido de medida das coisas, como no “caso” 
Abelardo ou em algumas verrinosas catilinárias destinadas a Cluny, onde destilou mais 
fel do que mel, atendendo à sua fama de “Doutor Melífluo”. Apoiou os Templários na sua 
formação, na definição do seu binómio contemplativo e militar, dos quais foi grande 
apoiante, contribuindo para a sua Regra (de inspiração cisterciense) no Concílio de 
Troyes, em 1128. Um árbitro da Europa no séc. XII, como alguns o apodam, embora 
tenha sido um homem de facções e posições, estribadas no respeito incondicional pela 
hierarquia, à qual exigia pureza de costumes absoluta, considerando ainda inatacáveis a 
autoridade e primado da Santa Sé. Mas foi sempre monge e abade, nunca esqueceu a sua 
essência monástica, coroada por dotes literários e de erudição teológica, destacando-se 
pela beleza da sua escrita e pela sua devoção a Maria.

Disciplina austera, despojamento, ascese, podem ser considerados os estribos do 
grande “teólogo da vida monástica”, como referira já D. Jean Leclerc, OSB. S. Bernardo 
denunciou riqueza entre os monges, pompa e fausto, liturgia pesada e muito ornamen-
tada, como referia nas suas diatribes com Cluny, numa demanda da pureza monástica 
que ele pretendeu específica de Cister, num esforço de renovação espiritual, apoiadas 
na caridade e na pobreza, dois eixos importante no Abade de Clairvaux. Todavia, toda 
esta austeridade, obediência filial, despojamento e simplicidade no quotidiano monás-
tico em todas as suas dimensões não oram jamais vividas como em vida de S. Bernardo, 
o qual foi a maior figura religiosa do seu tempo até S. Francisco de Assis.

“ Fundações” Cistercienses 
 em Portugal

Mosteiros Masculinos

c. 1138 S. Cristóvão de Lafões

1140/43 S. João de Tarouca

1153 S.ta Maria de Alcobaça

1143/44 Santiago de Server
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1170-1176 S.ta Maria de Aguiar

1172 S.ta Maria de Tamarães

1173-1179 S.ta Maria de Fiães

1174 S.ta Maria do Bouro

1195 S.ta Maria de Seiça

a. 1200 S.ta Maria de Maceira-Dão

1220 S.ta Maria de Estrela

1221 S. Paulo de Almaziva

Mosteiros Femininos

1206  

1214 Celas

1223 Arouca

1241 S.ta Maria de Cós

1249 S. Salvador de Bouças

c. 1278 S. Bento de Cástris

c. 1287 S.ta Maria de Almoster

1295 S. Dinis de Odivelas

1653 Mocambo

1692 Tabosa

1756 Setúbal

1763 Desterro – Lisboa
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o plano eclesiológico, a vida religiosa surge e desenvolve-se pri-
meiramente como uma experiência marginal em relação à estru-
tura hierárquica, que mais tarde será reconhecida como uma 

mais-valia depois enquadrada na própria Igreja institucio-
nal, mas mantendo até hoje um estatuto de significativa 

autonomia.   �   Os religiosos, a quem Georges Minois chamou “uma espécie de 
marginais do espírito” (Georges Minois, Les Religieux au Bretagne sous l’Ancien 
Régime, p. 7), desenvolveram um mundo à parte no quadro do Cristianismo que 
os envolveu numa auréola de um certo mistério, de uma certa superioridade, o 
que provocou quer a atracção e o louvor, quer a suspeita e o repúdio.   �   Esta 

experiência marginal apresentou-se, por vezes, como reacção crítica à “acomodação” 
da vida dos baptizados em Cristo, resultante da oficialização da religião cristã como 
religião de Estado no âmbito do Império Romano, deixando de ser uma religião per-
seguida para ser uma religião ordenada e ordenadora do próprio sistema político em 
que se inseria.   �   Neste novo contexto da história do Cristianismo, o monaquismo 
cristão apresenta-se como uma proposta de regeneração do Cristianismo através de 
uma vivência que se pretendia radical do Evangelho, num dinamismo de regressus às 
fontes da Fé, tendo como modelo a vida de Cristo e as comunidades cristãs primitivas. 
Aqui o apelo à fuga mundi, ou seja, a exigência de recolhimento frente ao bulício e às 
preocupações da sociedade, e a profissão dos votos religiosos são vistos originaria-
mente, na óptica deste movimento de contra-corrente, como forma de substituir o 
ideal de martírio num quadro de ausência de perseguição política oficial contra os 
seguidores de Cristo.   �   A motivação fundamental e fundante do monaquismo cris-
tão assenta no ideal “do seguimento ou imitação de Cristo, que naquele género de 
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22 ] Jan Middendorp  
(ed.), op. cit., p.139. 
23 ] TL “Then in 1997 I 
went to the ATypI – and it 
all changed (…) I think that 
dinner somehow changed  
my carreer and my entire 
life.” Jan Middendorp  
(ed.), op.cit., p.139.
24 ] Mário Feliciano,  
2012, op. cit. Anexos, p. 10.

rio Feliciano considera que recebe influências de pessoas que manifestam 
interesses noutras áreas, para além daquilo em que trabalham. Pensa que 
os type designers que fazem bons tipos de letra são pessoas com um espírito 
aberto e com um mundo enorme à sua volta, tornando-se também, desse 
modo, nas mais marcantes personalidades na área tipográfica.

“Depois, em 1997, fui à Atypi e tudo mudou (…) penso que aquele jantar 

mudou de algum modo, a minha carreira e a minha vida inteira.”23

“(...) deu-se ali um momento especial, um acontecimento, que eu acredito 

ser um daqueles momentos raros da vida, que transcendem os fenómenos 

com os quais lidamos no dia-a-dia...” 24

É que na vida de Mário Feliciano existe uma noite verdadeiramente 
extraordinária, que vai determinar aquilo que viria a ser o seu percurso 
profissional. Em Reading, em 1997, durante o primeiro congresso da 
Atypi a que vai, conhece Peter Mathias Noordzij, o filho do fundador 
do primeiro curso de design de tipos na Europa, o designer Gerrit 
Noordzij. É o primeiro type designer que conhece, o primeiro com quem 
fala na vida! No mesmo dia, acaba a jantar com personalidades, como 
Robert Bringhurst, John Downer e Fred Smeijers, entre outros. Nun-
ca tinha ouvido falar destas pessoas, que o viam a ele como uma “ave 
rara”, pois não faziam ideia da existência de um designer de tipos em 
Portugal. Com Mathias Noordzij estabeleceu-se uma relação profis-
sional e pessoal, pela enorme empatia que existiu entre os dois. O type 
designer holandês, por quem tem grande admiração, apadrinhou-o, de 
certa forma, e prometeu-lhe, quase de imediato, vir a editar a Geronimo 
na font foundry Enschede. Para o congresso, em Reading, levou os seus 
trabalhos iniciais mais experimentais. No entanto, já tinha começado os 
esboços daquilo que viriam a ser os seus tipos de letra espanhóis: o Ron-
gel, o Merlo, o Geronimo e o Eudald. Naqueles dias, percebe que a tipo-
grafia, afinal, é “outra coisa” e, a partir daí, começa a interessar-se pela 
tradição e a estudar mais profundamente a história dos tipos. Passados 
seis meses, envia por correio as suas interpretações dos tipos espanhóis 
a Mathias Noordzij, surpreendendo-o enormemente, pela conjugação 
simultânea da criação de tipos tão diferentes, pela mesma pessoa. De 
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25 ] Jan Middendorp  
(ed.), op. cit., p.14o. 
26 ] Este tipo será analisado 
mais profundamente  
nos casos de estudo,  
mais adiante  (capítulo 7).
27 ] Mário Feliciano,   
2012, op. cit., p.9.

início, tinha-lhe mostrado uma faceta totalmente experimental e pouco 
tempo depois, revela uma faceta mais clássica, mais informada. Mário 
Feliciano pensa que, o facto de coexistir nos seus desenhos muita coisa 
que se ensina no design de tipos, na Holanda, ao mesmo tempo que tan-
ta coisa oposta, terá sido o que mais fascinou Mathias Noordzij.
No que diz respeito aos tipos que já desenhou, um dos projectos que 
mais gostou de desenvolver, segundo confessa numa entrevista em 
2008, foi precisamente o que se baseou nos tipos espanhóis 25, tendo 
desenhado seis ou sete tipos, alguns deles não-publicados. O tipo Ron-
gel, por exemplo, que, de certa forma, é um dos seus favoritos – embora 
sem grande sucesso comercial –, resulta de vários anos de pesquisa his-
tórica em livros e espécimenes de tipos impressos no século XVIII, em 
Espanha, viagens de pesquisa e muita leitura sobre o período em causa. 
O tipo Geronimo que, de algum modo,  pode ser considerado o seu ex-
-libris – pelo que significa estar representado na fundição Enschesdé –, 
resultou também desta pesquisa, desenvolvendo-se a partir da sua inter-
pretação dos tipos do puncionista espanhol Geronimo Gil.26

“Foi por aí que eu comecei. Comecei pelo Punk/

Rock, para depois ir para a música clássica! Fiz o 

percurso nesse sentido.” 27

A diversidade do trabalho de Mário Feliciano re-
flecte enormemente, a multiplicidade das suas 
influências. As influências históricas situam-se 

IMAGEM 4 a 6

Simulação de um  
jornal fictício para  
a apresentação de 
diversos tipos de Mário 
Feliciano. Pormenores.
Repare-se no jogo que  
o autor estabelece entre 
o nome dos diversos tipos 
e a fonte em que estão 
compostas: por exemplo  
a palavra “Eudald”  
está escrita em Flama.
Fonte: Mário Feliciano, 
Alguns Tipos. Lisboa: 
publicação do autor, 2005.

4

5 6
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28 ] “Nunca me passou pela cabeça, 
de facto, desenhar alguma coisa que 
tivesse a ver com o Garamond ou 
com o Fournier... e eu gosto dos tipos 
de letra franceses. Ou, com um Bo-
doni... Simplesmente, não me passa 
pela cabeça! Se alguém me pedir... 
vou aproveitar a oportunidade, mas, 
intuitivamente, não o farei. E era 
capaz de desenhar mais vinte tipos 
de letra inspirados nos espanhóis!...”
Mário Feliciano, 2012, op. cit., p.12.
29 ] Mário Feliciano, 
2010, op. cit., p.5.
30 ] Mário Feliciano, 
2012, op. cit., p.12.

entre os espanhóis e os holandeses e nada têm a ver com os franceses, 
com os quais se identifica pouco 28. Desenha tipos com muito de geo-
métrico, como a Morgan ou a Flama, mas vai buscar outras coisas que 
têm a ver com o movimento da escrita e que são representativas do seu 

“lado holandês”. No entanto, a costela mais clássica do seu trabalho re-
laciona-a com os espanhóis: “Inicialmente, interessei-me bastante por 
Dwiggins, mas depois percebi que, do que gostava no seu trabalho era 
daquilo que ele tinha ido buscar aos espanhóis.” 29

O famoso designer americano Mathew Carter é uma das suas re-
ferências. Nos designers holandeses, destaca o já referido Mathias 
Noordzij, Fred Smeijers, Christian Schwarz, Gerard Unger, mas 
acima de tudo, Bram de Does, cujo tipo Lexicon afirma ser o seu fa-
vorito. Por vezes, dá uma “piscadela de olho” aos americanos, mais 
relacionados com a cultura pop/rock do surf: procura, na sua cultura, 
um lado mais contemporâneo que nos europeus, que, por vezes, lhe 
parecem um pouco conservadores demais. Como dissemos, admira 
os designers holandeses, pensa que têm uma formação académica 
fortemente desenvolvida e uma tradição histórica muito grande, mas, 
considera que, por vezes, lhes falta a liberdade para encontrar no-
vos caminhos e novas soluções. Mário Feliciano tem a consciência de 
como o aparecimento de um tipo pode arrastar enormes implicações 
sociais, relembrando os tipos Didones, influenciados pelos franceses, 
pela comissão que criou o Romain du Roi: 

“De um lado, estavam as pessoas que achavam que a vida correspon-

dia àquilo que nós sentíamos e racionalizávamos e, do outro, estavam 

aqueles que achavam que não é nada disso e que o importante é ser 

capaz de pôr um alfabeto num sistema de quadrículas... (...) E, hoje, es-

tamos, outra vez, a ter que lidar com essa situação, ou seja, foi isso que 

tornou possível a tecnologia da informação, o mundo moderno...” 30 

Mário gosta que os seus tipos sejam o resultado de várias influências, 
que haja uma ambiguidade latente nos seus trabalhos, sendo muitos 
dos seus tipos claramente europeus, mas também com um lado ame-
ricano, são clássicos e, ao mesmo tempo, contemporâneos.

IMAGEM 7

Livro de banda desenhada 
de ficção científica dos anos 
50, inglês, que serviu de 
inspiração a Mário Feliciano 
para o desenho 
da Morgan Tower 

IMAGEM 8

Mário Feliciano,  
Projecto Morgan.
Morgan tower (2001),  
Morgan poster (2001), 
Morgan sans (2001),  
Morgan sans condensed 
(2001).

7
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31 ] “Morgan Tower was 
the first of all the Morgan 
fonts to be designed and 
was inspired by the lettering 
used by Denis McLoughan 
on his Swift Morgan comics”  
Mário Feliciano, Morgan 
Tower. [Em linha]. Lisboa: 
2001-2013. [Consult. Outubro 
2012]. Disponível em: 
WWW:<URL:http://www.
felicianotypefoundry.com/
cms/fonts/morgan-tower>
32 ] Mário Feliciano,  
2012, op. cit., p.17.

A família tipográfica Morgan é iniciada, em 2001, com as versões da Morgan 
Tower inspiradas numa banda desenhada inglesa dos anos 50 (século xx),31  
para, rapidamente, se transformar numa ampla família tipográfica (cerca de 
45 fontes, actualmente), distinguida com um prémio pelo TDC, em 2003. 
É um tipo aparentemente muito simples, mas expressivo e original, 
com traços geométricos fortes, cantos de formato quadrangular que 
podem ser curvos ou rectos, sendo, nas versões Morgan Tower, e 
Morgan Poster, os cantos exteriores curvos e os interiores, nas con-
traformas, rectos e, na versão da Morgan Big, todos arredondados. As 
versões descritas são mais úteis para serem utilizadas em títulos, em 
corpos não muito pequenos (possuindo apenas caracteres de caixa-

-alta), mas podem ser conjugadas com as desenhadas para texto nas 
versões Morgan Sans ou Morgan Avec (esta última desenhada dois 
anos mais tarde). Estas versões de textos parecem-nos especialmente 
bem conseguidas e com pormenores característicos muito interessan-
tes, nomeadamente, na conjugação entre formas rectas e curvas e na 
mudança abrupta do ângulo de alguns traços.

“Quanto ao meu tipo mais rentável é, sem dúvida, o Flama.  (...) De qualquer 

maneira, o especial da Flama é que não tem nada de especial! (...) É uma 

coisa funcional, é como uns ténis All Star ou uma camisola Lacoste.” 32

A família tipográfica Flama, com 45 fontes divididas em grupos de ti-
pos mais e menos condensados – Flama, Flama Semi-Condensed, Flama 
Condensed, e Flama Ultra-Condensed – e com diversos pesos, que vão 
de thin a black, é certamente a família de tipos de Mário Feliciano com 
maior sucesso comercial e, para além dos jornais já referidos, é utilizada 
por diversas publicações em todo mundo: na Finlândia – no jornal 
Aamulehti, que utiliza também a Morgan de Feliciano –, na Noruega – 
no jornal Dagens Naeringsliv– , na Dinamarca – no jornal Politiken –, na 
Alemanha – na versão alemã do Finantial Times–, na Polónia – no jornal 
Puls Biznesu, – em Itália – no jornal Il Messaggero, que utiliza também 
a Sueca – e em Inglaterra – nos jornais Manchester Evening News e The 
Sunday Times. A famosa revista norte-americana, Newsweek também já 
a utilizou nas suas páginas. Mais recentemente, em 2011, Feliciano de-

IMAGEM 9

O tipo Morgan avec 
e Morgan sans 
de Mário Feliciano, 
em uso num livro 
com design gráfico  
da autora (colaboração  
de Catarina Ramos Pinto  
e Joana Magalhães 
Ramalho).
A imagem em baixo 
está em tamanho real.
Leigos Para o 
Desenvolvimento (dir.), 
Estamos juntos: 25 anos,  
25 contos. Coimbra: 
Tenacitas, 2011.
Fonte: a autora.
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33 ] Pentagram, New work: 
Adweek. [Em linha]. 
New York: Pentagram, 
Abril 2001. [Consult. 
Setembro 2012].Disponível 
em: WWW:<URL:http://new.
pentagram.com/2011/04/
new-work-adweek/>
34 ] É o caso desta 
investigação, que está 
composta em Eudald News 
e Flama.

senha uma versão da Flama com serifas egípcias, a Flama Slab, que é 
utilizada pela primeira vez, em conjunto com outras versões da Flama, 
pela prestigiada agência Pentagram no re-design da revista Adweek.33

O tipo Flama, desenhado inicialmente, em 2002, para sinalização – e 
selecionado em 2005, na categoria “other notable releases”, pelo we-
bsite typographica – é, na realidade, uma família de tipos sem serifas 
muito versátil, entre o geométrico e o grotesco e com  influências si-
multâneas dos tipos sem serifas europeus e americanos. Embora nos 
pareça ter algumas semelhanças com o tipo Din, na sua sobriedade e 
adequação a múltiplos usos – projectos editoriais, entre outros, uti-
lizando apenas as várias fontes dessa família, ou combinando-as com 
outros tipos com serifas 34 –, a Flama possui uma enorme variedade 
de formas aparentemente provenientes de lugares diferentes – como 

IMAGEM 10

Os tipos Flama e Sueca 
de Mário Feliciano, em 
uso no jornal italiano Il 
Messagero, design de 
Sergio Juan Design Office
Fonte: Sergio Juan Design 
Office, Recent work.  
[Em linha] [Consult. 
Dezembro 2012]. 
Disponível em 
WWW:<URL:http://
sergiojuan.com/recent-
work/il-messaggero/>
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IMAGEM 11

O tipo Flama  
de Mário Feliciano, em 
uso na revista Adweek, 
design de Pentagram.
Fonte: Pentagram, New 
work: Adweek. [Em linha]. 
New York: Pentagram,  
Abril 2001.  
[Consult. Setembro 
2012]. Disponível em: 
WWW:<URL:http://new.
pentagram.com/2011/04/
new-work-adweek/>
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35 ] Mário Feliciano,  
2010, op. cit., p.6.
36 ] TL “(...) what 
sets it apart from other 
superfamilies is that  
each version was designed 
independently from the 
others, rather than being a 
derivation.” Alexander Ecob, 
Mário Feliciano Grotzec and 
Sueca: gueste typefaces in the 
new issue of Eye. [Em linha]. 
Londres: Eye Magazine,  
2 de Agosto de 2011. 
[Consultado em Março 2012]
Disponível em 
WWW:<URL:http:// 
www.eyemagazine.com/ 
blog/post/type-tuesday16>

por exemplo, a variação nas aberturas e acabamento dos traços nas 
letras s, c ou e – muito diferentes da regularidade da Din – que não 
lhe retiram coerência formal, mas que, antes, lhe acrescentam viva-
cidade e dinamismo. 

“O tipo de letra Sueca, criado para o jornal sueco Svenska dagbladet, foi 

um dos trabalhos mais interessantes que fiz. Muito demorado, mas muito 

interessante. Os vários tipos que desenhei combinam uns com os outros, 

mas não têm a mesma matriz.” 35

Se a Flama é o tipo que mais vende, o tipo Sueca, desenhado entre 2008 
e 2011, é, para além dos seus “tipos espanhóis”, um dos tipos que este 
designer mais gostou de fazer, até à data. 
Também aqui, encontramos o especial gosto de Feliciano em misturar 
coisas, conjugando formas diversas, aparentemente com proveniências 
diferentes, mas que, finalmente, acabam por se constituir como um pro-
jecto coerente e eficaz e com a enorme vantagem de não ficar a dever 
nada à monotonia.
A prestigiada, e já referida, Eye magazine, escolhe precisamente esta 
família tipográfica, para paginar o seu número 80, no verão de 2011 
– em conjugação com outro tipo sem serifas deste designer, mais an-
tigo e desenhado originalmente para a revista SurfPortugal, o tipo 
Grotzec – e refere a originalidade desta característica num texto pu-
blicado no seu blog: “o que a diferencia de outras superfamílias é que 
cada versão foi projetada de forma independente das outras, ao invés 
de ser uma derivação.” 36 
No design desta família, que foi inicialmente realizado entre 2008 e 
2009, mas que foi alargado em 2011, Mário Feliciano tem em conta 
a língua em que vai ser utilizada e refere que tendo o sueco palavras 
muito compridas, os caracteres não deveriam ser muito condensados. 
Embora possamos pensar que, por essa razão, seria útil uma fonte 
mais condensada, no entender deste designer, as palavras compridas 
precisam de mais espaço branco para respirar, necessitam de mais es-
paço entre letras e, consequentemente, os caracteres não devem ser 
demasiado estreitos. 

IMAGEM 12

O tipo Flama  
de Mário Feliciano  
em projectos da autora:
• Dupla página de catálogo 
de exposição. Emília Nadal, 
Paisagens/Landscapes. 
Silves: Câmara Municipal 
de Silves, 2005.
• Capa de livro. Mário 
Azevedo, Teses Relatórios  
e trabalhos escolares. 
Lisboa: Universidade 
Católica Editora, 2006
• Capa de livro. Eduardo 
Simões; José Neves, 
On ethics and social 
responsability. Lisboa: 
ISCTE-IUL, 2012.
Fonte: a autora
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O tipo Sueca  
de Mário Feliciano,  
em uso no jornal sueco 
Svenska dagbladet. 
Edição do dia  
25 de Abril de 2010.

Os pormenores  
à direita e em baixo 
encontram-se  
em tamanho real.
Fonte: a autora

IMAGEM 14

O tipo Grotzec de Mário 
Feliciano, em uso em cartaz, 
design de R2 Design
Fonte: R2 Design.

IMAGEM 14
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37 ] Mário Feliciano,  
2012, op. cit., p.16.
38 ] Ver capítulo 7.  
Caso de Estudo: Geronimo  
de Mário Feliciano.

A família de tipos Sueca conhece, também ela, algum sucesso e, de-
pois de um período durante o qual o jornal Svenka Dagbladet tem a 
exclusividade, é vendida para os jornais já referidos, no Sudão do Sul, 
na Argentina, na Austrália e em Itália, além de passar a ser utilizada 
pelo jornal belga, De Morgen.
Às publicações periódicas, já referidas, que utilizam fontes deste designer, 
podemos ainda acrescentar o jornal Adressenvisen, da Noruega  – que utili-
za a Morgan Avec e a Olisipone –, o Journal du Dimanche, em França  – que 
usa a Mayeur, – o L’Unita, em Itália  – que utiliza a Expresso – e, mais re-
centemente,  a revista Elle, no Reino Unido, que utiliza a Tagus desde 2012.

“Hoje em dia, gosto de fazer um tipo de letra, em que a primeira reacção 

das pessoas possa ser um entusiasmo contido, que não vejam logo o que 

está ali, que haja até alguma familiaridade, que, ao princípio, lhes possa 

causar, mesmo, uma certa indiferença.”37

Esta afirmação, que parece quase uma provocação, é esclarecedora da ati-
tude de Mário Feliciano e está cada vez mais presente nas suas criações. 
O seu tipo mais recente, Tagus, pode parecer a Flama ou a Helvetica à 
primeira vista, mas, não é nada disso, ou é tudo isso ao mesmo tempo: o 
designer gosta dessa ambiguidade, em que, no primeiro impacto com a le-
tra, possa haver um entusiasmo contido, que não se perceba logo o que ali 
está, embora haja familiaridade e que depois se perceba que, na verdade, 
há ali uma mistura, pouco habitual, de coisas diferentes.
Se, antes, começava a desenhar um tipo, partindo de letras específicas, 
de momento interessa-lhe começar a partir de três ou quatro aspectos-

-chave, procurando definir as características genéricas e discernir qual 
poderá ser a sua contribuição ou novidade. O resto, decorre natural-
mente. Como há coisas que não se podem inventar, tenta centrar-se mui-
to nas relações de proporção, de espessura, aspectos subtis que não são 
tão evidentes, à partida. Há uma originalidade nas suas criações, com-
postas em sintonia com uma certa sobriedade, uma atenção ao detalhe 
que não o faz esquecer o conjunto.
Quem sabe, Feliciano terá ido buscar este gosto pelos contrastes – 
embora sempre sem perder de vista o equilíbrio formal de cada fonte 
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IMAGEM 15

O tipo Expresso  
de Mário Feliciano  
em uso no jornal 
expresso, edição  
de 19 de Junho de 2010.
Fonte: a autora.

ou de cada família tipográfica –  aos puncionistas espanhóis do século 
XVIII, cujos itálicos eram bem mais distintos dos romanos que noutras 
zonas da Europa, na época? 38 Pode ser uma mera especulação, mas 
daquilo que não duvidamos é da força da história, no trabalho, tão con-
temporâneo, deste designer.
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“Creio que, em termos de estilo, se deveria se-

guir o instinto de cada um. Para mim, há uma 

coisa fundamental para ajudar a sustentar o 

trabalho: de algum modo, ter nele  muito pre-

sente, o sentido da história.” 39

O seu tipo Garda, selecionad0 em 2005, como 
“Our favorite typefaces” pelo website Typographi-
ca, pode bem ser um exemplo disto. Desenhado 
em 1998, é um tipo muito elegante e de propor-
ções clássicas,  que se inspira nas maiúsculas 
renascentistas do calígrafo Cresci, em Roma, 
desdobrando-se numa família tipográfica de três 
fontes, que têm a originalidade de manterem as 
proporções, mas de divergirem no desenho, va-
riando a forma dos traços e das serifas. Sendo 
a versão original, Garda 1, muito próxima das 
maiúsculas nas quais se inspirou – algo próximo 
da famosa Trajan – , a Garda 3 é uma fonte sem 
serifas com um ligeiro contraste e a Garda 2, 
situa-se algures no meio das outras duas versões, 
sendo constituída por caracteres com formas 
próximas do tipo Optima, mas com proporções 
bastante diferentes. As três fontes podem ser 
usadas separadamente, dando origem a textos 
de naturezas distintas, mas podem também ser 
conjugadas umas com as outras. Não há dúvida 
da ligação deste tipo à história da letra, mas a 
maneira como estas fontes estão desenhadas é 
seguramente muito contemporânea.
O primeiro livro que despertou a consciência de 
Feliciano para o poder e o significado da tipo-

grafia e a importância da História, foi The Elements of Typographic Sty-
le, de Bringhurst. O livro Letters of Credit, de Walter Tracy foi também  

IMAGEM 16

As 3 versões do tipo 
Garda, de Mário Feliciano.



291 C A P Í T U L O  5  •  D E S I G N E R S  P O R T U G U E S E S  D E  T I P O S  N A  A C T U A L I D A D E

relevante para a sua formação, logo no início. Acerca da parte mais téc-
nica, leu também nesta altura, um livro sobre o programa Fontographer 
que o informou bastante sobre a construção das letras. Apesar de con-
siderar que sabe o suficiente para não ficar para trás, Mário não se con-
sidera um grande tecnicista, não foi por aí que o seu trabalho se impôs; 
pelo facto de grande parte dos livros serem em inglês, pensa que não é 
possível acompanhar a evolução das coisas à mesma velocidade de um 
americano ou, até mesmo, de um holandês. Considera absolutamente 
fundamental para o seu trabalho, o factor da sensibilidade formal e, acima 

39 ] TL “I believe that in  
terms of style one should follow 
one’s instinct. For me there  
is one fundamental thing that 
may help to sustain the work: 
to bring some sense of history 
into it.” Jan Middendorp  
(ed.), op. cit., p.142.

IMAGEM 17

Os tipos Garda e Flama 
de Mário Feliciano, numa 
capa da revista Brotéria 
com design da autora.
Brotéria, Volume 174,
Janeiro 2012. Revista
Publicada pelos Jesuítas 
portugueses desde 1902. 
Fonte: a autora.

BROTÉRIA
E d i t o r i a l 

Voluntariado
António VAz Pinto, S.J. 

Jesuítas e Ciência em Portugal
I - António Oliveira Pinto S.J.

FrAnciSco MAltA roMeirAS e Henrique leitão 

O “complexo Europa” em Eduardo Lourenço
JoSé eduArdo FrAnco 

Entre a luz e a sombra: Teixeira de Pascoaes
eliSAbete correiA cAMPoS FrAnciSco

Relativismo ético na História Contemporânea (1914-2010)
nuno Sotto MAyor Ferrão

Sexualidade numa cultura da relação
ricArdo Peixoto e Miguel oliVeirA PAnão

Angola. ‘Justiça e Paz’
tony neVeS

r E v i s i ta n d o a B r o t é r i a

A Índia no tempo de S. João de Brito
António dA SilVA rego

n o vo s l i v r o s E r E c E n s õ E s

1 JANEIRO 2012VOLUME 174

r E v i s ta  P U B l i c a d a  P E l o s  J E s U Í ta s  P o r t U G U E s E s  d E s d E  1 9 0 2

CRIS†IANISMO E CULTURA
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40 ] Mário Feliciano,  
2012, op. cit., p.22.

de tudo, como já foi anteriormente referido, tudo aquilo por que se inte-
ressa para além da sua profissão. Por outro lado, neste momento, possui 
já um saber adquirido da história dos tipos, tendo chegado a uma altura 
em que percebeu que já sabia o suficiente para poder trabalhar com 
consistência, sem ter que investir tanto no conhecimento da história.

“(...) na realidade, quando não estou a desenhar tipos de letra, gosto de ir 

passear, fazer surf, tocar piano, estar com outras pessoas e não falar de 

tipografia, se possível…”40

Em relação ao panorama da tipografia na actualidade, encontra cada 
vez mais pessoas interessadas e muita gente nova a fazer coisas inte-
ressantes em Portugal e considera que há sempre lugar para novas ex-
periências na tipografia. No entanto, confessa não estar muito a par do 
que se passa no mundo tipográfico à sua volta, porque para trabalhar, 
precisa de um certo isolamento, de solidão mesmo, de não ver o que 
se está a fazer noutros lugares e, por outro lado, durante o tempo livre 
gosta de se distrair, de ver outros mundos, do desporto, da música, de se 
relacionar com outras pessoas.

É, de facto, uma figura singular no mundo do design.
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2.2. Dino dos Santos

Dino dos Santos nasce no Porto em 1971. Em 1994, acaba a licenciatura 
em Design de Comunicação, na esad-Escola Superior de Artes e De-
sign, em Matosinhos e começa a desenhar tipos nesse mesmo ano. Tira 
o mestrado em Arte Multimédia na fbaup- Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade do Porto. Diversos tipos da sua autoria têm sido utilizados 
em inúmeras publicações, nacionais e também internacionais, como a 
revista Newsweek, a publicação norte-americana New York Times Ma-
gazine, o jornal francês Le Figaro, o jornal chileno La Tercera, a publica-
ção Electronic Arts, entre muitos outras. 

José Gouveia • Susana Sassetti

R O T E I R O S  D O SAzEITEſP O RT U G U E S E S

IMAGEM 18

Os tipos Estilo e Ventura 
de Dino dos Santos  
em uso, numa maquete 
para a capa de um livro.
José Gouveia, Susana 
Sassetti, Roteiro dos 
azeites portugueses. 
Lisboa: Principia  
editora, 2008.
Fonte: a autora.
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O jornal desportivo A Bola, o jornal brasileiro Correio da Bahia e a 
revista Vibe (com design da famosa agência Pentagram) e a pulica-
ção Courrier Internacional também utilizam fontes suas. Na revis-
ta Eye, num artigo de Sophie Beiers, no número da Primavera de 
2009  (nº71), o tipo de letra Leitura é escolhido, entre alguns outros 
de várias proveniências, como sendo exemplar de um novo e actual 
conceito de famílias de fontes: as  “super famílias” multifuncionais, 
que, pela sua extensão e versatilidade, possuem uma série de quali-
dades adequadas a contextos diversos, nomeadamente ao contexto 
editorial, dispensando o uso de fontes complementares (por exem-
plo, para títulos ou legendas) 

“Dino dos Santos é um designer que trabalha arduamente e a DSType é uma 

das editoras com o crescimento mais rápido no mundo do design de tipos.” 41

Tem-se preocupado em reavivar o trabalho de alguns dos grandes 
mestres calígrafos portugueses, tendo desenvolvido um trabalho 
relevante na divulgação do património da caligrafia portuguesa, 
tanto pela publicação de tipos de letra, desenhados a partir dessa 
caligrafia, como através de conferências que foi dando ao longo dos 

41 ] TL “Dino dos Santos is 
a hard working designer, and 
DSType is one of the fastest 
growing libraries around.”  
Jan Middendorp (ed.), “Dino 
dos Santos”, entrevista realiza-
da em Novembro de 2007. In 
Middendorp, Jan (ed.), Creative 
characters: The myFonts  
interviews, vol.1. Amesterdão:  
Bis Publishers, 2010, p. 144.

IMAGEM 19

A fonte Leitura swash de 
Dino dos Santos, em uso 
numa página da revista 
Condé Nast Traveler.

IMAGEM 20

A fonte Leitura de Dino 
dos Santos, em uso em 
capa da revista Condé 
Nast Traveler.

IMAGEM 21

O tipo Leitura de Dino dos 
Santos, em uso em livro 
com design do atelier B2.
Herdade do Peral: uma 
história de oito séculos. 
2010

19 20
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42 ] Jan Middendorp  
& TwoPoints.Net (ed.),  
Type navigator: The 
Independent Foundries 
Handbook. Berlim: Die 
Gestalten Verlag, 2011, p. 68.
43 ] Dino dos Santos,  
[Em linha]. Matosinhos, 
2002-2013. [Consult. 
Dezembro 2012]. Disponível 
em WWW:<URL:http:// 
www.dstype.com>
44 ] Dino dos Santos, 
Entrevista com Dino  
dos Santos da DStype.  
[Em linha]. Recife, Brasil:  
24 Outubro de 2007. 
[Consult. Abril 2010]. 
Disponível em: WWW: 
<URL:http://intellectadesign.
blogspot.pt/2007/10/
entrevista-com-dino- 
dos-santos-da_24.html>
45 ] Rita Alexandra  
Soares de Oliveira e Sousa,  
Como se informam os 
discursos dos designers  
de comunicação: Designers 
portugueses dos século XX  
em plena actividade 
profissional. Lisboa: 
Faculdade de Arquitectura 
da Universidade Técnica 
de Lisboa, 2010, p.62. 
Dissertação de Mestrado em 
Design. Orientador científico: 
Marta Vilar Rosales.

anos. O seu tipo Andrade é premiado com o Creative Review Type 
Design Awards para Best Revival/ Extension Family, em 2005, e o 
tipo Ventura recebe o Certificate of excellence em type design, na ca-
tegoria display fonts, pelo Type Directors Club de Nova Iorque, em 
2008. O seu trabalho é selecionado para a exposição Schrift in Form, 
do Klingspor-Museum em Offenbach, na Alemanha, em 2008. Parti-
cipa regularmente em conferências, seminários e publicações. Dino 
dos Santos está representado em diversas editoras, como Myfonts, 
TypeTrust, Fontshop, Veer, Fontworks, Luth e Monotype 42 e dirige 
também, desde 2002, a sua própria editora de fontes, a DSType.43  O 
trabalho da DSType tem sido apresentado em diversas publicações, 
nas quais se inclui a já referida revista Eye, Computer Arts (Reino 
Unido, 2007), Creative Review (Reino Unido), Page (Dinamarca), 
Graphik e Slanted, e em livros como 1000 Fonts, TDC Annual 29, Ty-
pography, Creative Characters, Brush ‘n’ Script,  Fraktur mon Amour 
e Type Navigator.

“(...) os meus colegas de curso estavam mais interessados em conseguir 

imagens diferentes (…) eu estava mais interessado na versatilidade que 

o texto permitia, quer enquanto elemento de comunicação escrita, quer 

como elemento que, organizado de um determinado modo, permitia com-

por imagens e ideias que iam para além do próprio conteúdo.”44

Recorda-se que desde os onze, doze anos tentava ter uma excelente 
caligrafia, uma letra impecável que se pudesse assemelhar à caligrafia 

“fascinante” do seu pai, treinava para ter uma letra igual ou mais bonita 45. 
Interessava-lhe o rigor, o desenho, a maneira como as letras se apre-
sentavam nas páginas. Apesar disso, durante o curso, Dino dos San-
tos ainda não pensava que fosse possível vir a dedicar a sua vida a 
desenhar tipos de letra. Afirma que, nessa altura, a informação era 
pouca e de difícil acesso, resultando num enorme desfasamento en-
tre o que se produzia na escola e o que faziam os profissionais lá fora. 
O interesse por este assunto começa a surgir na faculdade, onde os 
trabalhos ficavam todos muito parecidos uns com os outros, porque 
os tipos de letra a que os alunos tinham acesso eram apenas cerca de 

IMAGEM 22

O tipo Leitura de Dino dos 
Santos, em uso em livro 
com design da autora.
Em baixo, pormenor
em tamanho real.
José Eduardo Franco (ed.), 
Obra completa do Padre 
Manuel Antunes: biografia 
ilustrada. Volume VIII. 
Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2009.
Fonte: a autora.
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46 ] Dino dos Santos, 
Entrevista realizada pela 
autora. Matosinhos, 18 de 
Junho de 2010. Anexos, 
pp. 25-39.
47 ] Dino dos Santos,  
2010, idem, p.31.
48 ] Jan Middendorp  
(ed.), op.cit., p.144.
49 ] Dino dos Santos,  
2010, op. cit., p.31.
50 ] Jan Middendorp  
(ed.), op.cit, p.146.

seis, ou seja, aqueles que vinham com o computador, sendo que esta 
“era uma fase muito embrionária e nem toda a gente tinha computa-
dor.” 46 Percebe que pode fazer a diferença. Os primeiros tipos de le-
tra que desenha são absolutamente experimentais, funcionando qua-
se como manifestos. Quando participa numa exposição no congresso 
da Icograda, em Lisboa, em 1995, propõe-se desenhar o tipo de letra 

“mais perfeito do mundo”, que consistia na soma dos cinco tipos de le-
tra que considerava, na altura, serem os mais perfeitos do século XX.  
Tentava, assim, comprovar que a perfeição não é o resultado de uma 
soma de coisas perfeitas, mas, antes, algo estruturado desde o iní-
cio. Após terminar o curso, Dino trabalha aproximadamente dois 
anos e meio numa empresa onde faz, sobretudo, ilustração e, a par-
tir de 2004, começa a levar a lógica do design de tipos num sentido 
mais sério. Percebe  claramente que, enquanto designer, os clientes 
lhe pedem que consiga toda uma lógica de identidade corporativa 
suficientemente interessante, que não se reduza a uns rabiscos em 
cima de umas letras para fazer um logotipo.47 É após a sua primeira 
experiência de sucesso na editora tipográfica Myfonts, quando ob-
tém um  feedback favorável do seu trabalho e do mercado, que o de-
sign de tipos começa a ter mais força.48 Confessa que é capaz de ter 
desenhado uns cinquenta tipos de letra que nem quer voltar a ver, 
desenvolvidos “de todas as formas e mais alguma” 49. São tipos muito 
experimentais, sendo que na altura a Emigre é uma das suas revistas 
preferidas e David Carson a principal inspiração.
Quando começa a fazer o mestrado em Arte Multimédia, em 1998, 
parece-lhe interessante explorar o tema da tipografia na compo-
nente multimédia, interessando-se pela interação, comunicação e 
legibilidade da mesma. Entre 1998 e 2000, desenvolve um tipo de 
letra mono-espaçado, Monox, que consiste na sua primeira tenta-
tiva de interpolar duas formas de letra extremas com o intuito de 
gerar novos pesos, trabalho esse que lhe foi muito útil, mais tarde, 
por exemplo, para os diversos estilos da Leitura.50 Quase no fim do 
mestrado, já é sócio de uma empresa onde é desenvolvido trabalho 
gráfico puro e simples, em projectos impressos e em projectos di-
gitais e interactivos.



299 C A P Í T U L O  5  •  D E S I G N E R S  P O R T U G U E S E S  D E  T I P O S  N A  A C T U A L I D A D E

51 ] Dino dos Santos,  
2010, op. cit., p.27. 
52 ] Dino dos Santos,  
2010, op. cit., p. 27.
53 ] Dino dos Santos,  
2010, op. cit., p.29.

“O meu trabalho pode ser divertido, mas é responsável, há um cumprimen-

to escrupuloso dos prazos. O trabalho é muito metódico e rigoroso.” 51

Dino dos Santos é um autodidacta. Considera que as escolas por onde 
passou, na altura, não lhe ensinaram nada nesta área. Antes pelo contrá-
rio: “Eu fui autenticamente gozado por desenhar letras. (...) não havia a 
mínima percepção de que essas coisas existiam (...) a questão colocava-
-se desta maneira: ‘O Spiekermann pode fazer isso, mas quem somos 
nós para o fazer?’ Nem sequer tínhamos uma tradição! Não se conside-
rava que houvesse legitimidade para o fazer.” 52

Guarda, ainda, junto de si, os dois livros editados pelo Rick Poynor, que 
lhe despertaram um enorme interesse pela tipografia desde a primei-
ra vez que os leu: The Graphic Edge e Typography Now. Confessa não 
ter existido ninguém muito marcante na sua aprendizagem. Seguiu um 
caminho de trabalho pessoal árduo e de rotina rigorosa. Não gosta de 
ser associado directamente ao perfil dos designers latinos, precisamen-
te para se afastar da ideia feita de que são povos pouco cumpridores 
e pouco rigorosos. O seu trabalho, para além de poder ser criativo e 
lúdico, é responsável, cumpre escrupulosamente os prazos, é metódico 
e rigoroso, e as falhas não advêm de displicência. 
Por outro lado, tendo os latinos uma maneira diferente de olhar para as 
letras por não existir tradição, abrem-se as portas para qualquer tipo 
de possibilidade. Dino imagina que possa ser constrangedor para um 
holandês tentar fazer um tipo novo, porque sentir-se-á instantaneamen-
te penalizado pelo que não fez, ao não ter cumprido regras pré-esta-
belecidas. Nesse sentido, como o próprio confessa, a sua liberdade “é 
uma felicidade”, Dino ainda sente que tem o mundo todo à sua espera. 
É recorrente debruçar-se sobre o trabalho de Matthew Carter, Gerard 
Unger e Christian Schwartz. Três gerações, três visões e três vidas di-
ferentes,  considera que formam a sua “santíssima trindade”, tentando 
perceber, constantemente, o que é que fizeram e por que o fizeram. São 
três personagens que muito o influenciam.

“Há um objectivo, há um propósito, há uma coisa a cumprir. E a percepção 

de que a perfeição não é um objectivo também nos liberta.” 53
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54 ] Rita Alexandra  
Soares de Oliveira  
e Sousa, op.cit., p. 62.
55 ] TL “But I do pay 
attention to what is being 
done on the international 
design scene. I need to 
know if my typefaces are 
keeping up with the changing 
circumstances.” “Dino dos 
Santos”, entrevista realizada 
em Novembro de 2007,  
in Jan Middendorp (ed.), 
Creative characters: The 
myFonts interviews, vol.1. 
Amesterdão: Bis Publishers, 
2010, pp.144. 
56 ] Pedro Leal tinha sido 
aluno de Dino na ESAD  
e  entrou para a DStype  
em Fevereiro de 2010. 
De todos estes designers 
portugueses que 
entrevistámos, Dino dos 
Santos é o único que tem  
um colaborador a trabalhar 
na sua empresa.
57 ] Dino dos Santos,  
2010, op. cit., p.32.

Dino dos Santos é absolutamente pragmático e não se cansa de o dizer, 
tem uma rotina de trabalho muito rigorosa. Está patente no que faz e 
no que diz a noção de que, para ter chegado onde chegou, foi necessário 
um trabalho árduo, assim como a consciência do seu real valor. Afirma 
ser esta uma herança do lado materno da família, pertencente à classe 
operária, com a qual se identifica e diz ser a sua matriz.54 

“Mas eu dou muita atenção ao que se está a passar no cenário internacional 

do design. Preciso de saber se os meus tipos estão a acompanhar a evolu-

ção das circunstâncias.” 55 

Já trabalhou doze horas por dia e, actualmente, reduziu o seu horário 
para sete horas, durante as quais tenta desenvolver um trabalho o mais 
capaz possível. Desde 2010, tem um colaborador, o designer Pedro Leal 56. 
No atelier, tenta-se perceber a melhor forma de começar um projecto 
definindo-se, em primeiro lugar, a metodologia, os princípios que re-
gulam o desenvolvimento do trabalho. Procura fazer uma boa gestão 
do que tem que ser feito, evitando divagações e hesitações, há que cum-
prir um objectivo e um propósito. Mas a perfeição não é um objectivo. 
O objectivo é resolver um problema. Quando têm que ser os próprios a 

“criar um problema”, observam a biblioteca de fontes própria e as ou-
tras existentes no mercado e tentam compreender, do ponto de vista 
desse mercado, o que é que está a faltar e o que é que se poderá, even-
tualmente, acrescentar, procurando sempre oferecer um acréscimo 
ao panorama existente. Quando são tipos de letra desenvolvidos para 
clientes, há um briefing muito concreto e os designers focam-se única 
e exclusivamente naquilo que tem que ser resolvido, do princípio ao 
fim. De certo modo, Dino prefere fazer os trabalhos encomendados, 
onde o problema já está definido à partida. “Ainda assim, focamo-nos 
única e exclusivamente naquilo que é para ser resolvido e é resolvido 
de uma vez. Ou seja, não há nenhuma interrupção, o trabalho é desen-
volvido de uma vez, do princípio ao fim.”

“Não quero ter nada que me obrigue a fazer um tipo de coisa específica.  

A liberdade tem que ser total e absoluta.” 57

IMAGEM 23

O tipo Ventura,  
catálogo de Dino dos 
Santos, 2007-2010
Fonte: DStype,  
Type specimen, 2010.
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58 ] No livro Type Navigator, 
editado em 2011, são referidas 
cerca de 30 familias de tipos 
(Jan Middendorp  
& TwoPoints.Net (ed.), op.cit,, 
p. 68). Desde essa altura serão 
com certeza algumas mais. 
Além disso, cada uma dessas 
famílias é compostas muitas 
vezes por inúmeras fontes.
59 ] A família tipográfica Bra-
ga, desenhada em colaboração 
com Pedro Leal, baseia-se 
num conceito que permite ao 
designer que a utiliza escolher 
o resultado que pretende atra-
vés de um sistema de layers.

Tem desenvolvido alguns projectos muito ligados à história, nomeada-
mente à caligrafia portuguesa, mas, na entrevista que lhe fizemos, Dino 
dos Santos refere que não se quer comprometer com um caminho es-
pecífico. Não gosta de ser directamente associado a um único interesse. 
Dois anos depois dessa entrevista, e olhando para o conjunto dos tipos 
e das famílias de tipos, muitas vezes extensas, que a DStype concebeu e 
produziu, parece-nos que não corre esse risco. A versatilidade está bem 
patente na quantidade imensa de famílias tipográficas que desenvolveu 

58, em tipos que vão desde fontes display mais lúdicas e geométricas, 
como as que compõem a bem sucedida família Estilo ou a mais recente 
e inovadora família Braga,59 até à ferramenta multifuncional que co-
meçou por ser a família Leitura. A versátil família tipográfica Leitura, 
é composta por fontes com e sem serifas, tendo as fontes com serifas 
duas versões diferentes desenhadas para a impressão em diferentes ti-
pos de  papel – de jornal ou de revista, por exemplo – fontes especiais 
para títulos, com caracteres alternativos, e tudo isto em diversos pesos. 
Este conceito de uma família multifuncional alargou-se e expandiu-se a 
outras famílias de tipos, como por exemplo a Velino, ou a  Prumo, que é 
actualmente composta por 92 fontes, um verdadeiro“canivete suiço”, na 
expressão de Dino dos Santos.  A Prumo foi desenvolvida em 2012, para 
um diário argentino, a partir de um pedido do seu designer, o Javier Errea. 
A família tipográfica é composta por tipos de proporções clássicas mas 
com fontes que, nas palavras de Dino dos Santos, são “uma jornada ti-
pográfica desde finais do século XVIII até aos tipos de letra Slab Serif 
muito características do século XIX, sorvendo, pelo meio, influências 
dos tipos Scotch Roman.”

IMAGEM 24

O tipo Braga,  
de Dino dos Santos  
e Pedro Leal (DStype):
• Capa da revista 
Billboard.
Fonte: WWW:<URL: 
http://pedroleal.
me/72174/275368/ 
work/braga>
• Pormenor  
da apresentação  
do tipo online.
Fonte: WWW:<URL: 
http://pedroleal.
me/72174/275368/ 
work/braga>
• Embalagens  
de sementes,  
design da autora
Fonte: a autora.
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60 ] Jan Middendorp,  
2010, op. cit., p.146.

Isto, sem esquecer, que durante algum tempo, Dino dos Santos se  
interessou por desenvolver tipos  a partir de caligrafia feita em Por-
tugal, nos séculos XVIII e XIX. O tipo Ventura, premiado pelo TDC, 
é baseado no trabalho de um calígrafo do século XIX, Joaquim José 
Ventura da Silva. O tipo Andrade, que considera ser o seu contributo 
para a tipografia Portuguesa, uma interpretação do trabalho de Ma-
noel Andrade de Figueiredo, um calígrafo e tipógrafo, cujo manual, 
datado de 1722, Dino dos Santos julga ser um dos tesouros perdidos 
das letras desenhadas por portugueses.
Dino também se inspira bastante nos sítios por onde passa quando viaja, 
gostando de absorver o espírito das cidades. Começou a desenhar tipos 
gregos, depois de estar em Cyprus e desenhou o tipo Kartago, quando 
voltou da Tunísia.60

À partida, prefere trabalhar com letras para texto, imaginando o 
impacto positivo que um tipo de letra novo pode ter no leitor de uma 
revista ou jornal, interessa-lhe tomar parte nesse processo. Fascina-o 
pensar na quantidade de pessoas que vão ler revistas ou jornais 
impressos com os seus tipos e a quem isso possa fazer diferença. No 
entanto, no atelier costumam ser produzidos dois projectos ao mes-
mo tempo. Geralmente, enquanto se processa um tipo de letra para 
texto, trabalha-se ao mesmo tempo noutro diferente. Dino faz inves-
tigação todos os dias e muitas vezes o trabalho não nasce do zero, mas 
parte de um tipo de letra já existente. Começa-se por modificá-lo até 
ser descoberto o princípio elementar daquilo que se quer seguir. O 
designer faz, à mão, vários desenhos das letras, que muitas vezes não 
têm nada que ver com o resultado final, são esquiços de ideias, nada 
mais. A primeira letra que desenha é sempre o a minúsculo e, na 
sua opinião, há cinco letras fundamentais: o n, o a, o v, o e e o s, das 
quais o s é a mais difícil e o a, a mais repetida. Confessa que, quando 
desenha os seus tipos, pensa mais na língua inglesa, pelo facto de 
ser uma língua bastante consolidada e por ser esse o mercado para 
o qual, principalmente, vai vender os seus tipos. Em certas ocasiões, 
baseia-se na língua portuguesa. Logo que lhe foi possível, começou 
a utilizar a tecnologia opentype, de forma a poder fazer alterações às 
letras, segundo as necessidades do idioma.

IMAGEM 25

Tipo Velino  
de Dino dos Santos, 
a. em pormenor  
de specimen de 2010. 
b. na capa da revista 
“nós”, nº 10. Suplemento 
do jornal “i”, 11 de  
Julho de 2009.
c. nas páginas 20 e 21 
da revista “nós”, nº 10. 
Suplemento do jornal “i”, 
11 de Julho de 2009
Fonte: a autora
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(página seguinte)
Tipo Andrade de Dino  
dos Santos, em uso  
em livro com design  
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61 ] TL “I believe we are 
made of history, but I also 
believe that we should take a 
step forward by connecting it 
to the present and the future, 
and we can do that through 
technology. With OpenType 
we can now bring back 
historical forms, ligatures, 
swashes and alternate 
characters into one single 
file.” Dino dos Santos,  
2010, op. cit, p.149.

“Acredito que somos feitos de história, mas acredito também que devemos 

dar um passo adiante, ligando-a ao presente e ao futuro, e podemos fazer 

isso através da tecnologia. Agora, com o formato openType, podemos tra-

zer de volta formas históricas, ligaturas, swashes e caracteres alternati-

vos, num único arquivo.” 61

De facto, os caracteres alternativos, para começar ou terminar uma fra-
se, por exemplo, ou ligaturas que o designer pode escolher utilizar ou 
não, consoante os trabalhos, são uma característica dos seus projectos e 
aquilo que, certamente, leva muitos designers a comprar as suas fontes. 
Os designers sentem que têm nos seus tipos uma ferramenta de traba-
lho que lhes confere alguma liberdade e uma ampla escolha no seu uso 
e essa, cremos ser, uma enorme mais valia que tem contribuído para o 
sucesso dos seus tipos.
Quanto à utilização que os designers fazem das suas fontes, Dino é mui-
to livre: a partir do momento em que pagam, podem fazer o que enten-
derem com os tipos e não se preocupa demasiado com a “pirataria”, não 
se sente a perder dinheiro com isso: quem tem essa pré-disposição é 
porque, à partida, não iria comprar os tipos. O designer nota que, em 
Portugal, as mentalidades têm evoluído nesse sentido, existindo mais 
respeito, acima de tudo, pelas pequenas fundições tipográficas. O traba-
lho mais rentável foi um trabalho que não fez. Pediram-lhe orçamento 
para que outro designer criasse a versão cirílica a partir de um tipo seu, 
foi-lhe atribuído um preço alto e, passados dez minutos, aceitaram. 
Por outro lado, não existe nenhum tipo ao qual esteja mais ligado pois gos-
ta de os ir mudando e reformulando, tendo feito isso com a Esta, quando 
realizou a Esta Pro; o mesmo com a Andrade, quando fez a Andrade Pro 
e com a Estilo, quando criou a Estilo Pro. Esta última é o seu best-seller, a 
Estilo é um tipo que desenhou em quinze dias, numa interpretação muito 
livre do estilo art-déco, apetecia-lhe fazer aquilo, e divertiu-se bastante.
Esse tipo é escolhido pelo website typographica como “our favorite type-
face”, em 2006, assim como o tipo Esta. No ano seguinte, é a vez da família 
tipográfica Leitura ser escolhida e, em 2001, são os tipos Acta e Acto.
Na sua opinião, a caligrafia é fundamental para a tipografia, até nos tra-
balhos de teor mais geométrico. Mesmo que estes sejam completamen-
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O tipo Estilo de Dino dos 
Santos em uso, na revista 
Courrier Internacional
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62 ] Dino dos Santos, 
DSType Blog [Em linha]. 
Matosinhos, 2007-2008. 
[Consult. Outubro 
2011]. Disponível em: 
WWW:<URL:http:// 
dstype.wordpress.com/>
63 ] Jan Middendorp,  
2010, op. cit., p.151.
64 ] Rita Alexandra  
Soares de Oliveira e Sousa, 
op. cit., p. 79.
65 ] Dino dos Santos,  
2010, op. cit, P.29

te filiformes, Dino tende sempre a ir buscar o lado mais romântico, ou 
mais barroco das coisas. E, muitas vezes, os trabalhos que faz não têm 
rigorosamente nada a ver consigo próprio, pois pensa que é exactamen-
te o oposto, uma pessoa fria e calculista, mas, paradoxalmente talvez, a 
sua época preferida é o barroco. Quanto à divulgação que faz do seu 
trabalho, refere que, desde 2006, já mudou de site inúmeras vezes, para 
o blog 62 já não tem tempo e para o facebook, tambem lhe falta paciência. 
Imprimiu dois catálogos pequenos com o seu trabalho, um da Velino e 
outro de tipos de letra desenhados a pedido para revistas. Fez ainda um 
catálogo, de sessenta páginas, com todo o trabalho de 2007 a 2010. Gos-
ta de ver os projectos impressos e sente a necessidade de os imprimir. 
Enquanto professor, tenta incutir nos alunos o gosto pelo que fazem, in-
sistindo em que o design não é apenas uma profissão mas uma atitude 
diária, tudo, nas aulas deve ser questionado, inclusive o professor, mas 
de forma honesta e inteligente. Pensa que ensinar não é só transmitir 
conhecimento, mas oferecer ferramentas que possam ajudar os alunos 
a desenvolver uma forma de pensar própria acerca do design e do de-
sign de tipos, mas, acima de tudo, acerca do mundo em que vivem.63 
Finalmente, para Dino, o passado e as circunstâncias nas quais se cres-
ce são pouco determinantes do percurso profissional. Não nega as suas 
raízes, mas na sua opinião, o que faz hoje foi única e exclusivamente 
construído por si próprio e por um trabalho exaustivo.64

Quando lhe perguntamos quantas horas trabalha por dia, responde: 
“(...) depende do que se considera como trabalho. Se essas 12 horas in-
cluem aquilo em que se está a pensar em qualquer momento, aí até po-
dem ser 24... Há muito ar que se respira que é um ar tipográfico.” 65

Persistência, disciplina, versatilidade e sensibilidade ao mercado e às 
mudanças no meio do design gráfico, são palavras que ajudam a definir 
a linha de sucesso do percurso profissional deste designer, que, em rela-
tivamente poucos anos, construiu uma carreira sólida e com sucesso, a 
partir de Matosinhos para o mundo inteiro.
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66 ] Miguel Sousa,  
entrevista realizada pela 
autora. Tomar, 13 de Abril  
de 2011. Anexos, p.41.
67 ] Idem, p. 42. A entrevista 
foi realizada na Escola 
Superior de Tecnologia,  
do Instituto Politécnico  
de Tomar.
68 ] A licenciatura em 
Tecnologia e Artes Gráficas, 
na Escola Superior  
de Tecnologia, do Instituto 
Politécnico de Tomar.

2.3. Miguel Sousa

Miguel Sousa nasce em 1976, em Lisboa. Entra no curso de Engenharia 
Civil, no Instituto Superior Técnico, que abandona passados dois anos, 
para iniciar o curso de Artes Gráficas, em Tomar. Trabalha na editora, 
O Bichinho de Conto e na MBV Design antes de entrar em Reading, gra-
ças à Bolsa de Artes da Fundação Calouste Gulbenkian. 
O seu projecto desenvolvido nessa escola, o tipo Calouste, ganha em 
2006, um Certificate of Typographic Excellence do Type Directors Club. 
No início de 2011, é promovido a líder da equipa que desenvolve novas 
fontes na Adobe, em San Jose (California, eua), onde trabalha desde 
Abril de 2006 e onde pretende continuar a trabalhar nos próximos anos.

“Os dois primeiros anos no Técnico até não correram mal, mas ao fim de 

ano e meio, comecei a pensar: engenheiro civil, não é o que eu quero ser 

profissionalmente! O curso começava a ser muito técnico, muitas contas, 

muita matemática e pouca componente criativa (…)”66

Lembra-se de fazer umas letras com compasso nas aulas do ensino pre-
paratório e gostava de usar as fontes do Corel Draw. Mas, o seu primeiro 
contacto com tipografia é em Tomar. No secundário, segue a área de 
ciências (matemática, física e química) e, apesar de ter outros interesses, 
entra no curso de Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, onde 
estuda durante dois anos com bom aproveitamento. Concebia alguns 
posters e folhetos de publicidade para a loja dos pais e, apesar de tudo, 
o curso escolhido era o que tinha a maior componente de desenho, na 
área. No entanto, a falta de componente criativa do curso fê-lo perceber 
que tinha que mudar o rumo da sua vida, o que não foi fácil.

“Mostraram-me todo o equipamento da escola, offset, serigrafia, encader-

nação… e disseram-me que as aulas eram muito práticas, o que era o que 

me interessava. Foi, assim, que vim para cá.”  67

Miguel Sousa descobre um curso de artes gráficas, em Tomar 68, que lhe 
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69 ] Miguel Sousa,  
Guia de tipos: Método  
para o uso das fontes de PC.  
[Em linha] Tomar/Estugarda, 
2002. [Consult. Fevereiro 
2011] Disponível em 
WWW:<URL:http://www.
infoamerica.org/museo/ 
pdf/guia_de_tipos01.pdf>
70 ] Este projecto muito 
inovador, iniciado em 1999, 
ainda se mantém activo, 
funcionando actualmente  
em Óbidos, onde a empresa 
abriu também uma livraria.  
O Bichinho de conto –  editora.  
[Em linha]. O Bichinho de 
conto: Óbidos, 2011. [Consult. 
Dezembro 2012]. Disponível 
em WWW:URL< http:// 
www.obichinhodeconto.pt/>
71 ] Programa de  
design de fontes.
72 ] Miguel Sousa,  
2011, op. cit., p. 43.
73 ] IELTS - International 
English Language Testing 
System. Curso Internacional 
de Inglês.

parece ideal por conter uma componente prática e técnica muito gran-
de, relacionando-se com as artes gráficas e a impressão, a tipografia e 
o design. No 5º ano, no âmbito de um estágio realizado na Alemanha 
e com o apoio do professor Luís Moreira, cria um guia de tipos – um 
glossário, algumas regras e noções básicas de tipografia, e uma breve 
descrição da história e função de alguns tipos de letra – com o intuito 
de ensinar os leigos a utilizarem, de maneira adequada, as fontes dispo-
níveis no sistema operativo Microsoft Windows e no programa Office 69. 
Podemos vislumbrar já aqui, de certa maneira, a apetência e a enorme 
capacidade deste designer para tornar acessíveis aos utilizadores todas 
as questões relacionadas com a tecnologia dos tipos que, mais tarde, o 
irão levar a fazer parte da equipa técnica da Adobe.  
Termina o curso em 2002, faz um estágio de verão na gráfica Europan 
e começa a enviar currículos para trabalhar em WebDesign, na zona de 
Sintra. Não obtém respostas. É desafiado, então, a participar num pro-
jecto de Mafalda Milhões e Pedro Maia, antigos alunos de Tomar, que 
tinham acabado de abrir uma empresa chamada, “O Bichinho de Conto” 
e que queriam lançar uma editora 70. Miguel trabalha durante um ano 
em regime de estágio remunerado e sugere começarem a criar um tipo 
de letra para cada livro, na altura em que já trabalhava com Fontlab 71. A 
editora ganha um Prémio Nacional de Ilustração, em 2004. 

“Já que, nos nossos livros a ilustração era feita de propósito para cada um, 

por que não fazer o mesmo com o texto? (...) foi completamente inédito em 

Portugal. Foi a primeira vez que se fez tal coisa.”  72

O projecto que desenvolve na editora motiva-o a querer aprender mais 
sobre desenho de tipos. Procura na Internet e encontra o curso de Rea-
ding. Contacta com o director, envia as referências e o portfólio e é acei-
te, com a condição de ter um bom nível de Inglês. Ingressa, de seguida, 
no Instituto Britânico para tirar o curso de ielts 73, mas nessa altura 
a exigência financeira começa a colocar-lhe problemas. Procura bolsas 
para entrar em Reading, nomeadamente a bolsa em Arte da Fundação 
Calouste Gulbenkian, cujo prazo de inscrição, para esse ano, já tinha 
passado. Sem outra solução, continua o estágio na editora por mais um 
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74 ] Empresa de Design 
Gráfico, em Torres Novas,  
a funcionar desde 1994. 
75 ] MA- Typeface Design, 
Universidade de Reading, 
Inglaterra. Um dos melhores 
cursos de pós-graduação  
em Design de tipos de letra,  
na Europa.
76 ] Miguel Sousa,  
2011, op. cit., p. 46.
77 ] Gerry Leonidas é, além 
de professor, o responsável  
do curso de Reading.
78 ] Imagens e texto 
explicativo dos conceito  
do tipo Calouste podem ser 
encontradas online em  
MA typeface at the University 
of Reading: work from  
the 2005 class. [Em linha]. 
Reading: University of 
Reading, 2002-2012 [Consult. 
Janeiro 2013]. Disponível 
em WWW:URL<http://www.
typefacedesign.org/2005/>
79 ] No projecto desenvolvido 
em Reading, os alunos são 
aconselhados a desenvolver 
fontes para um outro alfabeto, 
para além do latino.  
Na escolha de Miguel Sousa 
do alfabeto arménio, não terá 
sido indiferente a origem 
arménia de Calouste Sarkis 
Gulbenkian, o mecenas da 
Fundação, cuja bolsa permitiu 
a Miguel Sousa frequentar  
o curso de Reading.

ano e, no início de 2004, concorre à bolsa da Gulbenkian. Esperando os 
resultados, continua à procura de emprego e é convidado a preencher 
uma vaga temporária na mbv Design 74. Durante seis meses muito du-
ros, faz um trajecto de cinco horas entre a sua casa, em Sintra, e o local 
de trabalho, próximo do Entroncamento. Finalmente, em Julho/Agosto 
desse ano, é-lhe atribuída a bolsa da Gulbenkian e, pouco tempo depois, 
dá início ao curso em Reading 75. 

“Em Setembro/Outubro de 2004, fui para a Reading para começar o curso. 

(…) Foi uma experiência muito boa porque tínhamos, não só bons professo-

res, mas também, acesso a um espólio de documentos todos relacionados 

com a tipografia (…) . Foi um ano de 12 meses intensos.”  76

Em Reading, aprende uma série de noções que desconhecia, como ca-
ligrafia, por exemplo. Para o designer, foi como começar do zero. Mar-
cam-no alguns designers de tipos, como por exemplo, Jean-François 
Porchez, que o ajuda no  projecto com críticas bem concretas e Gerard 
Hunger, que o influencia de maneira também mais teórica. Gerry Leo-
nidas é um dos professores de Reading 77 com quem mais aprende e que 
o leva mais além, fazendo-o sair de uma zona de conforto, de um design 
funcional mas pouco criativo, para algo mais original e motivante. Esse 
projecto desenvolvido em Reading, o design do tipo Calouste 78, ganha 
um prémio de excelência do Type Directors Club, em 2006. 
É um tipo de uma grande sobriedade e elegância, constituído apenas por 
uma versão romana e outra itálica, mas com a enorme mais valia de ter 
uma fonte equivalente à romana desenhada para o alfabeto arménio 79, 
conjugando-se as várias fontes entre si numa grande harmonia. 
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org/news/2006Results/
Calouste.html
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80 ] “Two typefaces have somehow 
influenced the development of 
Calouste: Minion & Dolly. From 
the first it acquired its formality, 
and from the second it captures its 
livelyness.” Miguel Sousa, Calouste. 
[Em linha]. Reading: University of 
Reading, Agosto 2005. Disponível 
em WWW:<URL:http://www.
typefacedesign.org/resources/
A5specimen/2005/MiguelSousa_
Calouste_specimen.pdf>

Para o design deste tipo, Miguel Sousa inspirou-se nalgumas fon-
tes do Renascimento (tardio), indo buscar alguma influência, no-
meadamente, aos tipos contemporâneos baseados na mesma épo-
ca, Minion e Dolly 80, mas introduzindo nas formas dos caracteres 
do Calouste  alguns pormenores singulares, como é o caso da for-
ma peculiar da ligeira curva para a esquerda que algumas hastes 
ascendentes, como o l ou o d, descrevem.
É um tipo concebido para texto e que funciona muito bem em 
corpos pequenos, como podemos constatar nesta imagem de 
uma paginação fictícia para o Relatório de Contas da Fundação 
Calouste Gulbenkian, realizada pelo próprio Miguel Sousa para o 
specimen do Calouste e composta com as fontes do alfabeto latino, 
Calouste regular e  Calouste itálico.
Infelizmente, este projecto não foi posteriormente desenvolvido, 
nem produzido até à data, por razões que têm a ver com  a contra-
tação de Miguel Sousa para a Adobe. Explica o designer na entre-
vista que lhe fizemos, que no início da sua contratação se pensou na  
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81 ] Miguel Sousa,  
2011, op. cit., pp. 49-50.
82 ] Miguel Sousa,  
2011, idem, p. 56.
83 ] Ver a este propósito  
o final da alínea 3.9.1,  
no capítulo 4.

publicação deste tipo pela própria Adobe – empresa que, actualmente, 
tem os direitos sobre toda a sua produção criativa, na área do design 
de tipos –  mas que, até à data, nunca tinha chegado o tempo para o 
concluir (nomeadamente, desenhando pelo menos mais um peso, versa-
letes, caracteres para cirílico e grego, requisitos exigidos pela Adobe). 81

“(...) tem que se olhar para as coisas e confiar nos olhos, se não parece bem, é 

porque não está bem. Todos os equilíbrios ópticos têm que ser observados.” 82

O designer insiste naquilo para que fomos chamando a atenção, na primei-
ra parte desta tese: a importância da percepção visual no design de tipos 
de letra e o facto de as formas básicas das letras estarem já pré-estabeleci-
das e não poderem ser alteradas, sob o risco de chamarem a atenção para 
o seu próprio design, deixando, então, de ser “invisíveis” e prejudicando, 
com isso, a legibilidade. Prefere desenhar, primeiro, no papel e, depois, 
passar para o computador, embora reconheça que é um processo muito 
pessoal. Considerando os três vectores fundamentais do desenho de tipo 
de letra, sensibilidade estética, conhecimento da história e da técnica, pen-
sa que os três são igualmente relevantes: para quebrar as regras, é impor-
tante conhecê-las e saber como é que os diversos estilos evoluíram; alguns 
projectos podem desenvolver-se do ponto de vista mais caligráfico, outros 
de modo mais geométrico, mas, acima de tudo, é importante confiar nos 
olhos, se nos dizem que não parece bem é porque não está bem. Prefere os 
tipos de letra para texto, mas contam-se pelos dedos da mão os romances 
que leu. No entanto, um dos seus livros de referência, a obra The Elements 
of tipographic style, de Robert Bringhurst, foi lida do princípio ao fim, em 
pouco tempo. Outro livro de referência, talvez o primeiro que leu relativo 
a esta área, foi o Manual de tipografia, de Ruari Mc Lean.
A sua sensibilidade estética, aliada aos conhecimentos e capacidades 
técnicas levam-no, ainda estudante em Reading, a criar uma ferramenta 
digital, o adhesiontext, cujo objectivo era a criação de palavras-teste em 
várias línguas, para aferição dos equilíbrios dos espaços entre letras.83

“Além dos e-mail e dos fóruns, grande parte do meu dia é passado a fazer tra-

balho de produção. (...) há outras pessoas que fazem muito melhor trabalho 
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84 ] Miguel Sousa, 2011, op. 
cit., pp. 50-51.
85 ] Miguel Sousa, The 
benefits of OpenType/cff over 
TrueType. [Em linha]. San 
Jose, Adobe Systems, 2010. 
[Consult. Fevereiro 2011]. 
Disponível em WWW:<URL: 
http://blogs.adobe.com/
typblography/2010/12/the-
benefits-of-opentypecff-over-
truetype.html#more-1358>
86 ] Miguel Sousa, AFDKO 
[Adobe Font Development  
Kit for Open Type] Workshps. 
[Em linha]. San Jose, Adobe 
Systems, 2010. [Consult. 
Fevereiro 2011]. Disponível  
em WWW:URL:http://
blogs.adobe.com/
typblography/2010/02/afdko 
_workshops.html#more-96>
87 ] TL “Miguel is one 
of those rare people who 
genuinely combines a strong 
design sense with deep 
technical ability. (…) I think 
we made a great choice.”  
Thomas Phinney, a propósito 
da contratação de Miguel 
Sousa para a equipa técnica 
da Adobe, em 2006.
Thomas Phinney, Welcome 
Miguel Sousa to Adobe type. 
[Em linha]. San Jose, Adobe 
Systems, 2006. [Consult. 
Fevereiro 2011] Disponível 
em WWW:<URL:http://
blogs.adobe.com/
typblography/2006/07/
welcome_miguel.html>

de design do que eu, o meu ponto forte é a parte técnica e a gestão de alguns 

métodos de trabalho e processos de organização.” 84

Em  Abril de 2006, é escolhido pela Adobe para fazer parte da equipa 
que desenvolve novas fontes e, recentemente, foi  promovido a líder de 
equipa. Grande parte do seu dia passa-se em frente ao e-mail, a respon-
der a perguntas internas e externas, sobretudo perguntas técnicas.  Com 
quem se dá mais, é com os seus colegas, que também fazem produção 
e com Robert Slimbach, designer principal da Adobe. O seu trabalho 
começa a partir do momento em que o Robert Slimbach lhe entrega o 
desenho das fontes em Fontlab  e acaba quando estas chegam aos utili-
zadores. Verifica todos os outlines, os problemas técnicos, todo o work-
flow, ficheiros e códigos adicionais, caracteres em falta… e responde a 
questões técnicas, colocadas pelos utilizadores das fontes da Adobe, ou 
elabora pequenos textos, cuja vertente é primordialmente tecnológica, 
como é o caso de um texto em que esclarece algumas das vantagens do 
formato OpenType, em relação ao formato TrueType.85

De tempos a tempos, desloca-se, em representação da Adobe, a algumas 
escolas na Europa (nomeadamente, à escola de Reading e à escola de 
Haia), para dar workshops aos estudantes, relacionados com as questões 
mais técnicas desta área do design.86

Já não faz desenhos de tipos e não sente a falta. Chegou à conclusão 
de que o seu ponto forte é a parte técnica e aí pretende continuar nos 
próximos anos.

“O Miguel é uma dessas raras pessoas que combinam realmente uma 
forte sensibilidade para o design com uma profunda capacidade técnica. 
(...) Penso que fizemos uma excelente escolha.” 87
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88 ] Em conjunto com a 
escola de Reading, uma das 
escolas de design de tipos 
mais prestigiadas da Europa.
89 ] Hugo d’Alte, Entrevista 
realizada pela autora. Lisboa, 
13 de Junho de 2011.  
Anexos, p.61.
90 ] Hugo d’Alte,  
Entrevistas com  
Hugo d’Alte. [Em linha].  
12 de Janeiro de 2006. 
[Consult. Maio 2011].
Disponível em WWW: 
<URL:http:/tipografica
mente.blogspot.pt/2006/ 
01/entrevista-com- 
hugo-dalte.html>

2.4. Hugo d’Alte

Hugo Alexandre Cavalheiro d’Alte nasce em 1975, no Porto. Termina o 
curso de Design Gráfico na esad, Escola Superior de Artes e Design, 
em 1999. Faz um mestrado de dois anos na kabk, em Haia (Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten) 88, em 2000, para o qual recebe uma 
bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian. Trabalha uns meses em Barce-
lona e muda-se, em 2004, para Helsínquia, na Finlândia, onde trabalha 
actualmente como freelancer, em design gráfico e tipográfico e como art 
diretor, na agência Wonder.

“Gostava de ler, sobretudo ficção clássica (…) e livros sobre o mundo natu-

ral, o espaço... E gostava muito de desenhar, quando não tinha brinquedos, 

desenhava as brincadeiras e passava horas nisto... Mas quanto às letras... 

foi na adolescência, quando me interessei por Heavy Metal e, às vezes, re-

produzia os logotipos das bandas nos cadernos da escola e, outras vezes, 

improvisava, acho que foram as primeiras experiências com lettering.” 89

Após uma abordagem superficial ao tema dos tipos de letra, no curso 
de design gráfico da esad, em Matosinhos, o seu interesse pelo assunto 
aprofunda-se quando, entre 1998 e 2000, trabalha na drop, um estúdio 
de design gráfico do Porto, através das conversas com o fundador João 
Faria e dos livros ou ideias a que é introduzido pelo mesmo. Nesta altura, 
cresce o desconforto perante o facto de os designers gráficos deverem 
uma grande parte do seu trabalho a “piratearem” tipos de letras dos 
mais variados type designers e manifestarem, ao mesmo tempo, pouca 
admiração e respeito por esta profissão.

“…um designer gráfico com educação em tipografia, caligrafia, desenho de 

tipos é mais responsável e tem mais potencial.” 90

Estão explicados os motivos que o fazem querer ir mais longe, nesta 
área profissional. Fotografa os trabalhos e prepara um portfolio que en-
via em formato de slides – os portfolios online ainda não eram habituais, 
nesta altura – para a kabk, em Haia, candidatando-se à pós-graduação 
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91 ] Hugo d’Alte,  
Entrevistas a várias 
personalidades ligadas 
à cultura: Hugo d’Alte. 
[Em linha]. 3 de Março 
de 2010. [Consult. Maio 
2011]. Disponível em 
WWW:<URL:http:// 
cultura-activa.blogspot.
pt/2010/03/hugo-dalte.html>
92 ] Hugo d’Alte,  
2011, op. cit., p.63.

de um ano em Tipografia e Desenho de Tipos de Letra, que mais tarde se 
virá a chamar Type & Media. Fica dois anos na escola, de forma a apren-
der o máximo possível. Participa em vários workshops e conferências 
e entra em contacto com prestigiados designers, como Karel Martens, 
Gerrit Noordzij, Fred Smeijers e Robin Kinross, que muito o marcam. 
A partir do centro da Europa, pode viajar pela Holanda e por países 
vizinhos, visitando o museu de Plantijn, em Antuérpia e descobrindo 
cidades como Leipzig, Berlim, ou Amesterdão.

“Interessam-me todos os processos criativos e encontro muitas vezes ins-

piração noutras áreas criativas, fotografia, cinema, música, arquitectura, e 

mesmo em coisas ou temas que não têm nada em comum com o design. 

Eu gosto de imagens, inspiram-me as imagens.” 91

Este designer considera que todas as experiências contribuíram para 
a maneira como se consolidou enquanto profissional, mas realça que a 
sua cultura portuguesa não deixa de o influenciar no modo como pensa 
e realiza o próprio trabalho. 
Ainda na Holanda, colabora, a curto prazo, com a Underware, um ate-
lier de vanguarda fundado por dois antigos estudantes da kabk, Akiem 
Helmling e Bas Jacobs.  

“Se calhar, a Holanda e Finlândia influenciaram- me mais nos últimos anos, 

como é natural (...) Mas nunca me esqueci das minhas origens e continuo 

a ser português com características portuguesas e também maneiras de 

pensar as coisas portuguesas.” 92

Na Holanda, são vários os type designers que Hugo d’Alte considera 
como referências – Jan van Krimpen, Helmut Salden, Bram de Does, 
Fred Smeijers e Gerrit Noordzij – além dos norte-americanos, Jonathan 
Hoefler e Christian Schwartz, de quem admira o trabalho. Aprecia, por 
outro lado, o racionalismo contemporâneo do design suíço.
Nas suas preferências tipográficas, destaca, mais uma vez, o design ho-
landês, referindo uma série de tipos de letra desenhados para texto: de 
Noordzij, os seu tipos romanos Tret e Ruse e o tipo gótico Burgundica; 
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de Fred Smeijers, o tipo Renard e, de Bram de Does, o tipo Lexicon, dese-
nhado especialmente para funcionar bem em corpos pequenos.
Quanto às referências bibliográficas importantes no seu percurso, real-
ça os livros dos designers holandeses, Fred Smeijers – Counterpunch – e 
Gerrit Noordzij – The stroke e Letterletter, não esquecendo o incontor-
nável, Elements of typographic style, do canadiano Robert Bringhurst.
Os seus trabalhos são tão diversos como os países nos quais já viveu, 
quer quanto aos seus objectivos, quer quanto aos seus aspectos formais, 
o que é bem visível em dois dos seus tipos de letra mais significativos: 
Kaas (publicada em 2005 na editora nova iorquina, Village) e Rolland 
(desenhada e produzida entre 2005 e 2009, pode ser comprada direta-
mente ao próprio designer).

IMAGEM 34

O tipo Kaas  
de Hugo d’Alte.
Fonte: a autora.
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93 ] Hugo d’Alte,  
2011, op. cit., p.64.
94 ] Hugo d’Alte,  
2006, op. cit.

A metodologia do projecto “pode ser muito racional, baseada numa gre-
lha e desenvolvida num processo completamente digital; ou pode come-
çar de um esboço feito, por acaso, numa reunião de trabalho, ou (...) 
baseada em algum registo histórico”. O que lhe parece essencial é que 
haja um processo fundamentado numa pesquisa coerente, mas, sobre-
tudo, numa sensibilidade formal, construída através do desenho.

“Costumo utilizar o papel para estudar soluções e formas, mas não tenho 

problemas em trabalhar de início no computador, não é um tabu para mim, 

desde que consiga fazer o trabalho eficientemente... Mesmo o trabalho 

digital requer um sabor analógico, de desenho, que quem não desenha não 

aprende.” 93

Numa viagem a Leipzig, na Alemanha, ganha interesse pelas Blacklet-
ters (as letras góticas que são para nós hoje pouco legíveis pelo facto 
de, excluindo a Alemanha, se terem deixado de utilizar, há centenas 
de anos em toda a Europa) e começa a trabalhar em vários projec-
tos relacionados com esse tema.94 O tipo de letra geométrico display, 
Kaas, surge, neste contexto, como um trabalho secundário do projec-
to de final de curso. Ao ser incentivado a desenvolvê-lo por Jonathan 
Hoefler, dá início a uma pesquisa histórica e, mais tarde, com a ajuda 
de Cherter Jenkins da Village, faz as versões hebraicas e cirílicas. É o 
único tipo de letra que está à venda, embora pretenda comercializar 
outros trabalhos, no futuro. 

IMAGEM 35

O tipo Rolland  
de Hugo d’Alte.
Fonte: a autora.
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95 ] Hugo d’Alte, 2006, idem.

Em 2005, é conferencista convidado na Atypi de Helsínquia, onde fala 
precisamente sobre este tema das letras góticas. Blackletter: On the 
edge of legibility, é o título da comunicação.

“…visitei muitos antiquários em busca de livros/revistas (…). Comecei, no 

entanto, por escrever em “textura” e “fraktur” para compreender as com-

plicadas formas, depois tentei racionalizar, simplificar. E, daí, nasceu a 

Kaas.” 95

Interessa-se, pela interpretação e recuperação de tipos de letra barrocos, 
tendo desenhado o tipo Rolland, a partir de um tipo em chumbo, que en-
controu num livro português de 1797, impresso em Lisboa, na Tipografia 
Rollandiana. O incentivo da pesquisa foram os diferentes desenhos cria-
dos para os diacríticos – nomeadamente, o til, cujo desenho é diferente 
em maiúscula e minúscula –  razão pela qual o designer suspeita poder ter 
sido um tipo português. O ponto de partida foi a digitalização e processo 
de reprodução de umas páginas de um livro. A este processo, o designer 
prefere chamar “arqueologia tipográfica”. O Rolland original foi, em 

IMAGEM 36

O tipo Kaas de  
Hugo d’Alte, em uso
Lapland magazine
Fonte: WWW:<http://
www.vllg.com/Incubator/
Kaas#panel=usage-poster>
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96 ] Ver o capítulo  
seguinte: Caso de estudo: 
Rolland de Hugo d’Alte.
97 ] Hugo d’Alte,  
2011, op. cit., p.68.
98 ] “Out of office: Trying 
to finnish a bunch of my 
type design projects for 
commercial release  
(usually at very late hours  
of the night…) (...) Dreaming 
about: The beach and the 
mountains in Portugal”. 
Hugo d’Alte, Hugo d’Alte: 
Art diretor. [Em linha].  
Helsinquia: Wonder Group 
[Consult. Novembro 2012]. 
Disponível em WWW: 
<URL:http://wonder 
helsinki.com/we-are/ 
hugo-dalte-art-director/>

2010, personalizado para a as Comemorações do Centenário da Repú-
blica.96 Em relação à “pirataria” digital de tipos de letra, Hugo d’Alte 
tem uma postura particular, pensa que está na altura do modelo de ven-
das evoluir, confiando nos designers e permitindo que estes possam ex-
perimentar as fontes, ainda antes de as comprarem: “A Underware ex-
perimentou isso com algumas fontes, o que chocou muita gente, eu acho 
que muitos designers vivem obcecados pelo trabalho e esquecem-se de 
que o trabalho só é significativo se for utilizado por alguém...” 97

Em conjunto com um designer francês que vive em Estocolmo, cria o 
projecto Playtime, uma plataforma criada a partir da Suécia, tendo em 
vista o desenvolvimento de alguns projetos mais conceptuais, além de 
uma loja online onde pensa vir a comercializar alguns dos seu tipos de 
letra. Trabalha diariamente na agência Wonder em design gráfico, mas 
sempre que pode dedica-se ao desenho de tipos. Na sua apresentação 
pessoal no website da agência, pode ler-se que, quando não está a traba-
lhar no escritório, uma das coisas que faz é tentar finalizar alguns dos 
seus tipos, normalmente até altas horas da noite. Além disso, gosta de 
sonhar com a praia e as montanhas de Portugal...98

IMAGEM 37

O tipo Rolland  
de Hugo d’Alte, em uso
Lapland magazine
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Vê-se, em primeiro lugar, como um designer gráfico que desenha letras 
com a ideia de as utilizar. Ao mesmo tempo, assume que lhe custa usar 
as próprias fontes porque lhes vê sempre defeitos. Considera que a qua-
lidade estético/formal é o factor mais determinante para se chegar a um 
projecto de qualidade num tipo de letra – “os tipos desenhados por en-
genheiros informáticos (...), baseados no conhecimento histórico e téc-
nico não são, geralmente, os mais apetecíveis” – e a sua época da história 
preferida é o barroco e os anos 20-40 e 60-70, do século XX. Suspeita 
que ainda haja alguma coisa para descobrir no terreno desconhecido da 
tradição tipográfica do nosso país, afirma que temos bons designers e 
que o tema do design de tipos de letra “explodiu” em Portugal. 

“Se calhar, existem ainda mais algumas referências históricas para desco-

brir, mas o trabalho mais significativo aparece com os computadores... (...)

Eu acho que deve haver coisas para descobrir, mas se não houver, não vejo 

que isso seja vergonha nenhuma, temos bons designers, agora.” 99

Hugo d’Alte será, seguramente, um deles e esperemos que o resulta-
do das suas noitadas nos reserve algumas boas surpresas nos próxi-
mos tempos.

IMAGEM 38

O tipo Rolland de  
Hugo d’Alte, em uso
Jornal do Festival Offf, 
Lisboa, 2009.
Fonte: WWW:<URL:http://
www.behance.net/gallery/
OFFF-Oeiras-Daily-
News/4844067>

99 ] Hugo d’Alte, 2011, 
op. cit., p.68.
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100 ] Actualmente, os tipos 
divulgados são os seguintes: 
Atlantica, Focus, FTN Lisboa, 
Lab Sans Pro, Lab Slab Pro, 
Van Condensed, Van Dingbats, 
Tramuntana 1 Pro, 
Tramuntana Dingbats. 
Ricardo Santos, Vanarchiv: 
Digital type foundry.  
[Em linha]. Loures:  
2000-2013. [Consult. 
Fevereiro 2013]. Disponível 
em WWW:<URL:http:// 
www.vanarchiv.com/>
101 ] Ricardo Santos, 
entrevista realizada pela 
autora. Lisboa, 16 de Setembro 
de 2010. Anexos, p. 71.
102 ] Tipógrafo, já falecido, 
Manuel Rodrigues Pereira 
da Silva (1930-2008) era uma 
personalidade invulgar que, 
para além dos conhecimentos 
técnicos inerentes à sua 
profissão, possuía amplos 
conhecimentos em história  
da tipografia. O contacto  
com este tipógrafo e com  
os livros originais dos séculos 
XVI, XVII, XVIII ou XIX, 
existentes na sua biblioteca 
pessoal, terão sido importante 
para alguns destes designers 
percursores desta área 
em Portugal (ver também 
percurso biográfico  
de Mário Feliciano).

2.5. Ricardo Santos

Ricardo Rodrigues dos Santos nasce em Lisboa, em 1976. Termina o 
ensino secundário na Escola António Arroio, em Lisboa e, entre 2000 e 
2005, tira o curso de Design Gráfico no iade, Instituto de Artes Visuais 
Design e Marketing. Começa a desenhar tipos de letra a partir de 1997 
e, em 2000, funda a Vanarchiv, uma type foundry onde, até hoje, divul-
ga os seus próprios tipos 100, vendendo-os através dos websites Myfonts, 
Fountain e Fontshop. Trabalha, simultaneamente, como designer gráfi-
co, tendo colaborado com diversas agências, nomeadamente, a T-Raso, 
Arquitectura, Design e Publicidade; Insectos, Cinema e Multimédia e 
Espectro, Publicidade e Comunicação. Em 2009, faz um mestrado em 
tipografia, na eina, Escola de Disseny i Art,  em Barcelona, onde conhe-
ce Luis Alonso, designer espanhol, e Charlie Zinno, designer argentino, 
com quem funda, em 2011, a fundição digital Tiponautas. 
É, actualmente, free-lancer  – fazendo de tempos a tempos pequenos 
projectos de design gráfico, mas trabalhando, sobretudo, em design de 
tipos – e é também professor na esad.cr, Escola Superior de Arte e 
Design das Caldas da Rainha.

“(…) deixei completamente para trás o que gostava de fazer até aí e come-

cei a dedicar-me ao desenho de letra (…)” 101

O  interesse inicial pela área da Animação começa a ser suplantado quando 
tem aulas de desenho de letra no liceu António Arroio. Ao desenhar letras 
sem serifas a tinta da china, num processo muito elementar, em que as le-
tras eram desenhadas em grandes formatos e depois reduzidas através de 
um sistema de fotomecânica, começa a aperceber-se daquilo que mais gos-
ta de fazer. Durante o curso no iade, participa em workshops com Mário 
Feliciano e Jorge dos Reis e, mais tarde, conhece Manuel Rodrigues Pereira 
da Silva 102, que lhe mostra vários livros originais (desde o século XVI ao 
século XX) e o marca muito, num curto espaço de tempo. Sem quebrar o 
vínculo com o design gráfico e vendo, aí, uma oportunidade para testar as 
suas fontes, começa a criar e a divulgar o próprio trabalho no seu site. Tem 
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103 ] Ricardo Santos,  
2010, op. cit., p. 73.
104 ] Ricardo Santos,  
idem, ibidem.
105 ] Ricardo Santos,  
idem, ibidem.
106 ] Ricardo Santos,  
2010, op. cit., p. 72.
107 ] Ricardo Santos, idem, 
ibidem.
108 ] Ricardo Santos, 2010, 
op. cit., pp. 74-75.

como principais referências, Gerard Unger – “pelo seu requinte, na tradi-
ção tipográfica holandesa e europeia” 103 –, Erik Spiekermann – “não só no 
trabalho tipográfico, mas também ao nível do design de informação” 104 – e, 
acima de tudo, o designer francês Adrian Frutiger ,“porque foi o seu traba-
lho – Univers e Frutiger – que me levou a gostar deste tema” 105. O livro de 
Robert Bringhurst, Elements of typographic style, é a sua principal referên-
cia bibliográfica inicial e motivo de grande entusiasmo, representando para 
si, no começo da profissão, uma “cascata de informação.” 106

Pensa que é possível viver só desta profissão. Como Mário Feliciano e 
Dino dos Santos, espera encontrar o seu espaço próprio, tornando-se 
numa referência autónoma. 

“[Manuel Rodrigues Pereira da Silva] puxava de um livro que tinha na sua 

biblioteca e dizia ‘isto é uma impressão do Froeben’ (...) e era um original… 

eram tudo originais!” 107

Ricardo Santos confessa que a parte técnica já lhe absorveu muito tem-
po e admite que, à medida que a experiência aumenta e a tecnologia o 
ocupa um pouco menos, a sua metodologia de trabalho se vai alterando.  
Tem, actualmente, um processo de trabalho complexo, envolvendo-se em 
diversos projectos ao mesmo tempo. Se, antigamente, só começava um 
projecto pelo desenho à mão, agora, pode até acontecer, criar um tipo de 
letra através do cruzamento de dois outros tipos já esboçados e o arran-
que inicial dar-se no computador. Mas, para perceber a tensão da letra, 
em tipos com serifas mais caligráficos, não dispensa o desenho manual. 
Apesar de gostar de fazer diferentes projectos, com diferentes objec-
tivos, continua a preferir as letras para texto, revelando um interesse 
especial pelos corpos pequenos. 

“Antes de iniciar um projeto, prefiro propor 2 ou 3 caminhos (...) é também 

uma maneira de me desligar dos meus vícios (…) é bom encontrar outras 

formas de chegar às soluções.” 108

Na verdade, Ricardo Santos tem construído um sólido, coerente e con-
sistente trabalho, com o tempo próprio de alguém que, simultaneamen-
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109 ] Pequena fundição 
tipográfica sueca, dirigida 
por Peter Bruhn, que reúne 
alguns designers de diferentes 
nacionalidades, com o objectivo 
de proporcionar aos clientes 
“modern, well-crafted type-
faces guaranteed to meet the 
most stringent requirements of 
aesthetics, legibility and origi-
nality.” Peter Bruhn, About us. 
[Em linha]. Malmö, 1993-2013. 
[Consult. Março 2013]. Dispo-
nível em WWW:<URL:http://
www.fountaintype.com/about>
110 ] Infelizmente, parece-nos 
que a designação de uma das 
versões da família tipográfica 
Lisboa Humanist com o nome 
de Lisboa e de outra com o 
nome de Lisboa Sans, quando, 
na realidade, são duas versões 
de tipos sem serifas, é algo que 
se pode prestar a confusões e 
por isso nos parece essencial 
perceber desde logo a distin-
ção entre as duas.
111 ] Ricardo Santos [et al.], 
Lisboa. [Em linha]. Typophile, 
Fevereiro/Junho de 2003 [Con-
sult. Setembro 201o]. Disponível 
em WWW:<URL:http://www.
typophile.com/node/9761>

te, desenvolve projectos de design e se dedica a dar aulas. Tudo é cui-
dado até ao mais ínfimo pormenor e disso é bem exemplo a brochura 
que editou, juntamente com a Fountain 109 para divulgar o tipo Lisboa. 
Essa brochura é, de facto, um objecto editorial de grande requinte e 
elegância gráfica a par de uma preocupação, diríamos, pedagógica, de 
esclarecer e mostrar as diversas opções tomadas, que revela bem outra 
faceta deste designer, desde há alguns anos ligado ao ensino. 
A extensa família tipográfica Lisboa é criada em 6 versões: Lisboa (6 fon-
tes, 2000), Lisboa Sans (6 fontes, 2003/04), Lisboa Sans Condensed (2004), 
Lisboa Slab (desenhada inicialmente em 2004/05, mas ainda não comercia-
lizada), Lisboa Dingbats (5 fontes, 2000/06) e Lisboa italic Swash (3 fontes).
As fontes das versões Lisboa e Lisboa Sans  são ambas fontes sem 
serifas,110 com a diferença de a versão Lisboa ter alguns remates das 
letras –  que, na versão, Lisboa Sans, especialmente adequada a corpos 
pequenos, são muito simples – com uma pequena curva em forma de 
gancho  que se torna ainda mais expressiva nas fontes itálicas. 
Este projecto é iniciado ainda enquanto aluno do iade, debatido com 
profissionais no site typophile 111 e merece a escolha de James Craig, 
numa pequena selecção de trabalhos de alunos provenientes de várias 
partes do mundo 112. Pouco depois do seu lançamento inicial, em 2005, 
esta família de tipos é selecionada pelo prestigiado site typographica. 
Sobre a Lisboa escreve Hrant Papazian nesse site: “A tentativa de criar 
um tipo de letra evocativa de uma área geográfica ou de uma cultura es-
pecífica é uma tarefa perigosa. (...) Lisboa tem a inteligência de apenas 
pretender – e, assim, alcançar – um simples calor ibérico, especialmente 
difícil num tipo sem serifas. (...) distingue-se pela sua completude (in-
cluindo versaletes e dois estilos para os algarismos) e sofisticação técni-
ca (como nos seus ‘ink traps’ 113 ), mas sobretudo por fornecer duas va-
riantes: uma que ajuda a mostrar o desenho particular deste tipo e outro 
que evita detalhes para a máxima clareza em tamanhos pequenos.” 113
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O tipo Lisboa  
de Ricardo Santos.
Pormenores nas fontes 
Lisboa e Lisboa sans
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O tipo Lisboa  
de Ricardo Santos.
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112 ] “Here are some innovati-
ve typeface designs conceived 
by individuals while students 
attending design schools from 
around the world.” James 
Craig; Irene Scala, Students 
designs. [Em linha]. [Consult. 
Setembro 201o]. Disponível  
em WWW:<URL:http:// 
www.designingwithtype.com/
typefaces_designs.html>
113 ] Ver capítulo 3, alínea 
5.2.7. e capítulo 4, alíneas 
3.4.6 e 3.4.7.
114 ] TL “Attempting to 
design a typeface evocative of 
a geographic area or a specific 
culture is a perilous journey. 
(...) Lisboa harbors the sagacity 
to merely vie for – and thereby 
achieve – a simple Iberian 
warmth, something especially 
difficult in a sans. (...) Lisboa 
distinguishes itself through 
completeness (including expert 
characters and two numeral 
styles) and technical sophistica-
tion (as in its trapping), but 
mostly by providing two subtly 
varied cuts: one that helps 
exhibit the design’s particular 
character; and another that 
eschews detail for maximal 
clarity in small sizes.”
Hrant Papazian, Our favorite 
Typefaces of 2005. [Em linha].  
25 de Dezembro de 2005. 
[Consult. Setembro 201o].  
Disponível em WWW:<URL: 
http://typographica.org/2005/
on-typography/our-favorite-
-typefaces-of-2005/> 
115 ] Ricardo Santos,  
2010, op. cit., p. 83.
116 ] Ver entrevista,  
em anexo:Ricardo Santos, 
2010, op. cit., p. 81.
117 ] Ricardo Santos,  
2010, idem., p. 76.

“(...) a História sempre me interessou desde pequeno. Os meus avós mora-

vam junto aos Jerónimos, o meu avô ajudou a construir o avião do Saca-

dura Cabral (...)”  115

Na versão Lisboa Dingbats, Ricardo Santos explora o nosso patri-
mónio gráfico no âmbito da simbologia, por lhe parecer importante 
existir uma família de letras com ornamentos de inspiração portugue-
sa. Além disso, apesar do desenho das letras das diversas versões do 
tipo Lisboa não ser, obviamente, algo de especificamente português, o 
tipo é criado por um designer português e o seu nome tem a virtude 
de colocar Portugal no mapa da nomenclatura tipográfica. Ricardo 
pretende contrariar a tendência portuguesa de desvalorizar aquilo 
que fazemos e criamos. 
O designer concorda com a afirmação de Gerrit Noordzij, quando 
este afirma que sem caligrafia não há tipografia, pensa que a percep-
ção de onde está a força, a tensão, o movimento das curvas, vem da 
caligrafia e que o mais importante é a história, “ que, aquele projeto 
ou tipo de letra consiga estar inserido de uma forma correcta, numa 
linha de tempo, que tem a ver com a história e com a evolução dos 
tipos de letra.” Em geral, quando desenha um tipo pensa-o para fun-
cionar bem nas línguas portuguesa e inglesa: No português, tal como 
noutras línguas latinas, tem que se dar especial atenção aos acentos 
e às proporções horizontais das letras.116

Diz, ainda, que estamos numa fase de importantes preocupações sócio-
-culturais que incentivam a criação de caracteres em diferentes alfabe-
tos linguísticos. Ele próprio se sentiu comprometido com essa vertente, 
tendo desenhado caracteres em grego e cirílico no seu tipo Aircrew, de-
senvolvido no final do mestrado em Espanha (mas ainda não publicado).
Frequentemente, começa por desenhar a letra a em caixa-baixa regu-
lar. Quando acaba de criar todos os caracteres na fonte regular, começa 
a construir os pesos extremos, utilizando a tecnologia multiple master, 
através da qual desenha um tipo muito fino, outro muito grosso, cruzan-
do-os, depois, para encontrar os outros pesos intermédios.
No entanto, no projecto da Lisboa, desenhou cada peso individualmente, 

“quase como nos tempos do chumbo.” 117
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O tipo Lisboa  
de Ricardo Santos.
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118 ] Ricardo Santos, 
Entrevista: Ricardo Santos. 
[Em linha]. 30 de Abril de 
2005. [Consult. Setembro 
2010]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.
tipograficamente.blogspot.
pt/2005/11/entrevista-1-
ricardo-santos.html>

“Depois de ter participado em alguns projectos de sinalética, senti a neces-

sidade de desenvolver, pessoalmente, um tipo de letra e uma base gráfica 

para pictogramas, de forma a usar em futuros trabalhos. Assim surgiu o 

tipo de letra Van, em 1998, que foi o meu primeiro tipo de letra sem serifa, 

com um perfil geométrico, tal como a versão dos Dingbats (...). O tipo de 

letra Lisboa e os seus Dingbats foram desenvolvidos em 2000, para serem 

aplicados, inicialmente, num pequeno trabalho gráfico para a revista Pala-

vras (Associação dos Professores de Português de Portugal).” 118

Parece-nos particularmente profícua esta relação entre as necessidades 
sentidas a partir da sua formação em design gráfico, o posterior tra-
balho nessa área, e as criações tipográficas de Ricardo Santos. A par 
da qualidade formal, as questões funcionais são um ponto de partida 
essencial para este designer.
A família de tipos Van, iniciada em 1998, é comercializada a partir 
de 2004. A família Atlantica, lançada em 2005 no website myfonts, 
é, também ela, fruto de uma preocupação funcional, procurando re-
solver da melhor maneira a legibilidade das fontes para texto, com 
tamanhos pequenos. 

IMAGEM 43

O tipo Atlantik  
de Ricardo Santos.
Fonte: Ricardo Santos.

IMAGEM 42 a, b, c, d, e, f

(páginas anteriores)
O tipo Lisboa 
de Ricardo Santos.
Lisboa, Lisboa Sans, Lisboa 
Sans Condensed, Lisboa 
Slab, Italic forms, Sans/slab
Ricardo Santos, Lisboa 
Humanist. Ricardo Santos  
e Peter Bruhn/Fountain 
type Foundry. Lisboa: 
edição do autor, 2006.
Fonte: a autora.
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119 ] Esta colaboração entre 
três designers de diferentes 
países tem início, como refe-
rimos, no mestrado na EINA, 
em Barcelona, e o projecto 
Tiponautas pretende ser um 
colectivo de designers de tipo-
grafia, aberto à experimenta-
ção e à interacção e ao diálogo  
com outros designers. 
http://www.tiponautas.com/
120 ] Palavra catalã para 
designar o vento frio que  
vem dos Pirinéus e se dirige 
para as Balearic Islands.

Em 2011, lança, através de tiponautas 119 os tipos geométricos, Lab 
Sans e Lab Slab Pro, desenhados em colaboração com Luis Alonso e 
pensados para utilização em corpos grandes, com 8 pesos e correspon-
dentes versões em itálico. 
Terminou, há pouco tempo, mais uma família de tipos intitulada, Tra-
muntana 120, para a qual se aventurou a desenhar também caracteres 
para grego e cirílico, além de muitos pictogramas. Para este projecto, 
desenvolvido inicialmente durante o seu mestrado em 2009, em Barce-
lona, Ricardo inspirou-se na Renascença tardia e no espírito maneirista 
– sobretudo nos tipos de Granjon, Garamond e Sabon.  

IMAGEM 44

O tipo Lab Slab Pro  
de Ricardo Santos 
Fonte: Ricardo Santos.

IMAGEM 45

O tipo Tramuntana  
de Ricardo Santos 
Fonte: WWW:<URL:http://
www.tiponautas.com/site/
portfolio/tramuntana-1-pro>
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121 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.8.
122 ] Ver capítulo 7.  
Caso de estudo: Geronimo  
de Mário Feliciano.
123 ] Notamos que este tipo 
foi desenhado por Ricardo 
Santos precisamente quando 
se encontrava a fazer  
o mestrado na Catalunha.
124 ] TL “A complete text 
typeface family with an optical 
axis is easy to conceptualize 
but forbiddingly difficult to 
execute (...) One of the most 
interesting achievements 
in this small genre is the 
Tramuntana family by Ricardo 
Santos. (...) Santos accurately 
describes it as derived from 
late Renaissance type families 
such as Garamond, but with 
decidedly later influences 
from the Iberian peninsula. 
(...)I see the spirit of the great 
eighteenth-century Catalonian 
punchcutter Pradell in the 
work of Santos. But that  
is only a small part of it.”
Bill Troop, Typeface review: 
Tramuntana. [Em linha].  
13 de Março de 2013. 
[Consult. Abril 2013]. 
Disponível em WWW: 
<URL:http://typographica.
org/typeface-reviews/
tramuntana/>
125 ] TL “Where will Santos 
go? Watch this space! I have 
seen enough of his yet-to-
be-published work to be 
convinced that we have a 
major force in type design on 
our hands.” Bill Troop, idem.
126 ] Ricardo Santos, Ricardo 
Santos interview. [Em linha]. 1o 
de Outubro de 2007. [Consult. 
Setembro 2010]. Disponível 
em WWW:<URL:http://
www.typeforyou.
org/2007/10/10/ricardo-santos-
interview/#comment-2155> 

Foi criado para fins editoriais (livros e revistas), pretendendo facilitar a 
leitura e tendo uma relação próxima com a caligrafia, com um desenho 
de eixo oblíquo, contrastes modulados e serifas assimétricas. É um tipo 
que dispõe de desenhos diferentes para diferentes tamanhos – os cha-
mados optical sizes (caption, texto, subhead e display) 121  – com diferen-
tes proporções, contrastes e altura-x e cada uma destas versões em três 
pesos diferentes (regular, bold e heavy), num total de 24 fontes. 
Foi lançado em 2012 e escolhido como um dos melhores tipos de 2012, por Bill 
Troop, no website Typographica que, no texto de apresentação da sua escolha, 
sublinha a mais valia dos optical sizes e, não desqualificando as referências 
renascentistas, julga identificar neste tipo algumas características dos tipos 
espanhóis do século XVIII 122 : “Uma família tipográfica completa, com dife-
rentes desenhos ópticos, é fácil de conceptualizar mas extraordinariamente 
difícil de executar (...). Um dos resultados mais interessantes neste género é 
a família tipográfica Tramuntana de Ricardo Santos. (...) Santos descreve-a 
com precisão, como derivando de famílias do Renascimento tardio, como o 
Garamond, mas há evidentes influências mais tardias da Península Ibérica (...) 
Identifico no trabalho de Ricardo Santos, o espírito do excelente puncionista 
catalão 123 do século XVIII Pradell. Mas essa é apenas uma pequena parte.” 124

Esta crítica termina com as seguintes palavras: “Como evoluirá Ricardo 
Santos? Vejam este espaço! Já vi o suficiente do seu trabalho ainda não 
publicado para estar convencido de que temos entre mãos uma grande 
mais-valia no design de tipos.” 125

Ricardo tem em mãos, de facto, neste momento, uma série de tipos 
para finalizar; são mais os projectos inacabados do que aqueles, ac-
tualmente publicados. 
Pensa que há, por parte dos designers de tipos portugueses, uma enorme 
vontade, de dar forma a uma tradição que não se conhece no nosso país. Acha 
que, durante muitos anos, houve dificuldade em difundir a nossa cultura, tal-
vez por termos uma conjuntura pequena e porque  a investigação sobre a His-
tória da caligrafia e da tipografia em Portugal ainda está quase toda por fazer.
Nos seus tempos livres, gosta de tocar guitarra eléctrica, colaborando 
musicalmente no grupo The Twilight Void Project, desde 1995 126. 
Música ou design de tipos, talvez não faça assim tanta diferença... afinal, 
ritmo é aquilo que não tem faltado a Ricardo Santos.
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127 ] Actualmente, divulga 
8 tipos, de estilos bastante 
distintos, que podem ser 
comprados através de 
variadas foundries: Azo Sans 
Uber, Azo Sans, Gira Sans, 
Aria Pro, Gesta, Foral Pro, 
Orbe Pro e Catacumba Pro.
Rui Abreu, R-Typography.com 
is a a type showcase by Rui 
Abreu. [Em linha]. Lisboa, 
2008-2013. [Consult.  
Março 2013]. Disponível  
em WWW:<URL:http://
www.r-typography.com/>
128] Rui Abreu, entrevista 
realizada pela autora.  
Lisboa, 6 de Maio de 2011. 
Anexos, p. 90.
129 ] Rui Abreu,  idem, 
ibidem
130 ] “I was already  
in faculty. It was sort  
of an epiphany to me when 
I foundthat there were 
different typefaces for 
different purposes or 
meanings.” Rui Abreu,  
Rui Abreu: interview.  
[Em linha]. Lisboa,  
20 de Setembro de 2007. 
[Consult. Março 2011]. 
Lisboa, Pedro Serrão,  
2007-2013. Disponível  
em WWW:<URL:http://www.
typeforyou.org/2007/09/20/
rui-abreu-interview/>
131 ] Rui Abreu refere  
o Professor Modesto,  
como o único professor  
que o sensibilizou para esta 
área de estudos. Rui Abreu,  
2011, op.cit., p. 87. 

2.6. Rui Abreu

Rui Abreu nasce em 1979, no Porto. Termina o curso de Design de Co-
municação na fbaup (Faculdade de Belas Artes da Universidade do Por-
to) e, a partir de 2003, trabalha em diversas agências de publicidade. 
Em 2006, divulga as suas primeiras tentativas em design de tipos de le-
tra e, em 2008, cria um website onde começa a divulgar as suas fontes 127. 
Desde então, tem vindo a desenhar e a comercializar diversos tipos, de 
entre os quais o tipo Orbe, que lhe mereceu um Certificate of Typogra-
phic Excellence do tdc (Type Directors Club), em 2009. 

Na altura em que o entrevistámos (Maio de 2011), Rui Abreu encontar-
va-se numa fase de transição, trabalhando numa agência como designer 
de comunicação, mas reservando um dia por semana para o seu traba-
lho tipográfico 128. Actualmente, trabalha já a tempo inteiro em design 
de tipos. Vive em Lisboa.

“A tipografia tem sido lateral e está a crescer. É o meu trabalho pessoal, a 

minha compensação… trabalho para uma agência, trabalho para marcas… 

a minha compensação como artista é o meu trabalho tipográfico.” 129

Começa-se a interessar por esta área já na faculdade 130. No entanto, du-
rante o curso recebe apenas uma pequena introdução à tipografia 131. Na 
sua tese de fim de licenciatura, tenta fazer, de forma muito experimental, 
uma aproximação do desenho tipográfico à oralidade, recuperando algu-
mas características do discurso oral e transmitindo-as ao desenho tipográ-
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O tipo Orbe de Rui Abreu 
Fonte: imagem da autora.
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132 ] Rui Abreu disponibiliza 
os seus primeiros tipos 
através da T26, em 2006: 
Tirana (4 fontes), Salto Alto 
(3 fontes), Forma (2 fontes) 
e Cifra (6 fontes). Em 2008, 
passa a vender, através da 
mesma fundição, o tipo 
Forma Solid (2 fontes).  
Mais recentemente, já 
em 2013, coloca, também 
aí à venda, os tipos, 
simultaneamente divulgados 
no seu próprio website,  
Gesta (8 fontes),  
Gesta Condensed (8 fontes), 
Gesta Semi Condensed  
(8 fontes), Azo Sans  
(12 fontes) e  Azo Sans Uber. 
Repare-se na diferença no 
número de fontes de cada 
tipo, entre as primeiras 
experiências e os tipos  
mais recentes. 
Carlos Segura (iniciada por), 
T26: Digital Type Foundry. 
[Em linha].  
Chicago, 1994-2013.  
[Consult. Março 2013]. 
Disponível em WWW: 
URL<http://www.t26.com/
fonts/designer/13841- 
Rui-Abreu>

fico. Passado um tempo e já a trabalhar em Design Gráfico, volta a desenhar 
letras. Vende-as em várias fundições tipográfica. As primeiras experiências 
são lançadas pela T26, num registo bastante informal 132, mas desde que o 
trabalho se começou a tornar mais sério, ligou-se à Fountain 133, cuja abor-
dagem muito contemporânea e, ao mesmo tempo, muito histórica, na sua 
opinião, se conjugam bem. Rui Abreu define a forma perfeita de um tipo de 
letra como um “estado-de-graça” que se tem de procurar, entre a novidade 
que transforma o tipo numa criação contemporânea e a matriz da forma da 
letra, que tem séculos de história. 

“Porque o O é um círculo, o A é um triângulo, as formas já estão 

estabelecidas… mas o O perfeito não é uma circunferência, a forma perfei-

ta é um estado de graça que se tem de procurar.” 134

Rui Abreu começou a desenhar letras de uma forma relativamente ingé-
nua e intuitiva, até ter percebido que não o conseguia fazer conveniente-
mente, sem primeiro olhar para a história e cita Goudy  – autor de um 
livro importante na sua formação, The Aphabet and Elements of Lettering 
– quando este afirma que, nas outras artes, o artista tem o modelo da sua 
obra na natureza mas, na tipografia, só se tem o que os outros designers 
já fizeram, as formas que foram sendo convencionadas ao longo dos tem-
pos e esse é, para o designer, um atractivo forte da tipografia. Considera 
que o seu trabalho é muito histórico e bastante ligado ao património ar-
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O tipo Catacumba  
de Rui Abreu 
Fonte: Rui Abreu, 
R-Typography.com is a 
a type showcase by Rui 
Abreu. [Em linha]. Lisboa, 
2008-2013. [Consult. 
Março 2013]. Disponível 
em WWW:<URL:http://
www.r-typography.com/>
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133 ] Pequena fundição 
tipográfica sueca, dirigida 
por Peter Bruhn e composta 
por designers de diferentes 
nacionalidades. Já referida  
no subcapítulo do percurso 
do designer Ricardo Santos, 
esta fundição digital public 
ou ainda, recentemente,  
o tipo Taca do designer 
português Rúben Dias, que 
referimos na introdução.
Peter Bruhn, About us.  
[Em linha]. Malmö,  
1993-2013. [Consult. 
Março 2013]. Disponível em 
WWW:<URL:http://www.
fountaintype.com/about>
134 ] Rui Abreu, op. cit., p.94.
135 ] TL “Without 
hesitation, I chose to 
review Orbe. I based my 
choice on the quality of the 
drawing. The drawing is 
exquisite. The shapes are 
supple and mature. They 
resonate pleasingly.” John 
Downer, Typeface review: 
Orbe.[Em linha]. 4 de 
Abril de 2009. [Consult. 
Março 2011]. Disponível 
em WWW:<URL:http://
typographica.org/typeface-
reviews/orbe/>

quitectónico: o tipo Catacumba, por exemplo, é inspirado em inscrições 
pintadas em túmulos na Igreja de S. Francisco, no Porto.
Apesar disso, afirma que todos os tipos que desenha são criações muito li-
vres, não se querendo comprometer demasiado com os pontos de partida. 
Por vezes, parece-lhe que tinha mais liberdade quando sabia menos e con-
fiava mais na intuição. O tipo Orbe, premiado pelo TDC, é um exemplo do 
que afirma. Este tipo foi alvo de uma crítica severa ao texto de divulgação  

– da autoria do próprio Rui Abreu – por parte de John Downer.  Num tex-
to divulgado no site typographica.org, onde este tipo é escolhido como um 
dos favoritos de 2008, John Downer elogia o tipo – “Sem nenhuma hesi-
tação, escolhi o tipo Orbe. Baseei a minha escolha na qualidade do dese-
nho. O desenho é requintado. As formas são flexíveis e consistentes. Têm 
uma aparência muito agradável.” 135 – mas reage duramente em relação 
ao seu texto de apresentação. Downer critica, sobretudo, dois aspectos: 
o facto de Rui Abreu se referir a estas letras como letras góticas, quando, 
na realidade, são letras lombardas e o facto do objectivo dessas letras ser, 
apenas, o de figurarem como capitulares, iniciando um texto de forma 
decorativa, não fazendo sentido usá-las em texto. 
No entanto, Rui Abreu refere que pretendia fazer um projecto mais 
livre, e que o seu propósito ao desenhar este tipo era que fosse possí-
vel utilizar os caracteres não, apenas, em capitulares, mas também em 
títulos ou, inclusivamente, em textos muito curtos. Assume que, evi-
dentemente, a crítica está certa do ponto de vista histórico, mas refere 

IMAGEM 48

O tipo Orbe de Rui Abreu 
Em cima: caracteres de 
uma nova versão da Orbe, 
que não chegou nunca  
a ser lançada, visto  
o designer achar que não 
serviam o seu propósito.
Fonte: a autora.
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136 ] Rui Abreu,  
op. cit., 2011, pp. 92-94.
137 ] Rui Abreu,  
op. cit., 2011, p.91.
138 ] Rui Abreu,  
op. cit., 2011, p.89.
139 ] Rui Abreu,  
op. cit., 2011, p.89.
140 ] Rui Abreu, Orbe Pro: 
Promotional video. [Em 
linha]. Rui Abreu, 2008. 
Música de Rui Abreu e Valter 
Abreu. [Consult. Março 2011]. 
Disponível em WWW:<URL: 
http://www.r-typography.
com/video_orbe.html>
141 ] Rui Abreu, Foral Pro: 
Promotional video.  
[Em linha]. Designed by  
Rui Abreu, released by 
Fountain, 2010. Set design 
Catarina Vaz e Rui Abreu. 
Music courtesy of Bartok  
Consulting, BMI-Debussy.  
[Consult. Março 2011]. 
Disponível em WWW:<URL: 
http://www.r-typography.
com/video_foral.html>
142 ] Rui Abreu, Aria 
Pro: Promotional video. 
[Em linha]. Rui Abreu, 
2011. Câmara: Catarina 
Vaz, música: Peter Bruhn.  
[Consult. Março 2011]. 
Disponível em WWW:<URL: 
http://www.r-typography.
com/video_aria.html >

que a sua preocupação não era classificar, ou fazer um estudo histórico 
e paleográfico, tentando apenas descrever algumas das coisas que tinha 
visto para desenvolver este desenho. Ao mesmo tempo, orgulha-se do tra-
balho que fez, ao pegar em letras lombardas e conseguir pô-las a funcio-
nar em palavras. Pensa que a crítica foi útil para, realmente, começar a 
estudar e a olhar de outro modo para esta época. No entanto, ao realizar 
uma segunda versão da Orbe – que incluía novas formas para algumas 
letras, desenhadas com maior consistência histórica –  constatou que ela 
lhe parecia demasiado histórica: era uma cópia, já não era a Orbe e perdia 
qualidades formais e de legibilidade na formação de palavras.136

“(...) o  meu trabalho é muito histórico, mas de uma forma muito inocente… 

aquelas letras agradam-me e eu quero fazer alguma coisa a partir dali, 

mas sem grande compromisso (...) “ 137

No que diz respeito à disciplina de trabalho, o designer afirma que há muitas 
tarefas diferentes que têm que ser planeadas num percurso muito longo e 
deve-se resistir a saltar etapas. Nas suas próprias palavras, corre-se o risco 
de se dar “um passo para a frente e dez para trás” 138. Muitas vezes, é preciso 
deixar o trabalho de lado uns tempos, parar para pensar e, depois, voltar lá. 
Gosta muito de desenhar e pensa que o processo de desenhar rapidamente 
uma letra e pô-la de lado e, depois, desenhar outra e fazer o mesmo, é bené-
fico, porque no computador já se está a tentar fazer a forma definitiva. Mas, 
se antes desenhava em freehand e copiava para o phontographer (o progra-
ma mais antigo), agora trabalha com o fontlab, onde, muitas vezes, desenha 
directamente, olhando para referências, fontes que estão no mercado, ima-
gens de manuscritos ou, como foi o caso da Catacumba, para fotografias de 
pinturas. Não tem uma letra específica pela qual goste de começar, mas tem 
um conjunto de letras preferidas, que são o a e o g minúsculos e o R de caixa 
alta. No que diz respeito aos pesos, ainda está a afinar o método de traba-
lho. A Foral, por exemplo, foi desenhada com o peso mais fino, primeiro, e 
depois, o mais grosso, fazendo-se, em seguida, uma interpolação para en-
contrar os pesos intermédios, num processo muito atormentado que durou 
quatro anos. “Eu ainda estou a constituir um corpo de trabalho suficiente-
mente visível e coerente. Acho que estou a chegar lá… mas demora anos.” 139
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143 ] Rui Abreu, Gira Sans: 
Promotional video.  
[Em linha]. Rui Abreu, 2012. 
Poster design and music by 
Peter Bruhn, prints  
by Catarina Vaz. [Consult. 
Janeiro 2013]. Disponível  
em WWW:<URL:http://
www.r-typography.com/
video_gira.html>
144 ] Rui Abreu, Azo Sans: 
Promotional video.  
[Em linha]. Rui Abreu, 2013. 
[Consult. Janeiro 2013]. 
Disponível em WWW:<URL: 
http://www.r-typography.
com/video_azo.html>
145 ] Rui Abreu,  
op. cit., pp. 96.

A divulgação dos seus tipos é feita através de pequenos filmes, cuja 
vertente muito lúdica e informal — onde recorre, frequentemente, ao 
imaginário artesanal dos tipos feitos em metal ou madeira, da caligrafia 
ou da gravura – é bastante apelativa para um público que cresceu já, 
maioritariamente, na época digital. Rui Abreu fez filmes promocionais 
para os tipos Orbe 140, Foral 141, Aria 142, Gira Sans 143 e Azo Sans 144. “As 
pessoas gostam, identificam-se, partilham com os amigos e acaba por 
ser uma forma de comunicar muito boa.” 145

Não divulga as fontes por meio de espécimenes impressos, mas disponibi-
liza online os pdf’s para que possam, eventualmente, ser impressos depois. 
A Gesta é o tipo que vende mais, tem pago o restante trabalho. A Orbe é 
uma fonte relativamente cara e com uma aplicação muito específica e tem 

IMAGEM 49

O tipo Foral de Rui Abreu 
Fonte: Rui Abreu, 
R-Typography.com is a 
a type showcase by Rui 
Abreu. [Em linha]. Lisboa, 
2008-2013. [Consult. 
Março 2013]. Disponível 
em WWW:<URL:http://
www.r-typography.com/>

IMAGEM 50

O tipo Gesta de Rui Abreu 
Fonte: Rui Abreu, 
R-Typography.com is a 
a type showcase by Rui 
Abreu. [Em linha]. Lisboa, 
2008-2013. [Consult. 
Março 2013]. Disponível 
em WWW:<URL:http://
www.r-typography.com/>
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146 ] Numa conferência 
na Universidade de Aveiro 
(Departamento  
de Comunicação e Arte), 
a convite dos professores 
Olinda Martins e Pedro 
Amado, em Abril de 
2010, Rui Abreu fala mais 
detalhadamente sobre esta 
ferramenta. Rui Abreu,  
Video da conferência. 
Universidade de Aveiro,  
14 de Abril de 2010  
[Em linha]. Pedro Amado, 
2005-2013. [Consult. 
Março 2012]. Disponível 
em WWW:URL<http://
pedamado.wordpress.
com/2010/04/23/type- 
face-design-ua/ >
147 ] Rui Abreu,  
op. cit., 2011, p.97.
148 ] Rui Abreu,  
op. cit., 2011, p.98.

servido mais como promoção do seu trabalho. Recentemente, as fontes 
que estão na Fountain têm começado a dar lucro. 
Rui Abreu criou em flash uma ferramenta para acertar os espaços entre 
as letras, com o intuito de os controlar de um modo mais matemático,146 

embora reconheça que esse era apenas um ponto de partida, fazendo 
sempre, posteriormente, um ajuste visual. Seja como for, esse trabalho 
começou a educar o seu olhar de tal maneira que, progressivamente, 
tem deixado de sentir necessidade de utilizar essa aplicação. 
A “pirataria” não o preocupa, pois pensa que quem rouba, tanto usa 
aquelas fontes como outras quaisquer. Interessam-lhe as pessoas que 
usam bem as fontes, de uma forma consciente e atenta à tipografia, por-
que essas sim, vão comprar.

“(...) encontrar a proporção certa, quase como se fosse música... a tipogra-

fia é muito isso... o ritmo, a proporção equilibrada do branco e do preto, que 

é difícil de alcançar.”  147

O domínio formal, a história e a técnica, são, na sua opinião, igualmente 
importantes. Na verdade, o seu ponto de partida foi a tecnologia, pela fa-
cilidade que tinha em mexer nos programas e o gosto em experimentar. 
Afirma que há cada vez mais coisas a aprender, a nível técnico. Desde 
que surgiu o opentype, o número de caracteres em cada fonte tornou-se 
muito mais extenso: para a Fountain, por exemplo, desenha, em média, 
cerca de setecentos caracteres para cada fonte, estas servem para toda 
a Europa. Além disso, fontes em small caps ou as variantes para os al-
garismos, são atractivos que, actualmente, os tipos têm que ter. Outro 
desafio que o motiva, são as fontes para ecrã, o que, na sua opinião, pro-
voca um certo desconforto a muitos designers, pois implica um rede-
senho que tem que ser feito, de novo, para cada peso e para cada estilo, 
que têm que ser adaptados para terem as proporções certas para écran.

“[O design de tipos] é uma boa arte para portugueses: não exige um gran-

de investimento, nem uma grande estrutura, pode-se começar a trabalhar 

sozinho. E há uma grande abertura internacional para se começar a falar 

com pessoas desta área, através da internet, nomeadamente.”  148
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149 ] “it is common for  
me to share them with  
Peter Bruhn at Fountain  
and benefit from his thoughts, 
so I can’t say I work alone.”
Rui Abreu, Rui Abreu 
interview: Why type costs 
money. [Em linha]. Seatle,  
4 de Junho de 2011.  
[Consult. Dezembro 2011]. 
In Nick Cox, Everiday 
type. Seatle, 2010-2013. 
Disponível em WWW:<URL: 
http://www.everydaytype.
com/2011/06/04/why-type-
costs-money-pt-2/>
150 ] Atypi letter2- 2nd 
competition of the Association 
Typographique Internationale. 
[Em linha]. Buenos aires: 
Atypi, 4 de Outubro de 2011. 
[Consult. Novembro 2012]. 
Disponível em WWW: 
<URL:http://letter2.org/>

Como trabalha sozinho, vai fazendo o que lhe “apetece”, é o próprio que 
propõe os seus projectos. Ficou fascinado com as letras medievais e aca-
ba sempre por desenhar tipos que lhe permitam ser mais “extrovertido” 
e inventar mais. Interessa-se pelo trabalho de Jean-François Porchez e 
de Jonathan Hoefler (embora, neste segundo caso, não o considere uma 
referência para o seu trabalho, sendo o seu contexto muito diferente 
do nosso). Um dos tipos de letra que mais admira é a Fedra, de Peter 
Bilak. Trabalha, actualmente, em relação estreita com Peter Bruhn, o 
fundador da Fountain, designer do qual admira o trabalho e a quem vai 
mostrando os seus projectos e de quem valoriza as opiniões. Afinal, ape-
sar de todas as horas de trabalho solitário, pensa que não se pode dizer 
que trabalhe sozinho.149

Normalmente, Peter Bruhn pede-lhe que faça textos em português. 
Considera que é uma língua na qual os textos adquirem uma certa bele-
za formal. O designer português, por seu lado, gosta de os ver em sueco.  
Rui Abreu pensa que o desenho de tipos é uma boa arte para portu-
gueses, pois não exige grande investimento, nem grande estrutura. 
Como aconteceu consigo, pode-se começar a trabalhar só, existindo 
uma grande abertura internacional para estabelecer relacionamentos 
com profissionais desta área, através da internet. A atitude portuguesa 
é também de abertura, procurando oferecer alguma coisa ao que já está 
feito, melhorando-o. Acha que somos receptivos, que gostamos de tudo 
o que vemos lá fora e, depois, quando começamos nós próprios a fazer, 
percebemos que até conseguimos fazer a diferença...
De facto, quanto ao trabalho deste designer, podemos dizer que essa 
diferença tem sido reconhecida no meio internacional do design de ti-
pos. Depois do prémio do TDC, em 2009, o tipo Orbe é selecionado, em 
2010, para o Prémio de Design da República Federal da Alemanha 2010 
(Designpreis Deutschland 2010) e é distinguido, no ano seguinte, numa 
competição organizada pela Atypi (Association Typographique Interna-
tionale), a Atypi letter2, em Outubro de 2011 150, além de, no mesmo ano 
de 2011, ser um dos vencedores na competição da revista Comunication 
Arts. O tipo Aria é também distinguido na mesma competição, sendo no 
mesmo ano um dos tipos “favoritos” do site typographica. Laura Messe-
guer escreve a propósito do Aria que, neste tipo, a “influência epigráfica 
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151 ] TL “(...) this epigraphic 
influence was shrewdly 
combined with a touch of 
energetic English calligraphy, 
reaching a perfect balance 
between exuberance, charm, 
and artisanal quality.” Laura 
Messeguer, Typeface review: 
Aria. [Em linha]. 25 de 
Janeiro de 2012.  [Consult. 
Dezembro 2012]. Disponível 
em WWW:<URL:http://
typographica.org/typeface-
reviews/aria/>

foi inteligentemente combinada com um toque energético de caligrafia 
inglesa, alcançando um equilíbrio perfeito entre exuberância, charme e 
qualidade artesanal.” 151

IMAGEM 51

O tipo Aria de Rui Abreu 
Fonte: Rui Abreu, 
R-Typography.com  
is a a type showcase  
by Rui Abreu. [Em linha]. 
Lisboa, 2008-2013. 
[Consult. Março 2013]. 
Disponível em WWW: 
<URL:http://www. 
r-typography.com/>
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152 ] TL “A great follow-up 
to the award-winning Orbe”. 
John Boardley, My favourite 
fonts of 2009. [Em linha]. 21 
de Janeiro de 2010. [Consult. 
Abril 2011]. Disponível 
em WWW:URL:http://
ilovetypography.com/ 
2010/01/21/my-favourite-
fonts-of-2009> 
153 ] Rui Abreu,  
op. cit., 2011, p.98.

O tipo Catacumba é um dos tipos do ano de 2009 escolhido pelo site  
IloveTypography: “um excelente seguimento para o premiado do tipo 
Orbe.” 152 Já em 2013, a revista Comunication Arts escolhe o tipo Gira 
Sans, como um dos projectos vencedores da competição deste ano.

“Acho que essa atitude é que é portuguesa, a atitude de abertura e de con-

seguir oferecer alguma coisa ao que já está feito, melhorando- o...” 153

IMAGEM 52

O tipo Gira de Rui Abreu 
Fonte: Rui Abreu, 
R-Typography.com  
is a a type showcase  
by Rui Abreu. [Em linha]. 
Lisboa, 2008-2013. 
[Consult. Março 2013]. 
Disponível em WWW: 
<URL:http://www. 
r-typography.com/>
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3. A escolha dos casos de estudo

Depois de uma visão sintética e abrangente do percurso dos designers 
portugueses escolhidos e de algumas das suas criações, chegou a altura 
de seleccionar, de entre os seus tipos, aqueles que irão ser objecto de 
uma análise mais detalhada, constituindo-se como os casos de estudo 
desta investigação (capítulos 6 e 7).
Na realidade, a investigação histórica da evolução do desenho da letra 
ao longo dos séculos (capítulo 2) e a análise da anatomia da letra, com 
as sua condicionantes biológicas e culturais (capítulos 3 e 4) conduzem 
paulatinamente a nossa investigação para o campo específico da inter-
pretação contemporânea de tipos históricos.
Pareceu-nos, de facto, que quer do ponto de vista da obtenção de 
resultados concretos, quer do ponto de vista mais pedagógico, da 
capacidade de dar a ver esses resultados, este seria o caminho mais 
frutuoso para a análise de tipos desenhados por portugueses con-
temporâneos e para a aferição da sua qualidade e mais valia em tex-
tos impressos actuais.
Escolheremos, muito objectivamente, dois tipos contemporâneos 
que se baseiam em tipos de uma época da imprensa muito preci-
sa e em material real, concreto, ao qual podemos ter acesso, para 
conseguirmos estabelecer comparações frutíferas. Na comparação 
entre dois tipos afastados no tempo em que são produzidos e na tec-
nologia utilizada –um original e outro resultando da interpretação 
desse original –  tentaremos compreender, quer as características 
que diferenciam um tipo contemporâneo de um outro da época da 
tipografia em chumbo, quer as características comuns que unem 
esses dois tipos. Na análise e comparação daquilo que existe em 
comum e daquilo que os diferencia, poderemos encontrar uma li-
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154 ] Ver capítulo 2, p. 53, 
nota 75.

gação à história da tipografia, um fio condutor que tem sido desde 
sempre parte integrante da história da letra e, simultaneamente, 
aferir as características contemporâneas que conferem qualidade 
aos tipos digitais.
Além disso, iremos escolher tipos de letra sobre os quais a análise feita, 
até à data, nos pareça escassa – e nesse sentido, deixaremos de lado, 
por exemplo, o tipo Calouste, de Miguel Sousa, exemplarmente anali-
sado pelo próprio na sua dissertação de fim de curso na Universidade 
de Reading; ou o tipo Andrade, de Dino dos Santos, também ele alvo de 
algumas análises após o prémio do TDC.
Por último, pareceu-nos especialmente interessante a escolha de ti-
pos contemporâneos que fossem uma interpretação de tipos da épo-
ca barroca. De facto, o barroco é uma época em se assistia já a uma 
grande estabilização no desenho dos tipos, dois séculos depois da 
sua introdução no Ocidente, mas em que – apesar de algumas pecu-
liaridades – ainda não se faziam sentir nas forma das letras alguns 
dos “excessos” dos tipos neoclássicos e românticos, referidos por 
Kinross 154, claramente menos adequados à leitura de textos extensos. 
A análise do eventual equilíbrio dos tipos barrocos, ou de transição, 
poderá ter a  mais valia de acrescentar alguma luz à questão difícil e, 
por vezes, controversa, daquilo que contribui para a qualidade de um 
tipo de letra, criado para texto.
Tendo como base estes critérios, escolhemos para análise, o tipo Rolland, 
de Hugo d’Alte – baseado em tipos da tipografia de Francisco Rolland, 
em Portugal, no século XVIII –  e o tipo Geronimo, de Mário Feliciano 

– baseado em tipos do puncionista espanhol do século XVIII, Geronimo 
Gil, que serão analisados nos capítulos 6 e 7.
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4. A interpretação contemporânea 
de tipos barrocos. Criar revivals.

Ao analisar os tipos de letra Rolland e Geronimo, “revivals” de tipos dos 
século XVIII, ou dizendo melhor, interpretações contemporâneas de ti-
pos do século XVIII, teremos que ter em conta que a interpretação digi-
tal de tipos da época da imprensa levanta algumas questões: 
– os tipos em chumbo, objectos tridimensionais, imprimiam no papel 
por pressão, o que conferia ao texto um aspecto táctil que se perdeu na 
impressão actual. 
Além disso, uma coisa era o desenho do tipo em metal, outra, o resul-
tado da sua impressão: este tinha, naturalmente, uma maior espessura, 
resultante da aplicação da tinta no papel, e uma irregularidade constan-
te, passe a contradição, decorrente da pressão exercida pela prensa, da 
quantidade de tinta depositada em cada tipo de letra, da qualidade do 
papel utilizado e da eventual irregularidade dos caracteres em chum-
bo, provocada por diferenças na sua produção, ou pelo seu maior ou 
menor uso. Ao fazer as suas opções, o designer actual pode basear-se, 
por exemplo, nos caracteres tintados de um modo correcto, mas pode, 
em alternativa, ir buscar aos caracteres sub-tintados algumas subtilezas 
dos pormenores. 

– Por outro lado, no século XVIII, faziam-se desenhos diferentes adequa-
dos a diferentes corpos de letra. Actualmente, há alguns designers que 
continuam a fazê-lo, mas, em geral, um determinado desenho de fonte é 
utilizado em qualquer tamanho. Na interpretação digital, muitas vezes, 
há uma solução de compromisso entre as várias versões.
– Para um tipo digital, actual, com qualidade, o designer precisa de criar 
uma série de caracteres – símbolos para as várias moedas, por exemplo 
– , assim como uma série de fontes com pesos alternativos, que não exis-
tiam noutros períodos da História.
– A cultura actual “pede” formas diferentes daquelas que eram requeri-
das no passado. Os designers actuais fazem parte de um determinado 
contexto cultural que é, também ele, determinante das formas escolhidas.
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155 ] Como referimos  
no capítulo 3, alínea 5.1.1.
156 ] TL “El ritmo hace 
referencia a la regularidad  
en la calidad de los trazos  
de los elementos y  
el consecuente equilibrio 
entre blancos y negros,  
forma y espacio, que es lo  
que le da belleza y harmonía 
al conjunto”. Laura Meseguer, 
“Escritura, caligrafía, dibujo 
y diseño de tipos” in Cristóbal 
Henestrosa; Laura Meseguer; 
José Scaglione, op. cit., p. 34.
157 ] TL “But designers  
of text types have to obey  
the rules; not only because  
the aesthetic quality  
of each letter depends on 
that discipline, but because, 
to quote Updike, ‘a test of 
the excellence of any type 
is this – that whatever the 
combination of letters,  
no individual character stands 
out from the rest – a severe 
requirement to which all 
permanently successful  
types conform.’” Walter 
Tracy, op.cit., p.6o.

5. Para uma sistematização dos diversos factores 
significativos na forma de um tipo de letra: 
construção de uma grelha de análise.

Para a análise dos tipos escolhidos como casos de estudo, pareceu-nos 
também essencial constituirmos uma grelha de análise que se adequas-
se tanto ao tipos históricos, como aos tipos digitais actuais.
Conhecendo bem as leis da percepção visual e os fenómenos descritos 
no capítulo 3 e a forma de cada caracter, descrita no capítulo 4, o desig-
ner de tipos para texto procura encontrar, antes de mais, uma homoge-
neidade na cor dos caracteres no seu conjunto, que pode ser alcançada 
através de um equilíbrio rítmico entre a forma e a contraforma 155 

e no estabelecimento de um conjunto de características semelhan-
tes que contribuem para dar coesão a uma  fonte. Tenta manter a 
regularidade e a constância entre os diversos caracteres e encontrar 
uma relação harmónica entre eles, na sua repetição irregular ao longo 
de uma palavra, ou ao longo de um  texto. “O ritmo tem a ver com  a 
regularidade na qualidade dos traços e o consequente equilíbrio entre 
brancos e negros, forma e espaço, que é o que dá beleza e harmonia ao 
conjunto.” 156

Obter uma cor homogénea significa que nenhuma letra se destaca ou so-
bressai no conjunto. Para isso, têm que ser respeitadas algumas formas 
básicas, que foram adquirindo consistência nos tempos que se seguiram 
à invenção da imprensa e que permanecem actuais na tipografia digital, 
não só porque tudo aquilo que se refere à percepção visual humana não 
sofreu alterações, como também porque, se uma letra se distanciar de-
masiado daquilo que conhecemos e que se foi consolidando ao longo da 
História, ela chamará necessariamente a nossa atenção.
Essas formas estão sujeitas a algumas regras que têm de ser, de facto, 
observadas, como refere Walter Tracy, “não apenas porque a qualida-
de estética da cada letra depende dessa disciplina, mas também por-
que, citando Updike, ‘um teste para a excelência de qualquer tipo é 
isto – que qualquer que seja a combinação de letras nenhum caracter 
individual se destaque dos outros – um severo requisito para o sucesso 
dos tipos.’” 157
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158 ] TL “Stroke weight 
and contrast, stress and 
serif shape are three of the 
means by which the designer, 
combining and permuting 
them, achieves the particular 
individuality of a new  
type face.” Walter Tracy, 
idem, p.61.
159 ] Capítulo 3, alínea 4.2. 
No princípio era o traço:  
a origem caligráfica das letras.

Essas regras têm a ver com a capacidade de dar coerência e uniformi-
dade às três principais características que, segundo este autor, contri-
buem para a individualidade e para a qualidade de um tipo de letra: a 
espessura e o contraste do traço, a inclinação do eixo e a forma 
das serifas.158 Evidentemente, todas estas características interagem 
umas com as outras e é também pela maneira como o designer de tipos 
as combina que podem surgir novos e significativos desenhos. 
Para além destas três características essenciais, sabemos que há ainda 
uma série de outros pormenores (como, a abertura da letra, ou a forma 
dos terminais, por exemplo), bem conhecidos dos designers de tipos, 
cuja coerência, regularidade e harmonia, ao longo dos vários caracteres 
de cada fonte, são fundamentais para a qualidade de um tipo. 
Nesse sentido, e retomando a reflexão de Noordzij, mas concretizando, 
de seguida, alguns aspectos de pormenor que nos parecem importan-
tes, tentámos sistematizar os factores que contribuem, de facto, para 
a imagem global de um tipo e para a sua qualidade, dividindo essas ca-
racterísticas em dois grupos fundamentais: um, que tem a ver com a 
direcção e as relações de proporção e outro, que analisa uma série de 
pormenores nas formas das letras que, por mais subtis que pareçam, 
serão fundamentais, através da sua repetição ao longo de um texto, para 
a qualidade global de uma fonte tipográfica. 

5.1. A direcção e a proporção

Retomando o que já referimos no capítulo 3,159 as primeiras letras toma-
ram forma a partir do gesto de uma mão que segurava um instrumento 
de escrita, para o aplicar num determinado suporte. O sentido do mo-
vimento da mão, a forma desse instrumento e a qualidade do suporte 
foram determinantes na forma do traço que é retomada e modificada 
pelos puncionistas da era da imprensa e continuada, actualmente, pelos 
designers que criam tipos digitais. Há um fio condutor a ligar a História 
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160 ] Ver imagem 3,  
no capítulo 4, p. 143.
161 ] Ver imagem 4,  
no capítulo 4, p. 144.
162 ] Ver imagem 6,  
no capítulo 4, p. 150.

dos tipos, que acaba por ser determinante das duas principais caracterís-
ticas que, ainda hoje, na época digital, dão coesão e personalidade a um 
tipo de letra no seu conjunto, e que se revelam individualmente, em cada 
caracter: a inclinação do eixo da letra – ou seja, o sentido ou direcção 
do movimento implícito no seu desenho (na caligrafia, o sentido do gesto 
que executa esse movimento) e as  proporções entre os vários elementos 
que constituem os caracteres, ou seja, para além da proporção entre os 
traços grossos e finos de cada caracter (a que, normalmente, chamamos 
contraste da letra) 160   a relação de proporção entre a altura-x e os as-
cendentes e descendentes e a relação de proporção entre a largura 
e altura de cada letra. Nas relações entre as letras, nas suas variantes 
maiúsculas e minúsculas, é também essencial a relação de proporção que 
se estabelece entre a altura das maiúsculas e a altura das minúsculas 
e entre a altura dos ascendentes e a altura das maiúsculas. 
Por último, não podemos deixar de referir que a relação de proporção 
entre a forma e a contraforma das letras é absolutamente determi-
nante da qualidade de um tipo. 

5.2. A sistematização dos detalhes 

Para além do eixo e das proporções do tipo no seu conjunto há uma 
série de pormenores característicos nas formas dos caracteres que 

servem, também, para dar qualidade e unidade a um de-
terminado tipo de letra.
Antes de mais, a forma das serifas que foi evoluindo e 
dando origem a inúmeras configurações ao longo da 
história e que está actualmente “disponível” nas suas 
inúmeras versões 161 e, relacionando-se frequentemen-
te com esta, a forma dos enlaces e dos terminais 162. 
Por último, é também determinante para a imagem glo-
bal do tipo, a sua abertura , visível em caracteres como 
o c ou o e minúsculos. 

IMAGEM 53

Diversas formas  
de serifas, numa  
imagem de Walter Tracy
Fonte: Walter Tracy,  
Letters of credit. A view 
of type design. Londres: 
Gordon Fraser, 1986, p.60



C A P Í T U L O  5  •  D E S I G N E R S  P O R T U G U E S E S  [ 1 9 9 4 - 2 0 1 2 ]358

163 ] TL “the perception  
of style is subjective; it must 
be assimilated and re-created 
as a whole, and not defined  
by its eccentricities.”  
Mathew Carter citado por 
James Mosley, “Reviving  
the Classics: Mathew Carter 
and the Interpretation  
of Historical Models.”  
In Re, Margaret, 
Typographically speaking: 
The art of Matthew Carter. 
Princeton: Architectural 
Press, 2003, p. 35.

6. Sumário

Em suma, na análise destes tipos actuais, teremos sempre em conta que 
se tratam de interpretações e que o objectivo do designer que os conce-
be é criar tipos contemporâneos que retenham algumas das qualidades 
dos tipos históricos por eles interpretados. E essas qualidades poderão 
ser, em certa medida, subjectivas, e passíveis de diversas interpretações. 
Como diz Mathew Carter, a propósito do seu tipo Galliard, “a percepção 
do estilo é subjectiva, deve ser assimilada e recriada como um todo, e 
não definida pelas suas excentricidades.” 163

Pareceu-nos também relevante o facto destes dois tipos contemporâ-
neos escolhidos serem interpretações de tipos históricos da mesma épo-
ca (século XVIII), embora situados geograficamente em lugares diferen-
tes, Portugal e Espanha.
Por outro lado, os designers dos tipos Rolland e Geronimo, embora com 
percursos profissionais muito diferentes – Mário Feliciano dedica-se 
apenas ao design de tipos, enquanto Hugo d’Alte é um designer gráfico 
que desenha tipos apenas esporadicamente – têm algumas característi-
cas semelhantes. Ambos referem que a sensibilidade estético/formal é 
o factor primordial para que o design de tipos tenha qualidade e ambos 
mantêm relações profissionais relevantes com o Norte da Europa, no-
meadamente com conceituados designers de tipos na  Holanda.
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1. Introdução. A motivação e o ponto de partida  
de Hugo d’Alte: a forma do til e o interesse  
pelos tipos barrocos.

Designers gráficos em geral e, de um modo particular, designers que 
desenham tipos de letra, estão particularmente atentos aos pormenores 
e, nomeadamente, àqueles que lhes pareçam mais insólitos. Nunca é de-
mais sublinhar que uma peculiaridade num caracter tipográfico não é 
apenas uma questão de pormenor, já que, na repetição rítmica, ao longo 
de um texto, ele poderá alterar significativamente o ritmo e a textura 
global desse mesmo texto.
Talvez por isso, Hugo d’Alte, ao observar o livro Escolha das Melho-
res Novellas e Contos Moraes; Escritos em Francez por MM, d’Arnaud, 
Marmontel, Madama de Gomez e outros 1, impresso em 1797, se tenha 
detido em determinado momento, naquilo que lhe pareceu ser, en-
tão, uma peculiar e assimétrica forma de til e, nomeadamente, na di-
ferença no seu desenho, consoante servisse para ser conjugado com 
as letras minúsculas ou combinado com os caracteres maiúsculos.  
O livro a que nos referimos foi impresso por Francisco Rolland, famo-
so livreiro francês, que veio trabalhar para Portugal, em meados do 
século XVIII 2, sendo simultaneamente impressor e editor, como era 
frequente nessa época 3. 
Sendo que o til não faz parte dos grafemas utilizados pela língua fran-
cesa, Hugo d’Alte perguntou -se se tal cuidado e interesse no desenho 
deste caracter não poderiam ser obra de um puncionista português 
(ou, eventualmente, espanhol) que, de certa maneira, quisesse honrar 
a sua língua com um desenho particular.
No dia 27 de Março de 2009, assistimos a uma conferência de Hugo d’Alte 
na esad (Escola Superior de Artes e Design), em Matosinhos, onde, a 
uma assistência interessada, explicou longamente a sua motivação, ou, 
até mesmo, certo fascínio por fazer interpretações de tipos de épocas pas-
sadas e qual a sua particular maneira de entender esse processo.
Logo de início, esclareceu que, na sua opinião, fazer revivals é sempre 
um processo de interpretação – nas suas palavras, “arqueologia tipográ-
fica” – e que, entre outras, uma questão essencial se coloca aos designers 

1 ] Marmontel, Escolha das 
Melhores Novellas e Contos 
Moraes: Escritos em Francez 
por MM, d’Arnaud, Mar-
montel, Madama de Gomez 
e outros. Tomo VII. Primeira 
edição. Lisboa: Typographia 
Rollandiana, 1797. 
2 ] A Tipografia Rollandiana 
é fundada em 1765, no largo 
de Nossa Senhora do Loreto, 
em Lisboa. Em 1790 muda -se 
para outra localização nesta 
cidade, onde se mantém até 
meados do século XIX. Diogo 
Ramada Curto; Manuela D. 
Domingos; Dulce Figueiredo; 
Paula Gonçalves, As gentes 
do livro. Lisboa: Biblioteca 
Nacional, 2007 e Maria Isabel 
Vieira Martins Alexandre, 
Inventário dos livreiros, 
impressores e mercadores  
de livros de Lisboa no século 
XVIII citados na Gazeta  
de Lisboa. Lisboa, 1985.
3 ] “A designação de livreiro 
era, na época, indistintamente 
aplicada a mercadores  
de livros, impressores  
e encadernadores, pois  
era vulgar serem estas 
funções acumuladas  
pela mesma pessoa.” 
Maria Isabel Vieira Martins 
Alexandre, Inventário  
dos livreiros, impressores  
e mercadores de livros  
de Lisboa no século XVIII 
citados na Gazeta de Lisboa. 
Lisboa, 1985, p. VI.

∞
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de tipos: escolher entre conceber um novo tipo a partir dos documentos 
impressos, ou fazê -lo, baseando -se nos punções e nos tipos em chumbo 
da época. Explicou que, no seu caso, o ponto de partida tinha sido um 
livro impresso, como já se viu, o que, aliás, lhe parecia ser uma opção 
mais interessante.
Referiu, ainda, que procurava sobretudo uma inspiração a partir 
de um tipo da época barroca, buscando, na ligação a esse período 
da história, algo que lhe permitisse criar um tipo indiscutivelmente 
contemporâneo. Não pretendia recuperar “fielmente” uma obra do 
passado e, embora lhe parecesse digno de interesse e útil recupe-
rar os tipos – como um arquivo histórico que se descobre e se torna 
acessível, permitindo que os tipos fiquem de novo disponíveis para 
impressão, a partir da tecnologia digital – queria também criar uma 
interpretação pessoal e contemporânea dos tipos barrocos da Tipo-
grafia de Francisco Rolland.
Percebia -se, ainda, nas suas palavras, o gosto e o interesse por descobrir 
um pouco mais da história do seu país de origem (na altura desta con-
ferência, Hugo d’Alte já se encontrava a viver na Finlândia) e por tentar 
encontrar mais dados e informações sobre a história da tipografia em 
Portugal, da qual se sabe ainda tão pouco.4

Na verdade, Hugo d’Alte ainda não conseguiu chegar a nenhuma con-
clusão sobre a hipótese levantada acerca da eventual nacionalidade 
portuguesa do puncionista destes tipos, e a sua investigação sobre este 
assunto ficou -se pelo início 5. Seja como for, e para lá do pormenor mo-
tivador do seu interesse inicial, a sua motivação para criar um tipo con-
temporâneo de inspiração barroca é suficiente para que, durante cerca 
de quatro anos, se tenha dedicado a este projecto durante longos perío-
dos. Interrompia -o de tempos a tempos com outros trabalhos de design 
gráfico, até o tipo Rolland estar finalmente concluído, em 2009, com 
uma versão regular e outra bold, tendo cada uma as correspondentes 
versões, em itálico e versaletes. Desenhou, ainda, uma série de orna-
mentos, inspirados nos ornamentos que encontrou no referido livro.
Nas bibliotecas públicas de Lisboa que consultámos, não encontrámos, 
infelizmente, nenhum exemplar da edição analisada por Hugo d’Alte. 

4 ] Sobretudo do ponto 
de vista do design, sendo 
esta uma área, até agora, 
investigada principalmente 
por historiadores. 
5  ] De facto, parece -nos  
que Hugo d’Alte colocou  
uma hipótese em aberto,  
para que, eventualmente, 
alguém interessado  
a investigasse mais a fundo.  
O seu propósito principal  
era desenhar um tipo de letra  
e não fazer investigação.
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Depois de várias pesquisas, localizámos, na Biblioteca da Ajuda, uma 
segunda edição de 1814, da qual mostramos aqui algumas páginas (ima-
gens 1 e 2).6 No entanto, embora a paginação e os tipos nela utilizados 
nos pareçam bastante próximos dos da edição utilizada por d’Alte, não 
nos foi possível observar o ponto de partida deste designer, já que não 
tivemos acesso a essas páginas.7 

IMAGENS 1 e 2

Folha de rosto e página 
do índice do volume I, 
da 2ª edição do mesmo 
livro que serviu  
de inspiração a Hugo 
d’Alte para o design  
do tipo Rolland.
Escolha das melhores 
novellas e contos moraes, 
Typographia  
Rollandiana, 1814. 

6 ] Marmontel, Escolha  
das melhores novellas  
e contos moraes: Escritos  
em francez por MM, d’Arnaud, 
Marmontel, Madama  
de Gomez e outros. Tomo 
I. Segunda edição. Lisboa: 
Typographia Rollandiana, 
1814. 
7 ] Para desenhar o Rolland, 
Hugo d’Alte baseou -se no 
volume VII, sendo o volume I, 
o único desta obra disponível 
na Biblioteca da Ajuda.
8 ] Algumas das obras  
estão disponíveis online,  
na Biblioteca Nacional Digital 
(WWW: URL:<http://purl.pt/
index/geral/PT/index.html>), 
outras foram digitalizadas por 
nós, a partir dos  
originais impressos.
9 ] Parece -nos importante 
chamar a atenção para  
o facto de, na reprodução 
destas imagens, se perderem 
sempre alguns detalhes  
e contrastes, importantes  
para a apreciação da 
qualidade dos tipos,  
à qual só se tem acesso, 
verdadeiramente, através  
da consulta dos originais. 
No entanto, pensamos que 
as imagens que utilizaremos 
ao longo destas páginas têm 
a qualidade suficiente para 
ilustrar as observações  
que iremos fazendo. 

1 2

A partir desta aparente dificuldade inicial, decidimos fazer uma análise 
global dos caracteres da Tipografia Rollandiana, debruçando -nos sobre 
alguns livros impressos, entre os anos de 1770 e 1825, existentes, so-
bretudo, no acervo da Biblioteca Nacional.8 Analisámos, ainda, algumas 
edições do mesmo período, impressas noutras tipografias, sobretudo na 
Regia Officina Typographica (futura Imprensa Nacional), que nos per-
mitiram observar aquilo que poderia, eventualmente, distinguir, ou não, 
os caracteres da tipografia de Francisco Rolland. E, por último, obser-
vámos alguns exemplares espanhóis da mesma época, para perceber as 
semelhanças e diferenças, nomeadamente, em relação à forma do til.9
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2. Análise e descrição dos tipos utilizados  
nalgumas edições da Tipografia Rollandiana  
entre 1770 e 1825 e a sua comparação com  
os caracteres empregues por outros impressores 
portugueses e espanhóis

Para uma análise dos tipos da Tipografia Rollandiana seleccionámos,  
inicialmente, as seguintes edições (listadas por ordem do ano de edi-
ção):  
► Padre de Tracy, Tratado das obrigaçoens da vida christã, para o uzo 
de todos os fieis. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1779 (imagem 3). 
► Abbade de Millot, Historia universal. Primeira Parte: Historia Antiga. 
Lisboa: Typographia Rollandiana, 1780 (imagem 4). 
► Francisco Jozé Freire, Secretario portuguez ou methodo de escrever 
cartas. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1797 (imagem 5).10

► Jacinto Freyre de Andrada, Vida de Dom João de Castro, quarto viso-
-rei da India. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1786 (imagem 6). 

10 ] Edição impressa 
no mesmo ano da edição 
analisada por Hugo d’Alte.

IMAGEM 3

Folha de rosto do livro 
Tratado das obrigaçoens 
da vida christã.
Typographia  
Rollandiana, 1779. 

IMAGEM 4

Folha de rosto do livro 
História universal. 
Typographia  
Rollandiana, 1780. 

3 4
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11 ] Disponível online na 
Biblioteca Nacional Digital 
em: http://purl.pt/16643

► Jonathan Swift, Viagens de Gulliver a vários paizes remotos, traduzi-
do por J.B.G. Nova Edição. Tomo II. Lisboa: Typographia Rollandiana, 
1816 (imagem 7). 
► Alicerces da regeneração portuguesa. Lisboa: Typografia Rollandiana, 
1820 (imagem 8).11

IMAGEM 5

Folha de rosto do livro 
Secretario portuguez.
Typographia  
Rollandiana, 1797 . 

IMAGEM 6

Folha de rosto  
do livro Vida de  
Dom João de Castro.
Typographia  
Rollandiana, 1786. 

IMAGEM 7

Folha de rosto do livro 
Viagens de Gulliver.
Typographia  
Rollandiana, 1816. 

IMAGEM 8

Folha de rosto  
do livro Alicerces da 
regeneração portuguesa.
Typographia  
Rollandiana, 1820. 

5 6

7 8
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► Padre Manoel de Almeida, Memória que para ajudar em seus trabalhos 
a Respeitável Comissão do Commercio da Capital. Lisboa: Typographia 
Rollandiana, 1822 (imagem 9).
► Gonçalo Anes Bandarra, Verdade e complemento das profecias de Gon-
çalo Annes Bandarra achadas em 1729 na igreja de S. Pedro de Trancozo, 
... as quaes forão escriptas em 1527. Lisboa: Typographia Rollandiana, 
1823 (imagem 10).12

Escolhemos também algumas obras de outros impressores portugue-
ses da mesma época:
► Disposições do superior provincial para a observancia regular e Literá-
ria da Congregação da Ordem Terceira de S. Francisco destes reinos, fei-
tos em anos de mil setecentos e sessenta e nove, e Setenta. Tomo Primeiro. 
Lisboa: Regia Officina Typographica, 1790 (imagem 11). 
► José Anastásio da Costa e Sá, Principios elementares da Arte Diplo-
matica: offerecidos ao Ill.mo e Ex.mo Senhor José de Seabra da Silva... 
Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1797 (imagem 12).13 
► José Pinto de Azeredo, Ensaios sobre algumas enfermidades d’Angola 
dedicados ao sereníssimo senhor D. João Principe do Brazil. Lisboa: Re-
gia Officina Typographica, 1799 (imagem 13).14

12 ] Disponível online na 
Biblioteca Nacional Digital 
em: http://purl.pt/14906
13 ] Disponível online na 
Biblioteca Nacional Digital 
em: http://purl.pt/14490.

IMAGEM 9

Folha de rosto do livro 
Memória que para ajudar 
em seus trabalhos  
a respeitável comissão do 
commercio da capital (...).
Typographia  
Rollandiana, 1822. 

IMAGEM 10

Folha de rosto do livro 
Verdade e complemento 
das profecias de Gonçalo 
Annes Bandarra.
Typographia  
Rollandiana, 1823. 

9 10
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► Sermão pregado na Real Casa de Santo Antonio. Lisboa: Officina de 
Antonio Rodrigues Galhardo, 1809 (imagem 14). 
Observámos ainda três edições impressas em Espanha na mesma época:
► Desengaños filosoficos que en obsequio de la verdad de la religion y de la 

14 ] Disponível online na 
Biblioteca Nacional Digital 
em: http://purl.pt/16429

IMAGEM 11

Folha de rosto do livro 
Disposições do superior 
provincial para  
a observancia regular  
e literária da congregação 
da ordem terceira de 
S. Francisco destes reinos.
Regia Officina 
Typographica, 1790.

IMAGEM 12

Folha de rosto do livro 
Principios elementares 
da arte diplomatica.
Officina de Simão  
Thaddeo Ferreira, 1797.

IMAGEM 13

Folha de rosto do livro 
Ensaios sobre algumas 
enfermidades d’Angola.
Regia Officina 
Typographica, 1799.

IMAGEM 14

Folha de rosto do livro 
Sermão pregado na Real 
Casa de Santo Antonio. 
Officina de Antonio 
Rodrigues Galhardo, 1809.

11 12

13 14
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patria da al publico el Doctor Don Vicente Fernandez Valcarce, canonigo 
de la santa Iglesia de Palencia. Tomo Primero. Madrid: Don Blas Roman, 
1787 (imagem 15). 
► Manuel Garcia de Villanueva Hugalde y Parra, Origens, Epocas y Pro-
gresos del Teatro Español. Poema Lirico; Discurso Histórico. Madrid: Im-
prenta de Don Gabriel de Sancha, 1802 (imagens 16 e 17).

IMAGEM 15

Folha de rosto  
do livro Desengaños 
Filosoficos (...).
Don Blas Roman, 1787.

IMAGEM 16

Folha de rosto  
do livro o livro Origens, 
epocas y progresos  
del teatro español.
Imprenta de Don Gabriel 
de Sancha, 1802.

IMAGEM 17

Duas páginas do livro 
Origens, epocas  
y progresos del teatro 
español.
Imprenta de Don Gabriel 
de Sancha, 1802.

15 16

17
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► Melo, Francisco Manuel de Melo, Historia de los movimentos, separa-
cion y guerra de Cataluña, em tiempo de Felipe IV. Madrid: Imprenta de 
Sancha, 1808. 

Numa primeira análise,  apercebemo -nos de que os tipos com que são 
compostas estas obras podem incluir -se, todos, na categoria dos tipos 
transicionais.15 Ou, se preferirmos, que todos estes tipos são, ainda, 
barrocos, embora, nalguns casos e muito discretamente, comecem a 
integrar algumas características que viriam a ser comuns no periodo 
neoclássico.
É um barroco tardio, na verdade e, se nas palavras de Bringhurst, este 
estilo aplicado aos tipos de letra começou no século XVII e perdurou 
até ao início do século XVIII 16,  constatamos que, em Espanha e, so-
bretudo, em Portugal, a sua permanência se faz sentir durante mais 
algumas décadas. Na realidade, mesmo noutros países, os tipos bar-
rocos são utilizados até muito tarde, por vezes a par da introdução, 
noutras edições, de tipos neoclássicos, ou mesmo românticos. Pro-
vavelmente, este será o caso do livro com o título Traité pratique du 
gréement des vaisseaux et autres batimens de mer, impresso em França,  
em 1791  – a que tivemos acesso e do qual reproduzimos algumas pá-
ginas –, vendido pelo famoso livreiro Firmin Didot, responsável por 

IMAGENS 18 e 19

Folha de rosto reduzida 
e pormenor da página 
33 em tamanho real do 
livro Traité pratique du 
gréement des vaisseaux
et autres batimens de mer.
Lescallier, M., Traité 
pratique du gréement 
des vaisseuax et autres 
batimens de mer. Tome 
Premier. Paris: Clousier/
Firmin Didot, 1791.

15 ] Ver capítulo 2.
16 ] Robert Bringhurst, 
Elementos do Estilo 
Tipográfico: versão 3.0. 
Tradução e glossário 
inglês -português de 
André Stolarski. São Paulo, 
Cosac Naify, 2005, p. 141.  
[edição original em língua 
inglesa: The elements of 
typographic style, 1992].

18 19
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grandes mudanças na forma dos tipos em França, que não são ainda 
patentes neste exemplar (imagens 18 e 19) 17.
Podemos constatar que a forma dos caracteres, neste livro, tem ainda 
muito a ver com o período barroco (embora a regularidade e leveza dos 
tipos sejam muito diferentes das que encontramos nos livros portugue-
ses da mesma época, como veremos, assim como a qualidade da impres-
são, que é muito superior). Os tipos em chumbo eram demasiado dis-
pendiosos para serem deitados fora depois do aparecimento de novos 
tipos e o desejo de estar na moda vigente não era suficiente para fazer 
desaparecer o já existente. 
Em todo o caso, nas edições impressas, em Lisboa, por Francisco 
Rolland, esse novo estilo – onde se nota já a influência racionalista fran-
cesa do Romain du Roi, ou dos tipos ingleses de John Baskerville, muito 
apreciados, em França, na altura 18 –, parece -nos só fazer a sua apari-
ção quase no segundo quartel do século XIX. Concretamente, na nossa 
pesquisa, os primeiro exemplares que encontrámos reveladores de uma 

17 ] M. Lescallier, Traité 
Pratique du Gréement des 
Vaisseuax et Autres Batimens 
de Mer. Tome Premier. Paris: 
Clousier/Firmin Didot, 1791.
18 ] Aliás, é em França,  
na Imprimerie Nationale,  
que se encontram, actualmente, 
diversos punções e matrizes 
deste criador.

IMAGENS 20 e 21

Página 11 reduzida  
e pormenor em tamanho 
real do livro Verdade 
e complemento das 
profecias de Gonçalo 
Annes Bandarra.
Typographia  
Rollandiana, 1823. 
 
IMAGENS 22 e 23

Página reduzida e 
pormenor em  tamanho 
real do livro Memória 
que para ajudar em seus 
trabalhos a Respeitável 
Comissão do Commercio 
da Capital.
Typographia  
Rollandiana, 1822. 

20

21

22

23
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nova abordagem na forma das letras, têm já a data de 1823, como é o 
caso do livro da autoria de Gonçalo Anes Bandarra (imagens 20 e 21), 
cujos tipos são claramente diferentes deste outro livro, da autoria do 
Padre Manoel de Almeida, do ano anterior (imagens 22 e 23).19

Na verdade, no período analisado, verificámos que, é mais aquilo que apro-
xima as edições dos diversos impressores portugueses do que aquilo que as 
distancia. Por outro lado, não podemos também deixar de referir que, nesta 
época, é frequente nas edições, em Portugal, coexistirem caracteres de ti-
pos diferentes no mesmo livro, ou, por vezes, até na mesma página, como 
podemos ver nas diferentes formas da letra R, no pormenor da página de 
rosto do livro, Alicerces da Regeneração Portugueza (imagem 24).20 
A análise destes livros do século XVIII será, por isso – e também por não 
ser esse o objecto de estudo da nossa investigação, merecendo o tema 
dos tipos utilizados na impressão em Portugal, no século XVIII, um es-
tudo autónomo e mais aprofundado – uma análise geral e sucinta, cujo 
objectivo é o de nos permitir, de seguida, uma melhor compreensão da 
interpretação de Hugo d’Alte.
A partir da grelha de análise apresentada no capítulo 4 21 e tendo sem-
pre subjacentes os princípios definidos no capítulo 3 22, tentaremos, de 
seguida, analisar e descrever as principais características dos tipos uti-
lizados pela Tipografia Rollandiana, pela Tipografia Régia e por alguns 
impressores espanhóis, nesta época.
Para isso, e visto que na altura a forma dos caracteres de um mesmo 
tipo variava consoante o seu corpo 23, depois de consultadas as várias 
obras de impressores portugueses e espanhóis da época, referidas atrás,  
seleccionámos nesta fase mais três edições, com um formato pequeno 

19 ] As referências 
completas, das edições 
referidas a partir daqui, 
podem ser consultadas  
na lista apresentada  
no início deste capítulo,  
ou nas referências 
bibliográficas, no final. 
20 ] De facto, não podemos 
deixar de dizer que, 
em geral, estas edições 
portuguesas observadas, 
não têm nem a qualidade, 
nem a regularidade, quer 
no desenho dos tipos quer 
na impressão dos livros, 
que alcançam, nesta época, 
em países como França, 
Inglaterra, Holanda  
ou mesmo Espanha (como 
iremos ver a seguir, na análise 
dos tipos de Gil, das edições 
de Ibarra). No entanto, do 
ponto de vista da composição 
da página, encontrámos, 
entre a produção portuguesa, 
algumas edições interessantes 
e bem compostas.
21 ] Ver capítulo 4, alínea 3.
22 ] Ver capítulo 3, 
alíneas 2.3 e 5.
23 ] Ver capítulo 3, 
alínea 5.2.8.

IMAGEM 24

Diferentes formas  
da letra R na mesma 
página de um livro.
Pormenor do livro Alicerces 
da regeneração portuguesa.
Typographia  
Rollandiana, 1820. 
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(in octavo), em que os tipos têm, aproximadamente, o mesmo tamanho: 
► Da Tipografia Rollandiana, a obra História de Napoleão Primeiro, Im-
perador dos Francezes, Rei de Itália, Protector da Confederação do Rheno, 
de 1808, com um formato de 9 x 14,5 cm, sendo a largura da mancha de 
texto 6,5 cm (imagem 25).
► Da Regia Officina Typographica, o livro da autoria do P. Theodoro 
D’Almeida, O Feliz Independente do Mundo e da Fortuna ou Arte de Vi-
ver Contente em quasquer trabalhos da vida, de 1786, com um formato 
de 10 x 16,5 cm, sendo a largura da mancha de texto 7 cm (imagem 26). 
► De Ibarra, impressor espanhol, sediado em Madrid, a edição de 1770 

IMAGEM 25

Folha de rosto  
do livro História de 
Napoleão Primeiro,  
em tamanho real.
Typographia  
Rollandiana, 1808. 
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de Ortografia de la Lengua Castellana Compuesta por la Real Academia 
Española, com o formato: 10 x 15 cm, sendo a largura da mancha de 
texto 6,5 cm (imagem 27). 
Para observar com mais pormenor certas características, considerámos 
útil a consulta de livros em que fosse possível analisar os caracteres em 
corpos maiores. Mesmo sabendo que, na mudança de corpo, haveria 
variações subtis, encontraríamos, certamente, características comuns. 

IMAGEM 26

Folha de rosto do livro 
O Feliz Independente 
do Mundo e da Fortuna, 
em tamanho real.
Regia Officina 
Typographica, 1786.
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Infelizmente, não encontrámos nenhum livro de grande formato da 
Tipografia Rollandiana, mas foi útil para o nosso estudo a comparação 
entre um livro impresso em Lisboa, em 1771, pela Officina Regia, Com-
pendio histórico da Universidade de Coimbra no tempo da invasão dos 
denominados Jesuítas e dos estragos feitos nas sciencias e nos professores e 
directores que a regiam pelas maquinações e publicações dos novos estatu-
tos por elles fabricados, com o formato 20 x 30cm e 14,5 cm na largura da 
mancha de texto (imagem 28) e um livro impresso em 1802, em Madrid, 
pela Imprenta de la viuda de Ibarra, Distribucion de los premios concedi-

IMAGEM 27

Folha de rosto  
do livro Ortografia  
de la lengua castellana, 
em tamanho real.
Ibarra, 1770.

IMAGEM 28

Pormenor da folha 
de rosto do livro 
Compendio histórico da 
Universidade de Coimbra 
no tempo da invasão  
dos denominados jesuítas 
(...), em tamanho real.
Regia Officina 
Typographica, 1771.
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dos por el rey nuestro Señor à los discípulos de las tres nobles artes hecha 
por la Academia de San Fernando en la junta pública, com o formato de 
16,5 x 25 cm e 11 cm na largura da mancha de texto, cujos tipos são de 
tamanho equivalente (imagem 29). 

2.1 Análise global dos caracteres 

Começamos por notar que, embora mais acentuado do que no Renas-
cimento, o contraste entre os traços é ainda ténue, se comparado com 
o que viria a ser o contraste nos tipos de Baskerville  (imagem 30), ou 
mesmo de Fournier (imagem 31).

IMAGEM 29

Folha de rosto do livro 
Distribucion de los 
premios concedidos  
(...), em tamanho real.
Imprenta de la Viuda  
de Ibarra, 1802.

31 IMAGEM 30

Pormenor do primeiro 
espécimen de caracteres 
de John Baskerville, 
1756 1757. Próximo 
do tamanho real.
Fonte: Perrousseaux, 
Yves, Histoire de l’écriture 
typographique: 
Le XVIIIe siècle, tome II/II. 
Gap: Atelier Perrousseaux, 
2010, p. 36

IMAGEM 31

Pormenor dos caracteres 
tipográficos de Fournier, 
1768. Próximo do 
tamanho real.
Fonte: Perrousseaux, 
Yves, Histoire de l’écriture 
typographique: 
Le XVIIIe siècle, tome I/II. 
Gap: Atelier Perrousseaux, 
2010, p. 148.

30
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Notamos também que a cor 24 global da mancha de texto é relativa-
mente mais escura nas edições portuguesas do que nas espanholas, 
sendo, em geral,25 os traços finos das letras mais espessos nos tipos 
portugueses (imagem 32 e 33). O contraste e a cor do tipo lembram 
os tipos ingleses de William Caslon (1692 -1766) 26 (imagem 34). Es-
tes tipos ficaram famosos, não por serem particularmente inovado-
res, mas porque, ao aumentar o contraste entre traços espessos e 
finos, Caslon tornou os primeiros mais pesados e não diminuiu a 
espessura dos traços mais finos (ao contrário da tendência domi-
nante na época), criando com isso caracteres resistentes e com boa 
legibilidade: 

“o sucesso do tipo Caslon não se deve, certamente, a nenhuma elegância 

estilística ou a pormenores particularmente interessantes, mas ao seu 

pragmatismo, que está mais interessado na aparência geral, viabilidade 

técnica e legibilidade.” 27 

IMAGEM 32

Página V do livro 
O Feliz Independente  
do Mundo e da Fortuna 
(...), em tamanho real.
Lisboa, Regia Officina 
Typographica, 1786.

IMAGEM 33

Página 85  do livro 
Distribucion de los 
premios concedidos  
(...), em tamanho real.
Madrid, Imprenta de la 
Viuda de Ibarra, 1802.

32 33

IMAGEM 34

Pormenor do primeiro 
espécimen de caracteres 
de Caslon, 1734. Próximo 
do tamanho real.
Fonte: Perrousseaux, 
Yves, Histoire de l’écriture 
typographique: 
Le XVIIIe siècle, tome I/II. 
Gap: Atelier Perrousseaux, 
2010, p. 212.

34

24 ] Cor tipográfica:  
ver capítulo 4, alínea 2.1.
25 ] Dizemos “em geral” 
porque, como já referimos,  
há edições compostas 
com tipos com desenhos 
diferentes, por vezes até 
numa mesma página. 
26 ] A este propósito, parece-
nos curiosa uma observação 
de Yves Perrousseaux, citando 
James Mosley, acerca da 
prova de uma encomenda 
dos tipos de  Caslon feita 
por Portugal, ainda durante 
a vida deste puncionista 
(também impressor): “Ses 
caractères sont achetés par 
des imprimeurs de différents 
pays d’Europe (...) on a du 
moins la preuve, précise 
James Mosley, qu’il a eu, du 
vivant de William Caslon I, 
au moins une commande 
provenant d’Allemagne et 
une autre du Portugal.” In 
Yves Perrosseaux, Histoire de 
l’ècriture typographique. Le 
XVIII siècle, tome I/II. Gap: 
Atelier Perrousseaux, 2010,  
p. 209. Sublinhado nosso.
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27 ] TL “Caslon’s success  
was certainly not due  
to any stylistic elegance  
or particularity exciting details; 
on the contrary, it was due  
to its pragmatism, which  
was more interested  
in overall appearance, technical 
suitability and legibility”. 
Manfred Klein; Yvonne 
Schwemer -Scheddin;  
Erik, Spiekermann,  
Type & Typographers .  
London: Architecture Design 
and Technology Press, 1991,  
p. 46.au moins une commande 
provenant d’Allemagne  
et une autre du Portugal.” 
Yves Perrosseaux, Histoire  
de l’ècriture typographique.  
Le XVIII siècle, tome I/II.  
Gap: Atelier Perrousseaux, 
2010, p. 209.  
Sublinhado nosso.

O eixo das letras é variável, como é comum no Barroco, sendo pre-
ponderantemente oblíquo, como se pode observar, por exemplo, na 
distribuição das espessuras, na forma do e minúsculo, mas já vertical 
nalgumas letras, como o o. Isto acontece em qualquer uma das edições 
analisadas (imagem 35). 
Em todos estes livros, a cor das maiúsculas tem uma aparência seme-
lhante à das minúsculas, sendo, nalguns casos, apenas ligeiramente mais 
escura e não se fazendo quase notar, noutros casos, (imagem 36) e a sua 
altura é igual à altura dos ascendentes das minúsculas (imagens 37 e 38). 

IMAGEM 35

Eixo das letras.
Comparação entre palavras impressas retiradas de livros 
impressos em Espanha pela Tipografia de Ibarra (1770), 
e em Portugal, pela Typografia Rollandiana (1808) e pela 
Regia Officina Typographica (1786). Fonte: a autora. 

IMAGEM 37

Altura das maiúsculas, 
em relação à altura 
dos ascendentes, em 
pormenor de um livro 
impresso em Portugal.
História de Napoleão 
Primeiro, Typographia 
Rollandiana, 1808, p. 239.
Fonte: a autora.

IMAGEM 38

Altura das maiúsculas, 
em relação à altura 
dos ascendentes,em 
pormenor de um livro 
impresso em Espanha.
Ortografia de la lengua 
castellana,  
Ibarra, 1770, p. 18.
Fonte: a autora.

35 36

37

38

IMAGEM 36

Cor das maiúsculas 
e minúsculas no livro 
O feliz independente(...), 
(tamanho real).
Tipografia Regia, 1786.
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IMAGENS 39, 40 e 41

Pormenores de três 
páginas de dois livros 
portugueses e um 
espanhol para comparação 
da proporção entre  
a altura e a largura  
dos caracteres.
Pormenor da página 41 do 
livro O feliz independente 
do mundo e da fortuna,  
da página 239 do livro 
História de Napoleão 
Primeiro e da página 30  
do livro Ortografia de  
la Lengua Castellana.

IMAGEM 42

Comparação da altura-x 
nos livros portugueses  
e espanhóis.
Pormenor da página 8 do 
livro Compendio histórico 
da Universidade de Coimbra 
no tempo da invasão dos 
denominados jesuítas  
(...) e da página 85 do livro 
Distribucion de los premios 
concedidos (...).

AMPLIADO CERCA DE 180%

Livro português Livro espanhol

É na proporção entre a altura e a largura de cada letra que nos pa-
rece verificar -se uma diferença relevante entre as edições portuguesas 
e algumas edições espanholas. Essa proporção é semelhante nos dois li-
vros portugueses, existindo uma diferença significativa na mancha glo-
bal de texto do livro espanhol referido, que é composto com caracteres 
um pouco mais condensados (imagens 39, 40 e 41). Para essa diferen-
ça visual entre as edições espanholas e portuguesas (nos vários livros 
consultados isto acontece, em geral), concorre também uma altura -x, 
ligeiramente maior nos livros espanhóis (imagem 42). Esta diferença 
dever -se -á, eventualmente, à influência dos Países Baixos nos tipos espa-
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nhóis 28, notando -se até, no caso do livro Orthografia de la lengua castella-
na, uma certa angulosidade nalgumas maiúsculas de corpos pequenos, 
que lembram alguns dos tipos de Johannes Fleischmann, puncionista 
alemão que trabalhou na Holanda, em meados do século XVIII. (ima-
gens 43 e 44).29

Quanto ao aspecto das serifas, a sua forma é semelhante nas várias edi-
ções consultadas, são expressivas e ligam -se às hastes através de uma 
curva suave (serifas adnatas). Nas minúsculas romanas, na termina-
ção dos ascendentes, como o b, o d, o h, ou o l, as serifas são oblíquas, 
mas nas minúsculas itálicas das letras correspondentes são horizontais, 
como se pode ver na imagem 45. 
Na imagem 46 podemos ver que os terminais das minúsculas, como o c 
ou o f, são modelados, quase em forma de gota, não revelando já a forma 
do aparo como nos anteriores caracteres renascentistas.

IMAGENS 43 e 44

Comparação dos 
caracteres de um livro 
impresso em Espanha 
com os caracteres 
de Fleischmann.
Pormenor ampliado 
da página 27 do livro 
Ortografia de la lengua 
castellana, de 1770  
e, em baixo, pormenor 
do catálogo de tipos da 
Enschedé, de 1756 (cópia 
de microfilme na Biblioteca 
Nacional de España).

IMAGEM 45

Comparação das  
serifas nas fontes 
romanas e itálicas.
Pormenores ampliados 
do livro O feliz 
independente do mundo 
e da fortuna, Regia Officina 
Typographica, 1786, p. 12.
Fonte: a autora.

IMAGEM 46

Terminais das minúsculas
Pormenores ampliados  
dos livros O feliz 
independente do mundo  
e da fortuna, p. 34 e História 
de Napoleão Primeiro, p. 31.
Fonte: a autora.

28 ] Os Países Baixos 
estiveram sob domínio 
espanhol durante uma  
boa parte do século XVI  
e as relações entre estas  
duas regiões são intensas  
até ao século XVIII.
29 ] Sobre o qual iremos 
falar no capítulo seguinte.



C A P Í T U L O  6  •  C A S O  D E  E S T U D O :  R O L L A N D  D E  H U G O  D ’ A LT E388

A abertura das minúsculas é ainda relativamente grande em várias das 
edições analisadas, como podemos observar nos caracteres c e e destas 
palavras. No entanto, na edição espanhola mais tardia, essa abertura é 
já mais pequena (imagens 47, 48, 49, 50 e 51)

IMAGEM 47, 48, 49, 50 E 51

Palavras impressas 
retiradas dos  
seguintes livros:
47 • Compêndio histórico  
da Universidade  
de Coimbra no tempo da 
invasão dos denominados 
jesuítas (...), Regia Officina 
Typographica, 1771, p. VIII.
48 • O Feliz Independente 
do Mundo e da Fortuna, 
Regia Officina Typographica, 
1786, p. XIV.
49 • História de Napoleão 
Primeiro, Typographia 
Rollandiana, 1808, p. 33.
50 • Distribucion de los 
premios concedidos (...), 
Imprenta de la Viuda  
de Ibarra, 1802, p. 85
51 • À esquerda pormenor 
da página referida, do 
livro O Feliz Independente 
do Mundo e da Fortuna 
e, à direita, pormenor da 
página referida da edição 
espanhola, Distribucion de 
los premios concedidos (...).

IMAGENS 52, 53 e 54 

Proporções das maiúsculas.
Palavras impressas retiradas 
das seguintes obras:
52 e 53 • O Feliz independente  
do mundo e da fortuna,  
Regia Officina Typographica, 
1786, p. XIV, p. 41 e p. III
54 • Escolha das melhores 
novellas e contos moraes, 
Typographia Rollandiana,  
1797, p. 99.

48

Podemos ainda verificar que a proporção das maiúsculas já não segue 
o modelo clássico, tendo todos os caracteres uma largura relativamente 
homogénea (imagens 52, 53 e 54). 

Por último, mas não de menor importância, apercebemo -nos, de que um 
espaço branco menor entre letras e, geralmente, uma entrelinha mais pro-
nunciada na composição do texto das edições espanholas, contribui para 
que as formas das letras utilizadas nestas últimas ainda pareçam mais di-
ferentes das edições portuguesas, do que na realidade o são. Esta constata-
ção é importante, pois ajuda a ilustrar melhor aquilo que tentámos explicar 
atrás: tão importante como a forma das letras é o espaço entre elas.30 De 
facto, nos livros espanhóis, a proximidade entre caracteres contribui deci-
sivamente para que a forma da palavra seja mais consistente, porque tudo 
aquilo que “acentua a relação rítmica das formas brancas da palavra incide 
numa consolidação da palavra, e isto implica uma redução do branco.” 31  
É claro que, para isso contribui o facto de as formas das letras espanholas 

47

49 50 51

52

53

54
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(influenciadas pelas holandesas, como referimos já) serem mais estreitas. 
Assim, apesar destes caracteres terem traços relativamente finos, sendo 
as contraformas das letras menores, podem compor -se mais próximos 
uns dos outros, formando, desse modo, uma palavra mais coesa.32

2.2.  As formas do til no século XVIII  
em Portugal e Espanha 

O til é actualmente um sinal diacrítico, utilizado sobretudo nas línguas por-
tuguesa, espanhola, catalã e basca para “indicar a nasalização da vogal so-
bre a qual se coloca” 33  e cujo desenho e função evoluiu a partir dos primei-
ros textos latinos, nos quais o n se podia escrever sobre uma letra, em vez 
de ao seu lado. Com o passar dos séculos, essa forma evoluiu até se transfor-
mar no actual sinal diacrítico que é na sua “essência um n simplificado.” 34 
Se se demorou tempo até se chegar a uma relativa estabilização na forma 
de alguns caracteres, a forma do til estabiliza ainda mais tardiamente, dado 
que, entre os séculos XV a XVIII, este caracter não existe nos países onde 
a tipografia tem um maior desenvolvimento. De facto, segundo nos pare-
ce, só a partir do 2º quartel do século XIX a forma deste caracter se torna 
estável e comum entre os vários países que o utilizam, como é o caso de 
Portugal e Espanha.
Para podermos analisar melhor as várias formas de til, seleccionámos 
ainda mais quatro livros da editora de Francisco Rolland que, juntamen-
te com os livros já referidos, nos pudessem ajudar a ter uma visão mais 
completa das formas de til utilizadas. Por ordem da data de edição, ana-
lisámos as seguintes edições:
► José Thomaz da Silva Teixeira, Elogio ao Ill.mo Sr. João Antonio Fer-
reira de Moura, Dignissimo Corregedor da Comarca de Villa -Real, reci-
tado quando se festejou a eleição dos Deputados da Província de Traz -Os-
Montes. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1821.35

► Copia da exposição apresentada em cortes no dia 12 de Fevereiro sobre 
os memoraveis acontecimentos do dia 15 de Setembro de 1820. Lisboa: 
Typographia Rollandiana, 1821.36

► Manoel de Almeida, Compendio de economia política. Primeira Parte. 

30 ] Ver capítulo 4, 3.9.
31 ] T.L. “acentua la relacíon 
rítmica de las formas blancas 
de la palabra incide en  
una consolidación de la 
palabra, y esto implica una 
reducción del blanco.” Gerrit 
Noordzij, El trazo: Teoria 
de la escritura. València: 
Campgrafic, 2009, p. 48. 
[Edição original em holandês: 
De streek: Theorie van het 
schrift, 1985]. Tradução  
de Carlos Garcia Aranda. 
32 ] Ver a este propósito  
a alínea 5.1.2 do capítulo 3.
33 ] Maria Isabel Faria; 
Maria da Graça Pericão, 
Dicionário do Livro: da escrita 
ao livro electrónico. Coimbra: 
Almedina, 2008, p. 1188.
34 ] Karen Cheng, Diseñar 
Tipografia. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2006, p. 208. [Edição 
original em língua inglesa: 
Designing Type, 2006. Versão 
castelhana de Mela Dávila]. 
Como definição de til, em 
bibliografia de referência, na 
área da tipografia, actualizada, 
encontrámos ainda o seguinte: 
“A diacritic used to soften ñ in 
Basque, Catalan, and Spanish. 
In Portuguese, it denotes nasal 
woels (ã õ). In Estonian (õ), 
it denotes a pronunciation 
between the sounds of ö and 
õ. In Vietnamese, the tilde 
is used to specify a steep, 
glottalized, dipping and rising 
tone. The tilde is also used 
in Kikuyu, old Greenlanie, 
and Twi.” In: Theodore 
Rosendorf, The typographic 
desk. Castle: Oak Knoll Press, 
2009, p. 76. 
35 ] Disponível online na 
Biblioteca Nacional Digital 
em: http://purl.pt/16693/1/
36 ] Disponível online na 
Biblioteca Nacional Digital 
em: http://purl.pt/16706/1/
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58

59

60

Lisboa: Typographia Rollandiana, 1822.
► O defensor do throno e do altar e o azorrague 
contra os pedreiros livres, conhecidos como des-
truidores destes dois sagrados objectos. Lisboa: 
Typographia Rollandiana, 1823.
Mais uma vez, deparámos com o uso de formas 
diferentes na mesma página,  nalgumas edições, 
como podemos constatar no livro, já de 1821, de 
José Thomaz da Silva Teixeira. Na imagem 55, 
podemos, de facto, observar dois tils comple-
tamente diferentes em dois O maiúsculos: na 
palavra “joão” – próximo do que sobrepõe em 
baixo o o minúsculo na palavra “Comissão” – e 
na palavra “eleição”. O mesmo se passa em 
Espanha: na imagens 56 e 57, podemos ver 
também várias formas de til usadas na mesma 
edição, na obra espanhola, já referida, impressa 
por Don Blas Roman, em 1787. 
Tendo como pano de fundo, esta realidade ti-
pográfica e tomando como referência inicial, 
a constatação de Hugo d’Alte da existência 
de duas formas diferentes de til, – consoante 

acompanhe os caracteres maiúsculos ou minúsculos–, tentámos, a partir 
daqui, detectar quais as formas de til mais comuns, utilizadas nesta época, 
tanto nas letras de caixa -alta, como nas letras de caixa -baixa, a partir da 
análise dos livros da Tipografia Rollandiana e comparando com outras 
edições de tipografias portuguesas e espanholas da mesma época.

IMAGEM 55

Diferentes formas  
de til numa mesma folha 
de rosto, de um livro 
impresso em Portugal.
Elogio ao Ill.mo Sr. João 
Antonio Ferreira de 
Moura (...), Typographia 
Rollandiana, 1822.

IMAGENS 56 e 57

Diferentes formas  
de til em duas páginas,  
de um livro impresso  
em Espanha.
Desengaños filosoficos que 
en obsequio de la verdad de 
la religion y de la patria(...), 
Don Blas Roman, 1787.

55

56

57
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2.2.1. O til nas maiúsculas  

2.2.1.1. Outros caracteres em substituição do til 

Ocorre com alguma frequência que se utilizem, sobretudo em Portugal 37 
e para acentuar caracteres maiúsculos em corpos grandes –por exem-
plo, em títulos – , outros caracteres de corpos mais pequenos, como o J 
(que aparece sobretudo na Tipografia Rollandiana) ou o I (que ocorre 
com mais frequência nas edições da Tipografia Régia), colocando -os 
por cima do O 38, e aplicando -lhes uma rotação de 90°. 
Este fenómeno acontece desde o início da imprensa em Portugal e, no caso 
da tipografia de Rolland, encontramo -lo ainda num livro impresso já em 
1822, como se pode ver na imagem 64. 

Certamente, este facto terá a ver com razões 
económicas e com a falta de recursos tipográ-
ficos, não existindo, provavelmente, no acervo 
da maioria destas oficinas, tiles em quantidade 
suficiente, sobretudo em corpos grandes, para 
as várias edições em curso, num determinado 
momento, numa determinada tipografia. 
Nas imagens 58 a 64, podemos observar algu-
mas palavras impressas em que o J maiúsculo 
é utilizado como til, em edições da tipografia 
Rollandiana de anos diferentes 39: 
► Nas imagens 58 e 59, numa edição de 1780, no 
livro História Universal.
► Na imagem 60, numa edição de 1779, num por-
menor da folha de rosto do livro Tratado das obri-
gaçoens da vida Christã par o uzo de todos os fieis.
► Na imagem 61, numa edição de 1786, do livro 
Vida de Dom João de Castro quarto viso -rei da india.
► Na imagem 62, numa edição já de 1820, de 
Alicerces da regeneração portugueza.

► Na imagem 63, numa edição de 1821, de Copia da exposição apre-
sentada em cortes no dia 12 de Fevereiro sobre os memoraveis aconteci-

IMAGENS 58 e 59

J maiúsculo utilizado 
como til em duas páginas 
de um livro impresso  
em 1780.
História universal, 
Typographia Rollandiana

IMAGEM 61

J maiúsculo  
utilizado como til numa 
página de um livro 
impresso em 1786.
Vida de Dom João  
de Castro quarto viso-rei 
da india, Typographia 
Rollandiana.

37 ] Na nossa pesquisa não en-
contrámos esta ocorrência em 
nenhuma das obras espanholas 
consultadas, mas não podemos 
afirmar peremptoriamente que 
isso não aconteça.
38 ] Actualmente, na língua 
portuguesa, no ditongo ão o 
til é colocado sobre o a, mas 
no século XVIII este diacrítico 
posicionava -se habitualmente 
sobre o o do mesmo ditongo.
39 ] As referências completas 
das edições analisadas a partir 
daqui podem ser consultadas 
na lista apresentada no início 
da alínea 2 e no início da alínea 
2.2., ou nas referências biblio-
gráficas, no final.

IMAGEM 60

J maiúsculo utilizado como 
til numa página de um livro 
impresso em 1779.
Tratado das obrigaçoens  
da vida christã,  
Typographia Rollandiana. 

61

58

59

60
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mentos do dia 15 de Setembro de 1820.  
► Na imagem 64, numa edição de 1822, de 
Compendio de economia política. 
Nas imagens 65 a 67, em edições da Tipogra-
fia Régia, em vez de um J encontramos um I a 
substituir o til nas maiúsculas:
► Nas imagens 65 e 66, num livro impresso 
em 1790, Disposições do superior provincial 
para a observancia regular e literária da con-
gregação da Ordem Terceira de S. Francisco 
destes reinos. 
► Na imagem 67, num livro impresso em 1799, 
Ensaios sobre algumas enfermidades de Angola 
dedicados ao serenissimo senhor D. João Princi-
pe do Brazil. 

2.2.1.2. A forma do til nas maiúsculas. 
Diferenças entre Portugal e Espanha

Para além da solução de recurso referida, 
demo -nos conta que, de um modo geral, há 
uma diferença na forma do til nas maiúsculas, 
em Portugal e em Espanha. 
Em Portugal, a sua forma pode ser próxima 
da forma de um J invertido e rodado 90°. 
Essa parece -nos ter sido a forma peculiar 
encontrada por Hugo d’Alte no livro da ti-
pografia de Rolland de 1797, forma essa que 
volta a aparecer na 2ª edição do mesmo livro 
de 1814, a sobrepor um O maiúsculo itálico 
(imagem 68). 
Podemos ver nas imagens 69, 70 e 71 a mesma 
forma de til a acentuar diversas palavras da fo-
lha de rosto de uma edição da Tipografia Regia, 

IMAGEM 63

J maiúsculo utilizado como til numa  
página de um livro impresso em 1821.
Copia da exposição apresentada em cortes  
no dia 12 de Fevereiro(...), Typographia Rollandiana.

IMAGEM 67

I maiúsculo utilizado como til na folha  
de rosto de um livro impresso em 1799.
Ensaios sobre algumas enfermidades d’Angola,  
Regia Officina Typographica, 1799.

IMAGEM 65 E 66

I maiúsculo utilizado como til na folha  
de rosto de um livro impresso em 1790.
Disposições do superior provincial para a observancia 
regular e literária da congregação da ordem terceira de  
S. Francisco destes reinos, Regia Officina Typographica, 1790.

IMAGEM 62

J maiúsculo utilizado como til numa  
página de um livro impresso em 1820.
Alicerces da regeneração portuguesa,  
Typographia Rollandiana.

IMAGEM 64

J maiúsculo utilizado como til numa  
página de um livro impresso em 1822.
Compendio de economia política, Typographia Rollandiana.
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de 1771, o já referido livro Compendio histó-
rico da Universidade de Coimbra no Tempo 
da invasão dos denominados jesuítas e dos 
estragos feitos nas sciencias e nos professores 
e directores que a regiam pelas maquinações 
e publicações dos novos estatutos por elles fa-
bricados. 
Na imagem 72, num livro impresso na tipo-
grafia de Simão Thaddeo Ferreira, Principios 
elementares da arte diplomatica, em 1797 (o 
mesmo ano da edição Rollandiana analisada 
por d’Alte), está presente a mesma forma de 
til, assim como, é ainda esta forma, que po-
demos observar numa edição da Tipografia 
Rollandiana, já de 1821, da autoria de José 
Thomaz da Silva Teixeira, numa folha de rosto, 
onde se pode ver simultaneamente uma outra 
forma de til, na palavra “João”, eventualmen-
te “emprestada” de alguma vinheta decorativa 
(imagens 73, 74 e 75). 
Não encontrámos nenhuma forma semelhan-
te a esta espécie de J “invertido” nas edições 
espanholas que, por outro lado, utilizam fre-
quentemente um til peculiar a sobrepor as 
maiúsculas, formado por uma forma simé-
trica, composto por duas rectas e um semi-

-círculo central, como se pode ver nas ima-
gens 76 a 78:
► Na imagem 76, na obra, impressa em 1787, 
Desengaños filosoficos que en obsequio de la ver-
dad de la religion y de la patria da al publico el 
Doctor Don Vicente Fernandez Valcarce, cano-
nigo de la santa Iglesia de Palencia. 
► Nas imagens 77 e 78, em dois livros de 
1802, Distribucion de los premios concedidos 

IMAGEM 68

Forma peculiar de til, encontrada por Hugo d’Alte,  
a sobrepor as maiúsculas num livro da Tipografia  
de Rolland, impresso em 1814.
Escolha das melhores novellas e contos moraes, 
Typographia Rollandiana. Tomo I. Segunda edição.
Fonte: Biblioteca Nacional da Ajuda.

IMAGEM 69, 70 E 71

Forma peculiar de til a sobrepor 
as maiúsculas, semelhante 
à da imagem 68, em diversas 
palavras impressas em 1771 
num livro da Tipografia Régia.
Compendio histórico da 
Universidade de Coimbra  (...).

IMAGEM 72

Forma peculiar de til a sobrepor as maiúsculas, 
semelhante à da imagem 68, num livro impresso  
na tipografia de Simão Thaddeo Ferreira, em 1797.
Principios elementares da Arte Diplomatica.

IMAGEM 73, 74 E 75

Folha de rosto de um livro 
impresso em 1821, pela 
Tipografia de Rolland, 
onde se destaca a palavra 
“Eleição” com um til 
idêntico ao da imagem 68 
e um outro tipo de til  
na palavra João.
Elogio ao Ill.mo  
Sr. João Antonio  
Ferreira de Moura (...).
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por el rey nuestro señor à los discípulos de las tres nobles artes hecha por 
la Academia de San Fernando en la junta pública e Origens, epocas y pro-
gresos del teatro español, respectivamente da Tipografia de Sancha e da 
Tipografia da Viúva de Ibarra. 

IMAGEM 76, 77, 78 E 79

Forma de til simétrica, 
composta por duas rectas 
e um semi-círculo central, 
utilizada frequentemente 
nesta época em Espanha. 
Palavras impressas retiradas 
das seguintes obras:
75 • Desengaños Filosoficos 
(...), Don Blas Roman, 1787.
76 • Distribucion de los 
premios concedidos (...), 
Imprenta de la Viuda de 
Ibarra, 1802.
77 • Origens, epocas y 
progresos del teatro español, 
Imprenta de Don Gabriel  
de Sancha, 1802.
78 • Historia de los 
movimentos, separacion 
y guerra de Cataluña(...), 
Imprenta de Sancha, 1808.

IMAGEM 80

Forma de til, mais próxima da actual, utilizada  
em Portugal mais tardiamente do que em Espanha.
Pormenor retirado do livro Ortografia de la lengua 
castellana(...), Ibarra, 1770.

IMAGEM 81

Forma de til, mais próxima da actual, utilizada  
em Portugal mais tardiamente do que em Espanha.
Pormenor retirado do livro O defensor do throno  
e do altar(...),Typographia Rollandiana, 1823.

► Na imagem 79, uma edição de 1808, num 
pormenor de um livro de Francisco Manuel de 
Melo, impresso pela Tipografia de Sancha.
Por outro lado, em Espanha, a par deste til 
característico, começa -se também a utilizar, 
mais cedo do que em Portugal, uma forma de 
til semelhante para as maiúsculas e para as mi-
núsculas, simétrica e mais próxima da forma 
actual, como se pode ver num pormenor do 
Manual de Ortografia de la lengua castellana 
compuesta por la Real Academia Española, im-
presso em 1770 (imagem 80).
No nosso país, só mais tarde a forma do til vai 
avançando em direcção à forma actual, como 
se pode ver no título do livro O defensor do 
throno e do altar e o azorrague contra os pe-
dreiros livres, conhecidos como destruidores 
destes dois sagrados objectos, impresso por 
Rolland, em 1823 (imagem 81).  
Até cerca de 1820, em Portugal, e excluindo as 

76

77

78

79
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soluções de recurso descritas atrás, temos então duas formas principais 
para o til que acentua as maiúsculas:
a) A forma encontrada por Hugo d’Alte no livro impresso por Rolland, 
em que o traço horizontal central se liga, à esquerda e à direita, a dois 
traços verticais, ligeiramente oblíquos e ascendentes, sendo o traço si-
tuado à direita maior, curvo, por vezes, e a terminar em forma de gota 
e o traço à esquerda semelhante a uma serifa. Podemos observar essas 
formas nestes pormenores retirados das edições da Tipografia Régia, já 
referidas, de 1771 e de 1790 (imagens 82 e 83). 
b) Uma outra forma semelhante, mas com o traço situado à esquerda 
descendente, mais próximo já da forma de til actual, embora não seja 
ainda simétrico. Esta última é a forma mais comum e é utilizada tanto 
por Rolland – como podemos ver na edição de 1814, da mesma obra, já 
referida, analisada por Hugo d’Alte (imagem 84) – , como por outros im-
pressores portugueses, como é o caso de António Rodrigues Galhardo, 
que a utiliza na obra, impressa em 1809, Sermão pregado na Real Casa 
de Santo Antonio (imagem 85). 

2.2.2. O til nas minúsculas

Em relação ao til que serve para acentuar as minúsculas, encontrá-
mos em todas as edições portuguesas desta época, uma forma muito 

semelhante, como podemos ver nestas ima-
gens, seja nas edições impressas por Rolland 
(imagens 86 e 87), seja nas edições da Tipo-
grafia Regia (imagens 88 e 89). Este til tem 
um desenho semelhante ao último til descri-
to no ponto anterior (a sobrepor as maiús-
culas).
Em Espanha, utiliza -se para as minúsculas, 
normalmente, uma forma de til muito diferen-
te, seja nos tipos romanos, seja nos itálicos. Po-
demos observar essas formas no livro de 1770, 
Ortografia de la lengua castellana compuesta 

IMAGEM 82 E 83

Uma das formas de til, 
utilizada para acentuar as 
maiúsculas, em Portugal.
Pormenores dos livros:
• Compendio histórico da 
Universidade de Coimbra 
(...). Regia Officina 
Typographica, 1771.
• Disposições do superior 
provincial(...). Regia Officina 
Typographica, 1790.

IMAGEM 86 E 87

Til utilizado para acentuar 
as minúsculas, em 
Portugal, em pormenores 
de um livro impresso pela 
Tipografia de Rolland.
Escolha das melhores 
novellas e contos  
moraes, 1814, pp. 1 e 98.

IMAGEM 88 E 89

Til utilizado para acentuar 
as minúsculas, em 
Portugal, em pormenores 
de um livro impresso  
pela Tipografia Régia.
O feliz independente  
do mundo e da fortuna  
(...), 1786, pp. XII e XV.

IMAGENS 84 e 85

Outra forma de til, 
utilizada para acentuar as 
maiúsculas, em Portugal.
Pormenores dos livros:
• Escolha das melhores 
novellas e contos moraes. 
Lisboa: Typographia 
Rollandiana, 1814. 
• Sermão pregado na real 
casa de Santo Antonio.  
Officina de Antonio 
Rodrigues Galhardo, 1809.
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por la Real Academia Española (imagem 90) e num 
pormenor do livro, já referido, impresso em 1802, em 
Madrid, pela Tipografia da Viúva de Ibarra (imagem 
91). Este til tem um desenho mais simétrico e mais 
próximo daquele que viria a ser utilizado, mais tarde, 
também em Portugal. 
Em Portugal, nos tipos itálicos, a forma do til é muito 
próxima, se não a mesma, da forma, de que falámos 
atrás (na alínea a), utilizada, nomeadamente, pela ti-
pografia Rollandiana, para acentuar as maiúsculas, 
como podemos observar nesta imagem de um livro da 
autoria do P. Theodoro D’Almeida, impressa em 1786, 
pela Tipografia Régia (imagem 92).
Constatámos ainda que essa forma estava já presente 
nos itálicos, em livros do século XVI e XVII, embora o 
til usado para os caracteres romanos, com uma forma 
ainda próxima da utilizada para acentuar as letras gó-
ticas, fosse muito diferente. 
Na imagem 93, podemos observar a folha de rosto de 
uma edição impressa em Coimbra, em 1549, da auto-
ria de Rodrigo do Porto, com o extenso título Manual 
de confessores & penite[n]tes em ho qual breue & par-
ticular & muy verdadeyramente se decidem & declarã 
quasi todas as duuidas & casos que nas confissões soe[m] 
occorrer acerca dos peccados, absoluições, restituyções 
& censuras / composto por hu[m] religioso da ordem de 
Sam Francisco da prouincia da piedade...40 Nesta pá-

gina, onde se misturam tipos 
góticos e romanos, a forma dos 
tiles dos itálicos romanos é, de 
facto, muito próxima desta últi-
ma que acabámos de observar 
no livro impresso pela Tipo-
grafia Régia, cerca de duzentos 
anos mais tarde (imagem 93). 

IMAGEM 90 E 91

Til utilizado para acentuar  
as minúsculas, em Espanha.
90 • Pormenor do livro Ortografia  
de la lengua castellana, Ibarra, 1770, p. 64.
91 • Pormenor do livro Distribucion de los 
premios concedidos (...), Imprenta de la Viuda  
de Ibarra, 1802, p. 85.

IMAGEM 93

O til nalguns caracteres 
tipográficos itálicos, 
no século XVI.
Folha de rosto do livro 
Manual de confessores 
& penite[n]tes (...), 
Coimbra: por Ioã  
da Barreyra & Ioã 
Aluares, 1549.

IMAGEM 92

Til utilizado para acentuar as minúsculas,  
nas fontes itálicas, em Portugal.
Pormenor de O Feliz Independente do Mundo  
e da Fortuna, Regia Officina Typographica,  
1786, p. XIII.
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Observámos, ainda, um livro impresso em Lisboa, em 1693, Arte da co-
zinha devidida em três partes 41  (imagens 94 e 95), onde a forma do til 
nos caracteres itálicos, mais uma vez, embora mais rudimentar, é seme-
lhante a esta forma de til, que, à falta de melhor definição, chamámos de 

“J invertido” (ver atás imagens 82 e 83), utilizada por vezes por Rolland 
e por outros impressores nas letras maiúsculas. Acabará por inspirar 

Hugo d’Alte no desenho dos tiles dos itálicos de caixa -alta e de caixa-
-baixa do Rolland e no til das maiúsculas romanas, embora no caso des-
tas últimas, com ligeiras diferenças. 
Por outro lado, nos tipos romanos desta edição do século XVII, o til tem 
ainda uma forma muito simplificada, próxima da usada nos caracteres 
góticos da edição anterior (imagens 96 e 97). 
Seria este diacrítico, na sua origem, parte de uma letra, que, utilizada 
inicialmente por razões práticas, se tivesse institucionalizado pelo uso 
continuado? Não o sabemos e a sua forma também não nos permite di-
zer se o gravador destes punções era português, mas não deixa de ser 
merecedor de atenção a constatação de todas estas variações e das dife-
renças nas diversas formas de til utilizadas em Portugal e Espanha, pelo 
menos até aos inícios do século XIX. 

IMAGENS 96 e 97

O til nalguns caracteres 
tipográficos itálicos 
e redondos, 
no século XVII.
Pormenores ampliados 
do livro Arte da cozinha 
devidida em três partes. 
Lisboa: Officina de Manoel 
Lopes Ferreyra, 1693, p.42.

40 ] Disponível online na 
Biblioteca Nacional Digital 
em: http://purl.pt/14308
41 ] Domingos Rodrigues, 
Arte da cozinha devidida  
em três partes. Lisboa:  
Officina de Manoel  
Lopes Ferreyra, 1693.

IMAGENS 94 e 95

O til nalguns caracteres 
tipográficos itálicos, 
no século XVII.
Folha de rosto e pormenor 
ampliado do livro Arte  
da Cozinha devidida  
em três partes. Lisboa: 
Officina de Manoel  
Lopes Ferreyra, 1693. 
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3. Descrição do tipo Rolland de Hugo d’Alte 

Hugo d’Alte parte para a criação do seu tipo Rolland inspirando -se 
nalgumas formas de til que acabámos de analisar – comuns, como 
vimos, a algumas edições de Francisco Rolland e às de outros impres-
sores portugueses – construindo quatro variantes: um caracter para 
acentuar as letras redondas de caixa baixa, outro, para as letras re-
dondas de caixa alta, um terceiro, para acentuar os itálicos de caixa-

-baixa e um último, para os itálicos de caixa -alta (imagem 98). Estas 
formas de til contribuem para um ritmo visual peculiar, em textos 
compostos em português ou espanhol, podendo ao mesmo tempo pas-
sar despercebidas; ou, dizendo de outro modo, é uma característica 
formal relevante se focamos a nossa atenção nesse pormenor, mas, 
simultaneamente, pode passar despercebida, não interferindo com o 
processo de leitura de um texto longo, já que, como diz Gerard Un-
ger, “é impossível ler ao mesmo tempo que contemplar; trata -se de 
atitudes distintas” 42 e, por essa razão, as formas não convencionais 
podem ser interessantes mas têm que ser suficientemente discretas 
para funcionar em texto.43 
Para além da forma do til, aquilo que motiva Hugo d’Alte é a criação de 
um tipo contemporâneo para texto, inspirando -se nos tipos utilizados 
pela tipografia de Francisco Rolland nos finais do século XVIII, em Por-
tugal. Nas imagens 99 e 100 podemos observar duas páginas do original 
de 1814 da Tipografia Rollandiana 44, lado -a -lado com uma interpreta-
ção das mesmas páginas compostas por nós, com o tipo contemporâneo 
desenhado por Hugo d’Alte.
Nesta criação, o designer mantém os atributos barrocos das fontes 
interpretadas, construindo um tipo contemporâneo sólido e credível, 
cujas características passaremos a descrever, estabelecendo algumas 
comparações com um tipo que nos parece ter algumas semelhanças 
com o Rolland: o tipo Adobe Caslon, desenhado, em 1990, por Carol 
Twombly a partir de espécimenes impressos por William Caslon, en-
tre 1734 e 1770.
Assim, numa análise sistemática deste tipo podemos destacar as seguin-
tes características:

42 ] TL “es imposible ler a la 
vez que contemplar; se trata 
de actitudes distintas.”Gerard 
Unger, Qué ocurre mientras 
lees? Tipografia y legibilidad, 
Valencia: Campgràfic,  
2009, p. 35. Traduzido por 
Eric -Martin Jansen a partir 
da edição revista e actualizada 
[edição original em língua 
holandesa: “Terwijl je leest”, 
1995. Edição revista  
e actualizada: 2006].
43 ] Iremos analisar,  
no capítulo seguinte,  
um fenómeno semelhante, 
que ocorre com a percepção 
das formas do J e do U 
maiúsculos, no tipo Geronimo.
44 ] Marmontel, op. cit. 

IMAGEM 98

As várias formas  
do til no tipo Rolland 
de Hugo d’Alte.
Fonte: a autora.
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IMAGEM 99

Comparação entre uma página de um original 
da tipografia Rollandiana, (em tamanho real) 
e uma interpretação da mesma composta  
com o tipo Rolland de Hugo d’Alte.
A partir do livro Escolha das melhores novellas 
e contos moraes, Typographia Rollandiana, 1814.
Fonte: a autora.
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► O Eixo da letra é variável, tal como acontece noutras fontes barrocas. 
No Rolland, ao contrário do Adobe Caslon, o eixo da letra O é comple-
tamente vertical, embora no e se possa perceber um eixo secundário 
oblíquo (imagem 101).  

IMAGEM 100

Comparação entre uma 
página de um original  
da tipografia Rollandiana 
(em tamanho real) e uma 
interpretação da mesma 
composta com o tipo 
Rolland de Hugo d’Alte.
Fonte: a autora.

IMAGEM 101

Comparação do eixo 
do tipo Rolland com 
o tipo Adobe Caslon.
Fonte: a autora.

ROLLAND ADOBE CASLON
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► O Contraste é bastante moderado, tendo o peso normal uma espes-
sura relativamente grande e não existindo nenhum traço muito fino.  
A cor tipográfica de um texto composto com este tipo é bastante densa.  
Comparativamente com a Adobe Caslon, a diferença é significativa (ver 
imagens 102 e 103). 

IMAGENS 102 e 103

Comparação entre uma 
interpretação de páginas 
de um original 
da tipografia Rollandiana, 
composta com o tipo 
Adobe Caslon 
(à esquerda) e composta 
com o tipo Rolland 
(à direita).
A partir do livro Escolha 
das melhores novellas  
e contos moraes, 
Typographia Rollandiana, 
1814. Fonte: a autora.

 102
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► A altura -x  é muito generosa – como podemos ver nesta comparação 
com o Adobe Caslon –, o que é claramente uma opção de Hugo d’Alte, na 
qual podemos vislumbrar, porventura, a influência holandesa na forma-
ção deste designer.45  A pequena dimensão dos ascendentes e descen-
dentes é compensada pela espessura do traço e pelo recorte das suas 
serifas (imagem 104). 
► A proporção entre a altura e a largura é muito semelhante à do 
Adobe Caslon, tendo um aspecto que caracterizaríamos como “normal” 
(ou seja, este tipo não nos parece nem condensado, nem expandido).
► A altura das maiúsculas é bastante menor do que a altura dos ascen-
dentes, o que torna este tipo adequado para compor textos onde existam 

45 ] Relembramos a sua 
formação académica na 
Kabk, em Haia e o facto de, 
nomeadamente na entrevista 
que lhe fizemos, apontar 
vários designers holandeses 
como sendo uma referência 
importante no seu trabalho.
Hugo d’Alte, Entrevista 
realizada pela autora.  
Lisboa, 13 de Junho de 2011. 
Anexos, p. 62

 103
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muitas maiúsculas (como acontece, por exemplo, nos escritos em 
alemão), tornando o texto mais agradável de ler. No Adobe Caslon 
essa altura é praticamente igual (imagem 105). 

IMAGEM 104

Comparação da altura-x  
do tipo Rolland com o tipo  
Adobe Caslon. Fonte: a autora.

IMAGEM 105

Comparação da altura das 
maiúsculas do tipo Rolland 
com o tipo Adobe Caslon.
Fonte: a autora.

IMAGEM 106

Comparação da abertura 
e dos terminais do tipo Rolland 
com o tipo Adobe Caslon.
Fonte: a autora.

ROLLAND ADOBE CASLON

ROLLAND

ADOBE CASLON

46 ] Ver classificações  
tipográficas, capítulo 2, p. 68.

► A abertura é relativamente grande e os terminais do c ou do f, 
tal como no Adobe Caslon, aproximam -se da forma de gota (ima-
gem 106). 

► As maiúsculas têm proporções semelhantes, modernas, por-
tanto, mas percebe -se, na sua forma, a influência de um desenho 
ainda bastante próximo das formas Garalde 46 iniciais, ou, se pre-
ferirmos, um desenho que ainda lembra muito as formas do Re-
nascimento.
Podemos observá -lo, especificamente, nalgumas letras, como 
o T, o M, ou o  R da Rolland, que se inspiram nalgumas formas 
de maiúsculas, das edições de Francisco Rolland, mais próximas 
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da escrita caligráfica, como podemos observar na imagem 107 (e ainda 
muito distantes das formas neoclássicas): 
► No caso do M, as hastes exteriores são diagonais.47

► A letra R tem uma cauda grande em curva e o Q tem também uma 
cauda grande, relativamente horizontal, que é enfatizada.
► A letra T  tem esporas destacadas nas terminações da barra superior 
(ver imagem 107).
Esse acabamento no traço horizontal tem semelhanças com o T da Ado-
be Caslon, mas possui uma forma particular. O mais relevante é que essa 

47 ] “A versão diagonal  
é mais antiga, já que segue, 
com rigor, os modelos das 
inscrições gregas originais” 
(“La versión diagonal es 
más antigua, ya que sigue 
con rigor los modelos de 
las inscripciones griegas 
originales.”). T.L. In Karen 
Cheng, op. cit., p. 64.  

IMAGEM 107

Comparação de algumas 
letras de caixa-alta do 
tipo Rolland com alguns 
originais da Tipografia 
de Francisco Rolland 
e da Tipografia Régia: 
T, M, Q e R.
Fonte: a autora.
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forma se vai repetir de modo semelhante, mais ou menos pronunciada-
mente, nos caracteres C, E, F, G, S  e Z contribuindo, dessa forma, para 
o ritmo tipográfico deste tipo (imagem 108). 
► Quanto às serifas, elas têm uma presença significativa no aspecto 
formal do conjunto dos caracteres destas fontes. São bastante fortes e 
espessas, ligando -se às hastes através de uma curva suave e têm um as-
pecto arredondado, como aliás acontece com todas as terminações dos 
traços do Rolland– incluindo os acentos – e essa característica é deter-
minante no aspecto geral da mancha de texto. 

IMAGEM 108

Destaque de alguns 
pormenores  
das maiúsculas 
do  tipo Rolland.
Fonte: a autora.
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Aproximamo -nos, de certa maneira, dos livros compostos no século XVIII 
que acabámos de observar, já que, apesar de, provavelmente, os punções 
que lhes deram origem terem acabamentos mais precisos e afiados, as suas 
formas tornavam -se mais irregulares e arredondadas, no texto impresso, 
devido à tecnologia da impressão e ao tipo de papel e tinta utilizados.
As serifas inferiores e algumas serifas superiores são ligeiramente con-
vexas (imagem 109). 
► Por outro lado, nalguns caracteres de caixa -baixa deste tipo, há al-
gumas rectas oblíquas, que aparecem pontualmente, como no t (dando 
origem a um triângulo escuro à esquerda, que é equilibrado por um re-
lativamente grande comprimento da barra do t, à direita) que se ligam, 
por vezes, de uma forma peculiar a uma curva, como podemos observar 
na letra a, e que dão a este tipo um aspecto indiscutivelmente contempo-
râneo (imagem 110). Estes pormenores conferem interesse visual à le-
tra, sem com isso pôr em causa a sua coerência formal, que é reforçada 
por uma série de pormenores muito modulares que se repetem e pelo 
tipo de acabamento de todos os caracteres. No desenho do A maiúsculo, 

por exemplo, d’Alte suaviza o encontro da 
haste diagonal esquerda com a haste dia-
gonal direita, embora o corte tenha uma 
direcção oblíqua que não acompanha a 
haste esquerda (mantendo, desse modo, 

IMAGEM 109

As serifas do tipo Rolland.
Fonte: a autora.

IMAGEM 111

Comparação do ápice 
do A no tipo Rolland 
e no tipo Adobe Caslon.
Fonte: a autora.

IMAGEM 110

Comparação de  
alguns pormenores nos 
caracteres de caixa-baixa 
t e a no tipo Rolland 
e no tipo Adobe Caslon.
Fonte: a autora.

ROLLAND ADOBE CASLON
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uma ligação com o A de algumas  tipografias garaldes, próximas do tra-
ço caligráfico). A diferença deste pormenor em relação ao A do Adobe 
Caslon é significativa (imagem 111). 
► Quanto ao itálico do tipo Rolland, constatamos que tem muitas se-
melhanças com o itálico do Adobe Caslon, sendo o seu estilo totalmente 
inspirado no barroco, onde ainda não deram entrada algumas das no-
vidades, entretanto trazidas para a tipografia pela Romain du Roi, em 
França e que viriam a contribuir para uma maior legibilidade na forma 
de algumas letras – no que se refere à distinção umas das outras – como 
por exemplo na forma do h. No Rolland, como no Caslon, o h, com a ter-
minação da haste direita voltada para dentro, faz com que este caracter 
possa mais facilmente ser confundida com a letra b 48. Na imagem 112, 
podemos comparar estes caracteres e outras características dos tipos 
romanos e itálicos impressos pela Imprensa Régia em 1786 49, com o 
tipo contemporâneo de Hugo d’Alte.
Tal como acontecia na versão redonda, e apesar das semelhanças com o 
Adobe Caslon, o Rolland itálico – com terminações mais suaves e arren-
dondadas, um contraste menor, uma altura -x nitidamente maior e uma 
cor mais escura – dá origem a uma mancha de texto substancialmente 
diferente (ver as duas últimas linhas de texto na imagem 103). 

48 ] Iremos ver, mais  
à frente (capítulo 7),  
que Mário Feliciano  
não adopta esta forma  
no seu tipo Geronimo.
49 ] P. Theodoro D’Almeida, 
O feliz independente  
do mundo e da fortuna ou arte 
de viver contente em quasquer 
trabalhos da vida. Lisboa: 
Regia Officina Typographica, 
1786, pp. XII e XIV.

IMAGEM 112

Comparação do itálico  
do tipo Rolland com 
originais da Tipografia 
Régia, do século XVIII.
Originais retirados  
do livro O feliz independente 
do mundo e da fortuna, 
 Regia Officina 
Typographica, 1786.
Fonte: a autora.

delicadas houve

logo não he bom
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► Para terminar, parece -nos importante sublinhar a consciência clara 
que Hugo d’Alte tem dos constrangimentos impostos pela percepção 
visual e que se reflectem nas formas dos seus caracteres. Escolhemos 

IMAGEM 113

Comparação 
das contraformas 
do n e do u 
no tipo Rolland.
Fonte: a autora.

IMAGEM 114

Comparação 
das contraformas 
do A e do V 
no tipo Rolland.
Fonte: a autora.
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dois exemplos para ilustrar algumas dessas questões de pormenor, que 
podem fazer a diferença no desenho de uma fonte: 
• a diferença nas contraformas do n e do u: a curva inferior do u fecha -se 
mais sobre a sua forma interna, tornando -a mais pequena, já que o espa-
ço branco que entra a partir da parte superior da letra tem tendência a 
parecer maior (imagem 113).50

• a diferença nas contraformas do A e do V: o espaço entre as diagonais 
do A é mais largo do que o do V pela mesma razão acima explicada e, 
também, por causa da sua barra horizontal que lhe reduz o espaço bran-
co, tornando a sua forma mais escura (imagem 114). 

4. A Rolland em uso

Podemos observar a versatilidade deste tipo e a sua adequação a vários 
usos e suportes em projectos de dois designers portugueses, João Bicker 51 
e António Cruz 52.

Em  2010, para as Comemorações do Centenário da República Portu-
guesa, o designer João Bicker escolheu uma versão adaptada da Rolland, 
com uma forma de til modificada e mais convencional, a que Hugo 
d’Alte chama República. Este tipo é utilizado na designação da entidade, 
articulando -se em contraste formal com um símbolo quase geométrico, 
construído a partir de um sistema de grelhas modular.

50 ] Ver capítulo 3,  
alínea 5.2.9. Influência  
da contraforma na forma  
de uma letra, consoante 
a sua posição relativa  
na composição.
51 ] João Bicker é um  
dos sócios da empresa  
FBA -Ferrand, Bicker  
& Associados, sediada em 
Coimbra, que tem ganho 
inúmeros prémios  
de prestígio, nomeadamente 
na área editorial, como 
os dois recentes prémios 
“50 Books/50 Covers award”
do AIGA (com design 
de Rita Marquito). 
Bicker, João, Apresentação 
[em linha]. Lisboa, 1998.
 [Consult. Outubro 2012]. 
Disponível em WWW: 
<URL:http://www.fba.pt/>

52 ] António Cruz é um 
designer formado na mesma 
escola de Hugo d’Alte,  
a ESAD – Escola Superior  
de Arte e Design de 
Matosinhos, e com atelier  
no Porto. Cruz, António, 
About [Em linha]. Porto, 1996. 
[Consult. Novembro 2012]. 
Disponível em WWW<URL: 
http://www.antoniocruz.eu//>

IMAGENS 115 e 116

O tipo Rolland em uso. 
Simbolo e logotipo para as Comemorações  
do Centenário da República Portuguesa  
da autoria de João Bicker.
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O tipo Rolland é também utilizado para compor o texto que acompanha 
o manual de normas, criado para a utilização desta identidade visual, 
definindo uma mancha de texto equilibrada e com boa legibilidade (ima-
gens 117 a 119). 
António Cruz utilizou -o em 2010, de uma forma bastante lúdica, inter-
ferindo mesmo nalguns casos no seu desenho, nos cartazes, agenda e 
exposição para o evento organizado pelo Centro Nacional de Cultura 

“Há Festa na Baixa” (imagens 120 a 123).
Utilizou -a também, mas desta vez de uma forma relativamente mais 

“clássica” – conjugando as versões regular e bold – na logotipo do Go-
verno Civil do Porto, em conjunto com o símbolo do escudo português 
(imagem 124).  

IMAGEM 117, 118 E 119

O tipo Rolland em uso. 
Manual de normas gráficas 
da identidade visual  
das Comemorações do 
Centenário da República 
Portuguesa.
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IMAGENS 120, 121,  

122 e 123

O tipo Rolland em uso.
Brochura e cartazes para  
o evento do Centro Nacional 
de Cultura, “Há festa na 
Baixa”, no Porto, em 2010, 
da autoria do designer 
António Cruz.

IMAGEM 124

O tipo Rolland em uso.
Logotipo do Governo Civil 
do Distrito do Porto,  
da autoria do designer 
António Cruz.
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5. Sumário

Algumas ligaturas, algarismos em versão não alinhada – úteis para texto, 
mas que se podem adequar, também, a títulos mais expressivos (como 
se pode ver no título de “Festa na Baixa”) – e alguns ornamentos deco-
rativos, tornam este tipo bastante atractivo e versátil, apesar de apenas 
ter uma versão regular e outra bold, com as correspondentes versões 
itálicas.
O Rolland é um tipo robusto que resistirá, provavelmente, a más condi-
ções de impressão e que se poderá adaptar a vários meios. Esta caracte-
rística “pragmática”, chamemos -lhe assim, deixa entrever algumas das 
preocupações de designers holandeses, como Gerard Unger. Funciona 
bem em texto, mas também em títulos, como vimos nos trabalhos apre-
sentados.
É um tipo de aspecto quase modular, na repetição de alguns elemen-
tos, e simultaneamente, com uma aparência a que poderíamos chamar 

“clássica”, como se se tratasse de algo que sempre conhecemos. Há uma 
harmonia suave entre elementos rectos e curvos, uma junção feliz de al-
guns pormenores quase geométricos – muito subtis –, integrados num 
todo orgânico, que dão origem a um tipo claramente contemporâneo, 
mas que não perdeu a ligação à história da tipografia
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CAPÍTULO 7 

Caso de estudo: 
Geronimo, de Mário Feliciano



IMAGEM 1
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1 ] Visualização disponível  
no website de Mário Feliciano: 
 http://www.felicianotype
foundry.com/cms/
2 ] Visualização disponível na 
página de abertura do website 
da Enschedé Font Foundry 
em: http://www.teff.nl/

1. Introdução

Mário Feliciano, designer de tipos, português, desenhou e editou entre 
1997 e 2010, diversos tipos de letra – Eudald News, Merlo, Rongel 1 e Ge-
ronimo 2 – criados a partir de tipos do século XVIII, da Imprensa da Bi-
blioteca Real Espanhola. Esses tipos são uma interpretação, por parte 
de um designer contemporâneo, dos tipos criados por espanhóis duran-
te a chamada “época de ouro” da tipografia espanhola.
Ao longo deste texto, propomo-nos analisar de forma crítica, o tipo de 
letra Geronimo, comercializado a partir de 2010, pela prestigiada Ens-
chedé Font Foundry, holandesa e criado a partir de tipos do puncionista 
Geronimo Gil, de meados do século XVIII (imagem 1).
Para isso, tentaremos aproximarmo-nos dos contextos em que foram 
criados estes tipos espanhóis do século XVIII, procurando analisar, por 
um lado, a importância da caligrafia em Espanha nos primeiros séculos 
que se seguiram à introdução da tipografia e, por outro lado, dando-nos 
conta do desenvolvimento da tipografia nesse país durante o decorrer do 
século XVIII. De seguida, descreveremos o contexto específico em que se 
inseria o puncionista espanhol Geronimo Gil e tentaremos, depois, des-
crever, com algum detalhe, as principais características dos seus tipos. Por 
último, analisaremos o tipo Geronimo, de Mário Feliciano e veremos quais 
as características que contribuem para a qualidade desta interpretação 
contemporânea de um português, dos tipos espanhóis do século XVIII.

IMAGEM 1

Fonte Geronimo Light 
numa brochura  
editada por Mário 
Feliciano, em 2005.
Fonte: Mário Feliciano, 
Cosas de España: 
Interpretations of 
eighteenth-century Spanish 
types. Lisboa: Published  
by the autor, 2005, p.42.
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3 ] Autor que se pensa 
ter estado em Itália, tendo 
estudado as obras de 
calígrafos italianos, como 
Tagliente. Emilio Cotarelo y 
Mori, Diccionario biográfico 
y bibliográfico de calígrafos 
españoles. Tomo I. Madrid: 
Tip. de la “Revista de 
archivos, bibliotecas y 
museos”, 1913, p. 351.

2. A criação de tipos de letra no século XVIII 
em Espanha 

2.1. O prestígio da caligrafia espanhola

Até ao século XVIII, a criação de tipos de letra para a imprensa, em Espa-
nha, foi praticamente inexistente, ao contrário da actividade caligráfica, 
considerada de grande qualidade. A caligrafia em Espanha tem o seu mo-
delo na chamada “bastarda espanhola” – letra criada a partir da chance-
laresca italiana – e vai evoluindo com base nos desenhos de Juan de Yciar 
(c. 1522 - ?) 3, considerado o fundador da caligrafia em Espanha e autor do 
primeiro manual de caligrafia neste país (imagens 2 e 3), com o sugestivo 
título, Arte subtilissima  en la qual se enseña a escrebir perfectamente (...).

IMAGEM 2 e 3

Século XVI. Caligrafia de Juan de Yciar. 
Rosto e página com um exemplo da letra 
chancelaresca bastarda no seu manual  
de caligrafia, impresso em 1550,  
Arte subtilissima  en la qual se enseña  
a escrebir perfectamente (...). 
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4 ] “Pedro Díaz Morante  
(...) halló el trabado, ó sea 
el arte de ligar las letras 
para escribir los vocablos 
sin levantar la pluma (…)
Para lograr este fin tuvo por 
fuerza que variar la forma 
de algunas letras, hacer la 
escritura más delgada que 
sus compañeros, inclinándose 
algo á la italiana, como más 
propensa al ligado.” Emilio 
Cotarelo y Mori, op. cit, p. 60.

Já no século XVII, a caligrafia atinge um alto nível de perfeição com o ca-
lígrafo Pedro Diaz Morante (1565-1636), que publica, em 1615, o manual 
Arte nueva de escribir. Morante introduz uma série de ligações entre as 
letras – que permitem escrever sem levantar a pena–, dando à letra uma 
maior inclinação e tornando-a mais estreita.4 Esta forma de construir 
a letra, não utilizando regras ou princípios geométricos para o seu de-
senho, confere maior relevo à coesão da palavra e ao gesto da escrita 
face à geometria da letra e ao seu contorno. A caligrafia de Morante é 
de uma grande beleza, com um enorme rigor de traço, o que cria uma 
grande homogeneidade na mancha caligráfica. Isto não significa que a 
sua página seja monótona, já que, pelo contrário, as formas das letras 
permitem construir uma mancha rica de interesse e, simultaneamente, 
de um grande equilíbrio de contrastes (imagens 4 e 5).

IMAGEM 4 e 5

Século XVII. Caligrafia de Pedro Morante.
Duas páginas do seu manual de caligrafia, 
impresso em 1615, Arte nueva de escribir.
Fonte: Emilio Cotarelo y Mori, Diccionario 
biográfico y bibliográfico de calígrafos 
españoles. Tomo II. Madrid: Tip. de la “Revista  
de archivos, bibliotecas y museos”,  
1916, p.73 e 75 (lam. 17 e 25).
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No século XVIII, o calígrafo Santiago de Palomares (1728-1796) reclama-
-se “herdeiro” de Morante, publicando um importante manual de cali-
grafia intitulado, Arte nueva de escribir inventada por el insigne maestro 
Pedro Diaz Morante e ilustrada con muestras nuevas, y varios discursos 
conducentes al verdadero magisterio de primeras letras. Embora a forma 
das suas letras difira das de Morante – são menos condensadas e o seu 
traço é mais grosso e contrastado –, cremos que é na sua atitude face ao 
desenho de letras que Palomares se assemelha a Morante, dando mais 
importância à harmonia das palavras, no seu conjunto, do que à geome-
trização das letras individuais (imagens 6 e 7).

IMAGEM 6 e 7

Século XVIII. Caligrafia  
de Santiago Palomares.
Duas páginas do seu 
manual de caligrafia, 
impresso em 1776, Arte 
nueva de escribir inventada 
por el insigne maestro 
Pedro Diaz Morante  
e ilustrada con Muestras 
nuevas, y varios discursos 
conducentes al verdadero 
Magisterio de Primeras 
Letras. Madrid: Imprenta  
de D. Antonio de Sancha, 
1766. 
Fonte: Emilio Cotarelo  
y Mori, Diccionario 
biográfico y bibliográfico  
de calígrafos españoles. 
Tomo II. Madrid: Tip. de la  
“Revista de archivos, 
bibliotecas y museos”, 
1916, p.145 (lam. 51 e 53).
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Também na caligrafia espanhola há uma tensão entre a importância 
dada ao movimento da mão e uma harmonia – chamemos-lhe assim – 
mais “caligráfica”, defendida por alguns calígrafos, face ao destaque 
conferido à geometria e a um traçado racional na construção das le-
tras, promovido por outros.
No século XVIII, podemos observar essa diferença entre os manuais de 
caligrafia de Asensio, Andagua ou Servidori (imagens 8 e 9) – todos eles 
empenhados nos princípios da racionalidade geométrica – e os desenhos 
do referido calígrafo, Santiago Palomares (imagens 6 e 7), que dá mais 
importância ao gesto da mão, afirmando que o fundamental no desenho 

IMAGEM 8

Século XVIII. Pormenor 
de uma página do Manual 
de caligrafia de Asensio, 
onde se pode observar  
a importância dada  
à geometrização  
e ao contorno no  
desenho das letras.
Francisco Asensio  
y Mejorada , Geometria de 
la letra romana mayúscula 
y minúscula en 28 láminas 
finas y su explicación:  
libro único dado a luz  
y grabado a buril por  
D. Francisco [Asensio]  
y Mejorada Oficial  
de la Real Biblioteca. 
Madrid: Imprenta  
Andrés Ramirez, 1780.
Biblioteca Municipal  
de Madrid.
Fonte: Imprenta real: 
Fuentes de la tipografía  
en España. Madrid:  
Cultura Hispánica / AECI, 
2009, p.251.
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das letras não é a geometria, mas a qualidade do gesto que se adquire 
copiando sucessivamente bons exemplos de caligrafia: “Na realidade, este 
ou qualquer outro caracter daqueles que se utilizaram não pode ser redu-
zido a regras de geometria, isto é, a ser desenhado rigorosamente com o 
compasso e à força de círculos (...) O bom gosto dos caracteres só se con-
segue com o trabalho e a diligência de copiar muitas vezes um excelente 
manuscrito, ou mostra, até nos embebermos intelectualmente neles.” 5

Parece-nos que esta maneira de pensar o dese-
nho da letra, como gesto que leva à construção 
de uma forma – forma essa, que é uma superfí-
cie e não um contorno –, aproxima o calígrafo 
Palomares do ofício dos puncionistas, já que 
“um puncionsta constrói formas e verifica-as; 
essas formas são superfícies e não linhas ou 
contornos”.6 Na realidade, este modo de enca-
rar o desenho da letra parece-nos potenciar a 
sua qualidade, na medida em que a forma do 

5 ] TL “A la verdad éste,  
ú otro cualquier carácter  
de los que se han usado  
no se puede reducir á reglas  
de geometría, esto es,  
á formarlos precisamente 
con el compas á fuerza de 
círculos (…) El buen gusto 
de los caracteres solamente 
se consigue con el trabajo 
y diligencia de copiar 
muchas vezes un excelente 
manuscrito, ó muestra, hasta 

tinturarse intelectualmente 
de ellos.” Francisco Javier  
de Santiago Palomares,  
Arte nueva de escribir 
inventada por el insigne 
maestro Pedro Diaz  
Morante e ilustrada  
con Muestras nuevas,  
y varios discursos conducentes 
al verdadero Magisterio  
de Primeras Letras.  
Madrid: Imprenta de  
D. Antonio de Sancha, 1766. 

IMAGEM 9

Século XVIII. Pormenor 
de uma página do Manual 
de caligrafia de Andagua, 
onde se ensina a escrever 
utilizando um método 
lógico e geométrico, 1795.
Fonte: Imprenta real: Fuentes 
de la tipografía en España. 
Madrid: Cultura Hispánica / 
AECI, 2009, p.252.



427 C A P Í T U L O  7  •  C A S O  D E  E S T U D O :  G E R Ó N I M O  D E  M Á R I O  F E L I C I A N O

6 ] TL “A punchcutter makes 
shapes and checks them over; 
these shapes are surfaces  
and not contours or outlines.”  
Fred Smeijers, Counterpunch: 
Making type in the sixteenth 
century designing typefaces 
now. Londres: Hyphen Press, 
2011, p. 85. Second edition: 
revised and reset. [First 
published by Hyphen Press, 
London in 1996]
7 ] Esta constatação está 
na base da teoria de Gerrit 
Noordzij sobre as formas das 
letras. Ver capítulo 3, alínea 4.2.
8 ] Capítulos 3 e 4.
9 ] Capítulo 2, alínea 4.1.2., 
Relação dos tipos de letra  
com a caligrafia.
10 ] Há duas medidas 
concretas de D. Carlos III  
destinadas a favorecer este 
ofício: isenção de serviço 
militar para os impressores, 
fundidores e criadores 
de punções e redução no 
preço do chumbo para estes 
últimos. Alberto Corbeto, 
“Tipografía e patrocinio 
real. La intervención del 
gobierno en la importación 
y producción de tipos de 
imprenta en España”.  
In Imprenta real: Fuentes  
de la tipografía española.  
1ª ed. [español-inglés]. 
Madrid: Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), 
2009, p. 38.
11 ] TL “tecnología y cultura 
no son conceptos opuestos 
sino complementares para el 
desarrollo político y económi-
co del país”.  
José Maria Ribagorda,  
“Las fuentes de la letra es-
pañola: Diseño, tecnología  
y cultura de la lengua.”  
In: Imprenta real: Fuentes  
de la tipografía española.  

gesto é aquilo que está na origem da letra, sendo a forma “original” an-
terior ao contorno 7. Para além disso, é possível que exista nesta atitude 
uma consciência de que a percepção humana não é totalmente compatí-
vel com as regras da geometria pura, consciência essa, fundamental no 
desenho de formas de letra, como temos vindo a constatar 8.
Palomares irá trabalhar juntamente com Geronimo Gil (Zamora,1732 – 
México, 1798) nos tipos para a Imprenta Real e, certamente, a sua influên-
cia terá sido importante para a qualidade desses tipos.  Cremos, por outro 
lado, que no seguimento daquilo que já referimos no segundo capítulo 9, 
Palomares terá sido também influenciado por Gil. Essas influências terão 
sido recíprocas, dando origem, certamente, a novas opções tanto na cali-
grafia de Palomares, como nos tipos de Gil. 

2.2. O século XVIII em Espanha 
e o incentivo dado à indústria do livro

A partir da segunda metade do século XVIII, e depois de um período 
de decadência, assiste-se a um ressurgimento da imprensa espanhola, 
iniciado pela tendência proteccionista de D. Fernando VI (1746-1759) 
e reforçado pelas políticas culturais de D. Carlos III (1759-1788).10 Pela 
primeira vez, é dada importância às “artes úteis” e, tal como em Fran-
ça, começa a haver a consciência de que “tecnologia e cultura não são 
conceitos opostos mas complementares para o desenvolvimento polí-
tico e económico do país.” 11

Essas políticas foram especialmente favoráveis à indústria do livro e, entre 
outras coisas, originaram a produção espanhola de punções e matrizes, até 
aí trazidos sobretudo da Flandres (que pertenceu, durante algum tempo, 
ao império espanhol) ou de França, regiões onde se dão alguns dos desen-
volvimentos fundamentais nesta actividade, a partir do século XVI.12

A tipografia espanhola teve, então, um período de grande qualidade, 
durante o qual foi possível o aparecimento, não só de excelentes im-
pressores, como Ibarra (1725-1785), mas também de alguns destaca-
dos puncionistas, como Espinosa de los Monteros (1732-1812), Eudald 
Paradel (1721-1788) ou Geronimo António Gil.
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1ª ed. [español-inglés]. Madrid: 
Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo (AECID), 2009
12 ] Foram os puncionistas 
franceses e flamengos dos 
séculos XVI e XVII que deram 
às letras as suas formas  
finais e que consolidaram  
as relações harmoniosas 
entre as letras maiúsculas, 
minúsculas e itálicas.  
Harry Carter, Orígenes de la 
tipografía. Punzones, matrices 
y tipos de imprenta (siglos  
XV y XVI). Edición y prólogo 
de Julián Martin Abad 
Madrid: Ollero & Ramos, 
1999. [Edição original  
em lingua inglesa: A view 
of early typography Oxford 
University Press, 1969].  
e Fred Smeijers, op. cit.
13 ] A Biblioteca Real tinha 
sido fundada em 1716, durante 
o reinado de Felipe V.
14 ] Em 1754, Santander 
tinha já adquirido, na 
Holanda, quatro conjuntos  
de tipos para que se pudessem 
imprimir com qualidade as 
edições da Imprenta Real, já 
que o material então existente 
estava a ficar degradado.  
A. Corbeto, op. cit., p. 31.
15 ] Como foram, aliás, 
autodidactas todos os outros 
puncionistas espanhóis desta 
época, vindos, geralmente,  
de outros ofícios ligados  
ao trabalho em metal.

2.3. Geronimo Gil, puncionista 
ao serviço da Imprenta Real

Em meados do século XVIII, Juan de Santander, bibliotecário Real 13, 
 propõe ao rei a criação de uma Imprensa Nacional, seguindo o exem-
plo da Imprimerie Royale francesa e toma a iniciativa de, pela pri-

meira vez, contratar um 
gravador de punções para 
que a imprensa espanhola 
pudesse passar a dispor de 
tipos próprios, sem depen-
der do material que vinha 
de França e da Flandres.14  

IMAGEM 10a, 10b e 10c

Matrizes e punções  
de Geronimo Gil.
Fonte: Imprenta real: 
Fuentes de la tipografía  
en España. Madrid:  
Cultura Hispánica / AECI, 
2009, p.268, 269.
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16 ] “En relación con la fun-
dición de caracteres, sabemos 
que mientras Pradell y Espinosa 
de los Monteros fundían sus 
tipos en sus propios talleres, 
Gil tuvo la suerte de contar con 
expertos fundidores al servicio 
del obrador establecido en la 
Biblioteca Real.” Elvira Villena, 
“El grabado de punzones para 
la fundición de caracteres de 
imprenta en el siglo XVIII”. In 
Imprenta real: Fuentes de la tipo-
grafía española. Madrid: Agen-
cia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID), 2009, p. 71.
17 ] Alberto Corbeto, 
op. cit., p. 40.
18 ] Miguel Cervantes Saave-
dra, El ingenioso hidalgo Don 
Quixote de la Mancha. Madrid: 
D. Joaquin Ibarra, impresor 
de cámara de S.M., 1780.
19 ] Jaime Moll (int.), Mues-
tras de los Nuevos punzones 
y matrices para la letra de 
imprenta executados por orden 
de S.M. Madrid: El Crotalón, 
1988 [1787], p. XI.

A Imprenta Real será criada em 1761 e, em 1766, Geronimo Gil é con-
tratado para gravador de punções e matrizes da Biblioteca Real.
Gil tinha tido uma sólida formação académica na Academia Real de 
Belas-Artes de S. Fernando, onde, com o académico Tomás Fran-
cisco Prieto, aprendeu o ofício de gravador de medalhas, aliado à 
gravura para estampas (sobretudo para a ilustração de livros) e ao 
exercício do desenho. 
Foi autodidacta na aprendizagem da gravação de tipos em metal 15 e, 
em 1766, apresentou a Juan de Santander um conjunto de matrizes 
e punções que são observados e analisados por um grupo de peritos 
da Biblioteca. Estes especialistas consideram estas punções e ma-
trizes de excelente qualidade, levando Santander a contratar Gil. A 
Biblioteca concede-lhe vários ajudantes de oficina e Gil passa a ser 
responsável, não só pela produção de punções para as publicações 
da própria Biblioteca, mas também para as fornecer a várias casas 
impressoras. Começa por completar as antigas colecções de matri-
zes e, um pouco mais tarde, dado o reconhecimento da qualidade do 
seu trabalho, fica encarregue do fabrico de novos punções e matrizes 
para vários tamanhos de letra. Durante os 12 anos em que trabalha 
na Biblioteca Real, Gil faz milhares de punções para diversos alfa-
betos (para além do latino, o grego, o árabe e o hebreu), contando, 
para isso, com a ajuda de um conjunto de fundidores 16. Em 1788, vai 
para o México, onde permanece até ao fim da sua vida, deixando, em 
Espanha, muitos dos tipos por completar 17. 

2.4. Os tipos de Geronimo Gil

Em 1780, é editada pela Real Academia Espanhola e impressa por Ibar-
ra, com tipos de Gil, a prestigiada obra espanhola, El ingenioso hidal-
go Don Quixote de la Mancha, num volume in-quarto (imagem 11).18 

A Academia tinha ficado desiludida com os tipos inicialmente apre-
sentados por Ibarra para imprimir este livro e pede autorização a 
Santander para usar as matrizes da Imprenta Real para fundir os 
tipos necessários 19.

IMAGEM 11 e 12

páginas seguintes:  
páginas impressas com 
tipos de Geronimo Gil  
em tamanho real.
• Dupla página do livro de 
Miguel Cervantes Saavedra, 
El ingenioso hidalgo Don 
Quixote de la Mancha. Madrid: 
D. Joaquin Ibarra, impresor 
de cámara de S.M., 1780.
•Dupla página do livro 
de Antonio de Solis y 
Rivadeneira, Historia de 
la conquista de México, 
población y progresos de 
la América septentrional 
conocida por el nombre 
de Nueva España. Madrid: 
Imprenta de D. Antonio  
de Sancha, 1783.
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20 ] Antonio de Solis y 
Rivadeneira, Historia de la 
conquista de México, población 
y progresos de la América 
septentrional conocida por 
el nombre de Nueva España. 
Madrid: Imprenta de  
D. Antonio de Sancha, 1783.
21 ] Livros impressos  
com mostras de caracteres. 
22 ] “A palavra é a unidade 
orgânica mais pequena da 
escrita. Qualquer coisa que se 
possa dizer sobre uma letra 
ou sobre um traço deve ser 
formulada com um olho posto 
na palavra.” Gerrit Noordzij, 
op. cit., p. 13 
23 ] Alberto Corbeto, 
Tipografia y caligrafia en 
España durante la segunda 
mitad del siglo XVIII  
[Em linha]. Madrid, 2006. 
[consult. Out. 2011]. Disponível 
em: <URL: http://www.unos 
tiposduros.com/tipografia-y-
caligrafia-en-espana-durante-
la-segunda-mitad-del-siglo-
xviii/>. Texto apresentado no 
congresso “Las Otras Letras”, 
Valência, 2006.

Sobretudo a partir desta obra e do livro Historia de la conquista de 
México, impressa por António de Sancha, em 1783 (imagem 12) 20, 
iremos analisar os tipos de Gil e não tanto a partir dos livros de spe-
cimenes 21 (embora, também consultados). Tal, deve-se a duas ordens 
de razões: 
– por um lado, estes livros oferecem-nos a imagem da letra no seu con-
texto natural, ou seja, na função para a qual ela foi criada: o texto, cons-
tituído por frases e palavras.22 
– por outro lado, estas obras dão-nos um conjunto uniforme e coeren-
te de um tipo, nalgumas das suas variações (minúsculas, maiúsculas, 
itálicos) e em diferentes tamanhos, o que não acontece nalgumas mos-
tras de tipos da Imprenta Real da época, onde se misturam, por vezes, 
alguns tipos de Gil com vários já executados por outros puncionistas, 
após a sua ida para o México.23  
Ao observarmos o D. Quixote, percebemos que estamos perante uma 
obra de grande requinte, não só pela qualidade da sua impressão 
ou das suas gravuras, mas também pela sua qualidade global, para 
a qual a excelência dos tipos de letra é indispensável. Destacamos, 
em primeiro lugar, a relação harmoniosa do texto com as gravuras, 
constituindo um conjunto muito agradável e equilibrado, visível, por 
exemplo, na relação entre a gravura da capitular e o texto de abertu-
ra do capítulo (imagem 11).
Constatamos, também, que a relação dos tipos redondos com os itá-
licos é harmoniosa, embora estes últimos sejam bastante expressivos 
(imagem 13).
Ao observar o livro Historia de la Conquista de Mexico, deparamo-nos 
de novo com páginas agradáveis, com uma boa legibilidade, nas quais 
– tal como no D. Quixote – a abertura e o equilíbrio do tipo conferem 
alguma leveza à mancha de texto, sendo esta, simultaneamente sólida e 
com boa legibilidade (imagem 12).
Para criar esses tipos, Gil tem a colaboração do calígrafo Palomares, que 
começa a trabalhar na Biblioteca Real sensivelmente na mesma época, 
e com quem Gil mantém uma relação de colaboração visível, sobretudo, 
nos seus tipos itálicos. “A participação de Francisco Javier de Santiago 
Palomares neste projecto está não só perfeitamente documentada, como 



IMAGEM 13

Página impressa com tipos de Geronimo  
Gil, em tamanho real, onde se podem 
observar fontes romanas e itálicas.
Do livro de Miguel Cervantes Saavedra,  

El ingenioso hidalgo Don Quixote  
de la Mancha. Madrid: D. Joaquin Ibarra, 
impresor de cámara de S.M., 1780.
Fonte: Real Biblioteca, Madrid (cópia digital).
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24 ] TL “La participación de 
Francisco Javier de Santiago 
Palomares en este proyecto 
no sólo está perfectamente 
documentada, sino que 
incluso puede asegurarse 
que se inicia prácticamente 
en el mismo momento en que 
Santander confía a Jerónimo 
Gil la realización de  
tan magna empresa.”  
Alberto Corbeto, idem.
25 ] Alberto Corbeto, idem.
26 ] “Soon for both printers 
and punchcutters the 
reference point was not 
manuscripts but rather the 
work of a more successful 
competitor printer. Punch
cutters began to imitate 
punchcutters and not 
scribes.” Fred Smeijers,  
op. cit., p. 71. 
27 ] Para Robert Bringhurst 
os tipos de Fleischmann são 
rococó. Robert Bringhurst, 
The elements of typographic 
style. 2ª ed. Vancouver: 
Hartley & Marks Publishers, 
1996, p, 127.  
[Edição original: 1992].
28 ] TL “strongly influenced 
by seventeenth-century 
models.” Jan Middendorp, 
Dutch Type. Rotterdam:  
010 Publishers, 2004, p. 28.
29 ] Ver capítulo 2,  
alínea 4.1.1. Relação dos tipos 
de letra com a tecnologia.
30 ] TL “(…) elles sont  
toutes par le Contre-Ponçons 
taillées plus profondement, 
que jamais(…)”  
Jean Enschedé, Epreuve 
des lettres et caractères 
typographiques fondues à 
Harlem à la Fonderie de Jr. 
A. Jean Enschedé. Harlem: 
Imprimerie de Jr. et Jean 
Enschedé, 1756, p. 2.

se poderá mesmo dizer que se inicia praticamente no momento em que 
Santander confia a Geronimo Gil a realização de tão magna empresa.” 24 
Podemos considerar que, se a colaboração com Palomares foi real 
e efectiva e que, tendo a caligrafia espanhola um prestígio que a ti-
pografia até então não tinha, e não havendo referências relevantes 
nessa área, o mais natural seria que houvesse uma real influência de 
Palomares nos desenhos de Gil. No entanto, sabemos também que 
Gil era um homem culto e erudito, pela sua formação, o que se revela 
no inventário dos títulos da vasta biblioteca pessoal que deixou no 
México 25. Teria por certo ideias próprias, eventualmente, em certos 
casos, até mesmo contrárias às do calígrafo Palomares. Seria tam-
bém natural que, como homem culto, procurasse referências dentro 
da sua área de trabalho, tentando analisar e estar a par do que de 
melhor se fazia no trabalho de punções em outros países da Europa. 
Referindo-se ainda ao século XVI, escreve Smeijers: “Em breve tanto 
para os impressores como para os puncionistas, os manuscritos dei-
xam de ser o ponto de referência, que passa a ser o trabalho de um 
competidor com mais sucesso. Os puncionistas começam a imitar 
outros puncionistas e não os calígrafos.” 26 
Não havendo referências no seu próprio país, Gil terá ido buscá-las à 
Holanda (antiga colónia de Espanha), nomeadamente, parece-nos, a 
um excelente puncionista alemão que trabalhava, então, para a fundição 
Enschedé, Johann Michael Fleischmann (1701-1768). Os seus caracteres 
transicionais 27, pensamos, terão influenciado os tipos de Gil, sobretudo 
os tipos romanos de Fleischmann. Estes estão mais próximos já dos tipos 
“modernos” de finais do século XVIII, do que os seus itálicos ainda “forte-
mente influenciados pelos modelos do século XVII” 28 (imagem 14).
Em relação à forma de trabalhar, percebemos também que há uma pro-
ximidade entre estes dois puncionistas, já que ambos se serviam de con-
trapunções, o que, como observámos no segundo capítulo 29, nos parece 
ser um elemento favorável para encontrar uma relação equilibrada en-
tre forma e contraforma. Escrevem JZ e Jean Enschedé na sua introdu-
ção ao catálogo de tipos de 1756, referindo-se aos punções gravados por 
Fleischmann: “(…) eles são todos gravados mais profundamente do que 
nunca pelos contrapunções.” 30 Quanto a Gil, sabemos que os utilizava 
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por uma descrição contemporânea de Ponz (1776): “O referido Gil tem 
já, quase concluído, um conjunto de vários jogos de letras latinas e orien-
tais em que pontualmente se observa a bondade e perfeição das matrizes 
que os flamengos e franceses nos venderam com a particularidade de 
que todos os punções estão perfeitamente acabados com a ajuda indis-

IMAGEM 14

Tipos de Fleischmann  
no livro de specimenes  
da tipografia Enschedé.
Jean Enschedé, Epreuve 
des lettres et caractères 
typographiques fondues  
à Harlem à la Fonderie  
de Jr. A. Jean Enschedé. 
Harlem: Imprimerie de  
Jr. et Jean Enschedé, 1756.
Fonte: Biblioteca Nacional 
de España (fotocópia  
de microfilme).
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31 ] TL “Tiene ya el expre-
sadoGil cuasi concluido un 
sortido de varios juegos de 
letras latinas, y orientales, en 
que se observa puntualmente 
la bondad y perfección de las 
matrices que los Flamencos, y 
Franceses nos vendieron, con la 
circunstancia de que todos los 
punzones están perfectamente 
acabados con el auxilio indis-
pensable de los contrapunzones 

pensável dos contrapunções.” 31 Comparando os tipos de Gil com os de 
Fleischman no referido catálogo de mostras de 1756, constatamos que 
a influência de Fleischmann é visível na altura-x – relativamente grande 
(embora menor nos tipos de Geronimo Gil) – e nos contrastes entre as 
partes mais finas e mais espessas das letras (que começam a anunciar os 
tipos de letra característicos de Bodoni e Didot). Embora os tipos de Gil 
sejam menos condensados 32 e produzam uma mancha de texto menos 
regular do que os de Fleischmann (ver imagem 15).

Em relação aos tipos renascen-
tistas, há de facto nos tipos de 
Gil, uma acentuação do con-
traste nas espessuras da letra, 
as patilhas superiores das mi-
núsculas são menos inclinadas 
(embora não ainda totalmente 
horizontais, como já acontecia 
com as do Romain du Roi), o 
eixo da letra, se bem que ainda 
oblíquo, vai-se verticalizando e 
aparecem pequenas gotas nos 
terminais de algumas letras  
(c, f, g, j, r e y), características já 
do neoclássico (imagem 16). 

15

16
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(…)”António Ponz, Viage de 
España en que se da noticia 
de las cosas mas apreciables, y 
dignas de saberse, que hay en 
ella. Tomo tercero, Segunda 
edición. Madrid: Joachin Ibar-
ra, impresor, 1777, p. 132.
32 ] Os caracteres de Fleisch-
man são mais “económicos”, 
quer dizer, permitem escrever 
mais texto no mesmo espaço, 
com igual legibilidade, o que 
é uma característica, ainda 
hoje, tipicamente holandesa 
e que nos parece influenciar 
Mário Feliciano.
33 ] Neste aspecto, os tipos 
de outro espanhol da mesma 
época – que inspiraram o tipo 
Eudald, de Mário Feliciano –, 
o puncionista Eudald Pradell, 
são ainda mais próximos dos 
desenhos de Fleischmann. 
Para Yves Perrousseaux  este 
pormenor no desenho dos 
tipos holandeses tem a ver 
com o facto de as letras góticas 
estarem ainda nesta época 
“gravadas” no subconsciente 
dos holandeses: a grande altu-
ra-x, os pormenores angulosos 
e as letras mais condensadas 
do que as francesas, parecem 
ir buscar a sua “inspiração” às 
letras góticas, que estiveram 
em uso, até muito tarde, nos 
Países Baixos. Yves Perrous-
seaux, Histoire de l’écriture 
typographique. Le XVIII siècle, 
tome II/II. Gap: Atelier  
Perrousseaux, 2010, p. 398.

À semelhança das maiúsculas de Fleischmann, as letras de caixa-alta de 
Gil têm algumas terminações em “cunha” (ver o E ou F), embora estas 
sejam muito mais suaves e menos angulosas (imagem 17).33

Não há ainda, neste tipo, a racionalidade e simetria do Romain du roi, o que 
se pode constatar na observação das formas e contraformas do b e do d 
ou do p e do q. As serifas que rematam os traços ascendentes são oblíquas 
ao contrário das serifas mais “modernas” do Romain du roi (imagem 18). 

IMAGEM 15

Comparação entre  
os tipos de Fleischmann  
(à esquerda) e os tipos de 
Gil (à direita). Altura-x  e 
contrastes. Tamanho real.
Fonte: imagem da autora a 
partir de originais da Real 
Biblioteca e da Biblioteca Na-
cional de España, em Madrid.

ampliado 200%TIPOS DE GERONIMO GIL. escala real

ROMAIN DU ROI. escala real 

IMAGEM 16

Terminais  em gota  
nos tipos romanos  
de Geronimo Gil  
(imagem ampliada).
Fonte: imagem da 
autora a partir de 
originais da Biblioteca 
Nacional de España, 
em Madrid.

IMAGEM 17

Comparação entre algu-
mas letras maiúsculas de 
Gil e de Fleischmann, em 
tamanho real e ampliadas.
Fonte: imagem da autora  
a partir de originais  
da Real Biblioteca e da 
Biblioteca Nacional  
de España, em Madrid.

IMAGEM 18

Comparação entre as formas das 
minúsculas do b, d, p e q dos tipos 
de Geronimo Gil e do Romain du 
Roi, em tamanho real e ampliadas. 
Fonte: imagem da autora a partir  
de originais da Real Biblioteca,  
em Madrid e do livro Le Romain  
du Roi: La typographie au service  
de l’État, 1702-2002.

17

18
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34 ] Caso de estudo:  
Rolland de Hugo d’Alte.
Imagens 76 a 79.
35 ] Embora nos corpos 
maiores nem sempre isso 
aconteça, como podemos  
ver na imagem 19.
36 ] Alberto Corbeto,  
op cit., 2006.
37 ] José Ribagorda,  
op. cit., 2009, p. 21.

IMAGEM 19

Contrastes diferentes 
para corpos diferentes.
Pormenor de página 
impressa com tipos de Gil.
Tamanho real.
Fonte: Real Biblioteca, 
Madrid (cópia digital).

IMAGEM 20

Cor das maiúsculas  
e das minúsculas num 
pormenor de página 
impressa com tipos de Gil.
Tamanho real.
Fonte: Real Biblioteca, 
Madrid (cópia digital).

IMAGEM 21

Algumas maiúsculas  
de Geronimo Gil: J, U, Ñ.
Fonte: Real Biblioteca, 
Madrid (cópia digital).

IMAGEM 22

Pormenor de uma página 
do Manual de caligrafia 
de Asensio, onde se pode 
observar a semelhança 
da forma do U com  
a forma do U de Gil.
Fonte: Imprenta real: 
Fuentes de la tipografía  
en España. Madrid:  
Cultura Hispánica /  
AECI, 2009, p.251.

Como é característico da época da imprensa de caracteres móveis, quan-
do o corpo é maior, o contraste entre grossos e finos é também maior, e 
isto é bem visível comparando os caracteres dos títulos e subtítulos no 
livro do D. Quixote (imagem 19). 
As maiúsculas apresentam uma cor mais forte em relação às minúsculas, 
o que acontece com a generalidade dos tipos nesta época (imagem 20).
Para além disto, os tipos de Gil têm alguns pormenores característi-
cos, tais como o til  do N maiúsculo, apesar de tudo relativamente co-
mum em Espanha, no século XVIII, como vimos no capítulo anterior 34 

 e, sobretudo, um pequeno traço horizontal que aparece no U e no J 
maiúsculos 35 (imagem 21).
Em relação a estes pormenores no J e no N, Corbeto nota que já apare-
ciam  na caligrafia  de Casanova e Polanco 36 e Ribagorda mostra o seu uso 
nos desenhos de Asensio (imagem 22).37 Assim, tudo parece indicar que 

20

21
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Gil foi buscar esta peculiaridade à caligrafia. Por outro lado, Corbeto, ci-
tando Enric Tormo Ballester 38, sugere que a sua origem está na gravura, 
apontando-a como sendo o resultado da dificuldade de união entre o traço 
vertical e a curva da base, sendo de opinião que Gil a transportara de uma 
tecnologia para a outra.39 Fred Smeijers faz notar que o facto da letra J 
não aparecer na língua latina, embora seja frequente no holandês (e tam-
bém, constatamos nós, no espanhol), sendo um caracter mais tardio, pode 
explicar algumas dificuldades na harmonia com as outras letras 40. No caso 
do J maiúsculo, notamos que é a única letra que não assenta na linha de 
base, ultrapassando-a, e parece-nos que este traço horizontal, coincidente 
com essa linha, acaba por ajudar no equilíbrio com os outros caracteres. 
No entanto, em relação aos traços no U, já o mesmo não acontece. 
Seja como for, esses pormenores característicos são muito discretos e 
não se fazem  notar em corpos pequenos. 

38 ] Esta afirmação foi 
confirmada pela autora junto 
deste professor catedrático 
em Tecnologia do Design,  
na Universidade de 
Barcelona, por ocasião do III 
Encontro de Tipografia, em 
Outubro de 2012, no Porto. 
39 ] A este propósito,  
é também de destacar  
a observação de Perrosseaux,  
citando algumas conferências 
de James Mosley entre 2001  
e 2005, em Lyon, segundo  
o qual foram os holandeses 
que generalizaram o uso do  
U e do J, em lugar do V e do I. 
(Yves Perrousseaux, Histoire  
de l’écriture typographique.  
De Gutenberg au XVII siècle.  

22
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Provavelmente, o primeiro a dar-se conta da 
qualidade e da originalidade destes tipos terá 
sido Updike, que se refere aos tipos espanhóis 
usados no D. Quixote, sobretudo aos itálicos, 
como tendo uma “surpreendente qualidade 
caligráfica.” 41

John Downer refere-se a estes itálicos como 
sendo “surpreendentemente diferentes ao 
negligenciar de forma liberal a correspon-
dência entre os parceiros romanos e os equi-
valentes itálicos. Embora alguns itálicos har-
monizem bem com os seus pares romanos, a 

maioria mostra uma grande independência geralmente não vista nos 
itálicos de outras regiões da Europa.” 42

No entanto, no seu conjunto, embora o itálico se destaque fortemente do 
romano – para o que concorre também o espaço relativamente grande 
entre letras e, por vezes, um pouco irregular – consegue manter, apesar 
disso, uma relação harmoniosa com ele (imagens 23 e 24).

IMAGENS 23 e 24

(página à esquerda e
dupla página seguinte)
Páginas do livro  
D. Quixote impresso  
com tipos de Geronimo Gil 
onde se podem observar 
fontes romanas e itálicas.
Tamanho real.
Miguel Cervantes 
Saavedra, El ingenioso 
hidalgo Don Quixote  
de la Mancha. Madrid:  
D. Joaquin Ibarra, impresor 
de cámara de S.M., 1780.
Fonte: Real Biblioteca, 
Madrid (cópia digital).

Gap: Atelier Perrousseaux, 
2005, p. 398). 
É curioso que seja um 
espanhol a dar-lhes um 
destaque diferente.
40 ] Fred Smeijers,  
op. cit., p. 168.
41 ] TL “had a surprisingly 
calligraphic quality.” Daniel 
Berkeley Updike,  Printing 
Types. Volume II, second 
edition. Londres: Oxford 
University Press, 1937,  
p. 86 [1ª edição: 1922].
42 ] TL “Spanish types of the 
18th century are surprisingly 

distinctive in their liberal 
disregard for matching the 
roman and italic counterparts 
as closely as possible. 
Although some italics do 
harmonize sweetly with 
their roman counterparts, a 
greater number show a streak 
of independence generally 
unseen in italics from other 
regions of Europe.” John 
Downer, The art of planning 
and unplanned marriage.  
In: Mário Feliciano, Cosas  
de España. Lisboa: Published 
by the author, 2005, p. 15.
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Por último, parece-nos interessante notar que, em relação aos tipos de 
Fleischmann, estes itálicos  são simultaneamente mais caligráficos – por 
exemplo, na inclinação acentuada do f – e mais “modernos”, como se 
pode ver, nomeadamente, na forma do h, mais próxima do Romain du 
Roi e dos tipos do fim do século XVIII. Há, por outro lado, caracteres 
como o v que são ainda bastante caligráficos, tanto nos tipos de Fleis-
chmann, como nos tipos de Geronimo Gil, diferindo muito da forma do 
mesmo caracter nos tipos do Romain du Roi (imagem 25).
Os tipos de Gil são, na realidade, ainda barrocos, embora apresentem já 
alguns pormenores que viriam a ser comuns no neoclássico.

SÉCULO XVIII
GERONIMO GIL

SÉCULO XVIII
FLEISCHMANN

SÉCULO XVIII
ROMAIN DU ROI

f

h

v

SÉCULO XX
GERONIMO

IMAGEM 25

Comparação entre os 
itálicos dos tipos de 
Fleischmann, de Geronimo 
Gil e do tipo Romain du Roi 
(à esquerda, a interpretação 
contemporânea de Mário 
Feliciano dos tipos de Gil).
• Itálicos de Fleischmann:
Jean Enschedé, Epreuve 
des lettres et caractères 
typographiques fondues 
à Harlem à la Fonderie 
de Jr. A. Jean Enschedé. 
Harlem: Imprimerie de Jr. 
et Jean Enschedé, 1756.
Fonte: Biblioteca Nacional 
de España (fotocópia de 
microfilme).
• Itálicos de Geronimo Gil:
Miguel Cervantes Saavedra, 
El ingenioso hidalgo  
Don Quixote de la Mancha. 
Madrid: D. Joaquin Ibarra, 
impresor de cámara  
de S.M., 1780, pp.1, 2 e 3.
Fonte: Real Biblioteca, 
Madrid (cópia digital).
• Itálicos de Grandjean:
Fonte: James Mosley  
[et al.]. Le Romain du Roi: 
la typographie au service 
de l’État, 1702-2002. Lyon: 
Musée de l’imprimerie, 
2002, p. 109.
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43 ] Feliciano começa a 
trabalhar na criação de tipos 
de letra em 1994 e, tal como Gil 
o tinha sido dois séculos atrás, 
é autodidacta nesta área. Ver 
também o Capítulo 5, alínea 2.1. 
Percurso profissional  
de Mário Feliciano
44 ] Feliciano, Mário, Cosas 
de España: Interpretations  
of eighteenth-century Spanish 
types. Lisboa: Published  
by the autor, 2005. 
45 ] “Geronimo is (…) a digital 
interpretation of the types cut 
by Geronimo Gil in Spain in 
the eighteenth century (…)  
My idea was to create a digital 
typeface family mainly desig-
ned for books and magazines 
that would retain the main cha-
racteristics of Gil’s types (…) 
but to add freedom for my own 
personal ideas as well.” Mário 
Feliciano, Geronimo concept 
[Em linha]. Haarlem: Enschedé 
Font Foundry, 2010.  
[consult. Outubro 2011].  
Disponível em: <URL:http://
www.teff.nl/fonts/geronimo/
geronimo_concept.html>

3. A interpretação de Mário Feliciano

3.1. Contexto

O tipo Geronimo começa a ser desenhado por Mário Feliciano 43 a par-
tir de 1997 – sobretudo com base em mostras de letra da Imprensa Real 
Espanhola e no livro D. Quixote–, e é apresentado numa versão inicial 
em Nova Iorque, no Congresso TypeCon, organizado pela Society of Ty-
pographic Aficionados, em 2005. Simultaneamente, Feliciano edita uma 
brochura, Cosas de España,44 (imagem 26), contendo interpretações de 
Feliciano de vários tipos espanhóis do século XVIII: os tipos Salustiana e 
Atanasia, concebidos a partir de tipos de Espinosa; o tipo Eudald, inspi-
rado nos tipos que Eudald Pradell criou em Barcelona; o tipo Monteros, a 
partir das criações de Antonio Espinosa de los Monteros; o tipo Rongel, 
inspirado nos tipos do puncionista Rongel; o tipo Merlo, que é uma inter-
pretação dos tipos de Ismael Merlo e, finalmente, o referido tipo Geroni-
mo, desenhado a partir dos tipos de Geronimo Gil (ver imagem 27).
Em 2010, o tipo Geronimo é lançado pela empresa sucessora da fun-
dição holandesa para a qual Fleischmann tinha trabalhado no século 
XVIII, a prestigiada Enschedé Font Foundry. 
Como dissemos na introdução aos casos de estudo, criar um tipo digital 

baseado num tipo da época da tecnologia em chumbo não 
é algo óbvio e imediato: há irregularidades que não fazem 
sentido: é preciso interpretar espessuras, contrastes e for-
mas. Além disso, Mário Feliciano refere explicitamente que 
aquilo que faz são interpretações, acrescentando elementos 
contemporâneos da sua autoria: “O Geronimo é uma inter-
pretação digital dos tipos gravados por Geronimo Gil em 
Espanha, no século XVIII (…). A minha ideia era criar um 
tipo digital desenhado sobretudo para livros e revistas que 
retivesse as características principais dos tipos de Gil (…) 
mas ter também liberdade para as minhas ideias pessoais.” 45

IMAGEM 26

Capa do livro Cosas de España
Mário Feliciano, Cosas de 
España: Interpretations of 

eighteenth-century Spanish 
types. Lisboa: Published  
by the autor, 2005.



C A P Í T U L O  7  •  C A S O  D E  E S T U D O :  G E R Ó N I M O  D E  M Á R I O  F E L I C I A N O448

Por outro lado, no século XVIII cada corpo de letra tinha o seu de-
senho e, nas fontes digitais actuais, podemos utilizar cada fonte no 
tamanho que quisermos. No entanto, nesta família de tipos, temos 
a vantagem de existirem seis variações de peso  – light, boook, me-
dium, semibold, bold e black – e Feliciano sugere que se usem os pe-
sos mais leves nos tamanhos maiores. Ou seja, Feliciano – tal como 
os puncionistas do século XVIII –  tem em conta as diferenças de 
percepção inerentes ao tamanho em que os tipos são usados: “Em-

IMAGEM 27

Interpretação de  
Mário Feliciano dos  
tipos espanhóis do século 
XVIII. Mostras de 2005 
dos tipos Salustiana, 
Monteros, Eudald,  
Merlo, Rongel e Geronimo 
(reduzido em relação  
ao original).
Fonte: Mário Feliciano, 
Cosas de España: 
interpretation of 
eighteenth-century spanish 
types. Lisboa: Published  
by the author, 2005, p. 32.
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46 ] “While Geronimo 
 was mainly conceived  
as a typeface for (small)  
text, it also performs well  
at bigger sizes most notably 
the lighter weights.”  
Mário Feliciano, idem.
47 ] Um tipo com o mesmo 
nome (Ibarra) tinha já sido 
produzido por volta de 1930, 
pela Fundição Tipográfica 
Richard Gans, mas é do 
consenso geral que a sua 
qualidade gráfica era fraca. 
Enric Satué, El diseño gráfico 
en España: história de  
una forma comunicativa 
nueva. Madrid: Alianza 
Editorial, 1997.
48 ] Comparámos, 
inicialmente, a fonte  
Geronimo book com  
a fonte Ibarra Real regular.
49 ] Capítulos 2 e 3

bora o tipo Geronimo tenha sido concebido como tipo para texto 
(pequeno), também se adequa a tamanhos maiores, sobretudo nos 
seus pesos mais leves.” 46 
A extensão desta família é extraordinariamente completa. Para cada um 
dos pesos, existe uma versão equivalente em itálico e todas essas fontes 
possuem uma versão em versaletes, uma série de ligaturas, acentos para 
uma enorme variedade de línguas e quatro versões para os algarismos 
(tabular lining, tabular oldstyle, proportional oldstyle, proportional li-
ning). 
Entre 2005 e 2010, José Maria Ribagorda, designer espanhol, desenha 
também, a partir dos mesmos tipos de Gil, o tipo Ibarra 47 (com dois 
pesos: regular e bold), com as suas variantes em itálico e duas versões 
para os algarismos. Por isso, na análise do tipo de Feliciano nos pareceu 
relevante estabelecer uma comparação entre estes dois tipos 48. 

3.2. Análise 

Como vimos atrás 49, o sentido do movimento da mão, a forma do ins-
trumento da caligrafia e o seu suporte determinaram a forma do traço, 
que é retomada e modificada pelos puncionistas na era da imprensa e 
continuada, actualmente, pelos designers que criam tipos digitais. Há 
um fio condutor a ligar a história dos tipos, que acaba por ser determi-
nante das duas principais características que, ainda hoje, dão coesão e 
personalidade a um tipo de letra no seu conjunto, e que se revelam indi-
vidualmente em cada caracter: o eixo da letra (ver imagem 28) ligeira-
mente oblíquo, no caso do Geronimo, e vertical, no caso do Ibarra (com 

GERONIMO IBARRA

7˚

IMAGEM 28

Comparação do eixo dos 
tipos Geronimo e Ibarra.
Fonte: imagem da autora.
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um eixo secundário oblíquo) –, e as  proporções entre os vários elemen-
tos que constituem os caracteres. Na análise das proporções, o aspecto 
porventura mais relevante – e relacionado com o eixo da letra –  será 
o contraste entre os traços grossos e finos de cada caracter. Ele é cla-
ramente menor no Geronimo, como podemos observar na imagem 29, 
tornando este tipo mais adequado para texto, sobretudo em corpos pe-
quenos, onde o contraste exagerado (especialmente nas maiúsculas do 
Ibarra), ou a sua excessiva “leveza”, podem dificultar a leitura.
A altura-x é outro elemento decisivo para a aparência visual de um tex-
to, sendo, neste caso, maior no Geronimo do que no Ibarra, como pode-
mos ver na imagem 30.

GERONIMO IBARRA

cerca de 52% cerca de 59% cerca de 26% cerca de 49%

IMAGEM 29

Comparação do  
contraste dos tipos 
Geronimo e Ibarra.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 30

Comparação da  
altura-x dos tipos 
Geronimo e Ibarra.
Fonte: imagem da autora.
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Além disso, podemos observar nestes dois tipos a diferente proporção 
entre a altura das maiúsculas e a altura x – claramente menor no Gero-
nimo – e entre a altura das maiúsculas e a altura dos ascendentes, neste 
caso, claramente maior no Geronimo (ver imagem 31). 

IMAGEM 31

Comparação entre  
a altura das maiúsculas e 
a altura-x e entre a altura 
das maiúsculas e a altura 
dos ascendentes dos  
tipos Geronimo e Ibarra.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 32

Comparação das  
serifas dos tipos 
Geronimo e Ibarra.
Fonte: imagem da autora.

GERONIMO IBARRA

GERONIMO IBARRA

Para além disto, há também um conjunto de pormenores característi-
cos nas formas e contraformas dos caracteres, que contribuem decisiva-
mente para dar personalidade a um determinado tipo de letra: 
• A forma das serifas e dos enlaces: serifas adnatas nos dois tipos, mas 
no Geronimo muito mais fortes e modeladas, com formas mais subtis e 
ligeiramente convexas (imagem 32). 



C A P Í T U L O  7  •  C A S O  D E  E S T U D O :  G E R Ó N I M O  D E  M Á R I O  F E L I C I A N O452

No Geronimo as serifas superiores de alguns caracteres (como o b , o 
d ou o h, por exemplo) são oblíquas e curvas, tal como o eram nos ori-
ginais de Gil (ver imagem 18), embora a serifa do d tenha uma inclina-
ção ligeiramente diferente, como se pode observar na imagem 33 (ver o 
traço encarnado, com a mesma inclinação da serifa superior do d, que 
se encontra ligeiramente desfasado ao sobrepor as serifas das outras 
letras). No caso do Ibarra, são na sua maioria também oblíquas, mas a 
serifa superior do d é totalmente horizontal.
Nos itálicos do Geronimo, tal como nos originais de Gil, essas serifas são 
também oblíquas e têm ângulos ligeiramente diferentes. (imagem 34)

IMAGEM 33

Comparação da inclinação 
de algumas serifas dos 
tipos Geronimo e Ibarra.
No Geronimo essas 
inclinações são variadas 
e ligeiramente curvas: 
na imagem o filete 
encarnado que segue 
a inclinação do d não 
acompanha, por exemplo, 
a inclinação do h.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 34

Comparação das  
serifas dos tipos  
originais de Geronimo  
Gil com o tipo 
Geronimo de  
Mário Feliciano.
Fonte: Imagem  
da autora a partir  
de originais do livro  
D. Quixote, do século 
XVIII e da fonte 
Geronimo italic  
de Mário Feliciano.
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50 ] Ver capítulo 4:
 alínea 3.4.6 e imagem 31.

• A abertura moderada e a forma dos terminais, em gota – embora a 
aparência seja diferente devido à diferença no contraste das letras – são 
sensivelmente iguais nos dois tipos (imagem 35). 

Na análise dos pormenores das letras apercebemo-nos ainda que o tipo 
Geronimo tem inúmeras subtilezas que conferem qualidade e dão equi-
líbrio ao tipo, como podemos constatar nalguns dos exemplos que apre-
sentamos em seguida:
– as contraformas do m são ligeiramente inferiores à contraforma do n, 
para que o m não fique excessivamente largo 50 (imagem 36).  

IMAGEM 35

Comparação da abertura 
e dos terminais dos tipos 
Geronimo e Ibarra.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 36

Comparação das 
contraformas do m e do n 
no tipo Geronimo.
Como se pode ver, a 
sobrepor o m, em outline 
encarnado, a letra n tem 
uma contraforma maior.
Fonte: imagem da autora.

GERONIMO IBARRA
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51 ] Ver capítulo 3, alínea 5.2.9.
52 ] Ver capítulo 4,  
alíneas 3.4.3 e  3.4.8.
53 ] Ver no capítulo 4, na 
imagem 43, a parte inferior 
do a no tipo Swift. Essa 
forma de junção está também 
subjacente em tipos sem 
serifas de Feliciano, como  
é o caso do tipo Morgan.

– as contraformas do n e do u são também diferentes em atenção às leis 
da percepção visual 51 (imagem 37).  
– Há uma série de pormenores nalguns caracteres que acentuam o mo-
vimento da leitura, da esquerda para a direita, como, por exemplo, a es-
pora horizontal no G ou a perna prolongada do R, com uma expressiva 
serifa virada para a direita 52(imagem 38). 
Há ainda alguns pormenores analisados que nos parecem característi-
cos de alguns tipos de Mário Feliciano (imagem 39):
– A forma das uniões dos traços curvos com as hastes: nalgumas letras 
como no n, no p ou no a, o traço curvo estreita-se bruscamente nessa 
junção, lembrando, de certa maneira, algumas formas dos designers 
Fred Smeijers, Gerard Unger 53, ou Bram de Does. No a, além disso, 
a haste também descreve uma curva oblíqua, nessa junção. 

IMAGEM 38

Caracteres maiúsculos  
G e R do tipo Geronimo.

IMAGEM 37

Comparação das 
contraformas do n  
e do u no tipo Geronimo.
Como se pode ver,  
à direita, a sobrepor  
o u, em outline, a letra n 
invertida 180º tem  
uma contraforma 
ligeiramente maior.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 39

União dos traços curvos 
com as hastes nalguns ca-
racteres do tipo Geronimo.
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– A junção do gancho do r com a haste dá-se 
num ponto relativamente inferior nesse traço, 
o que ajuda a uma boa definição e clareza na 

forma dessa letra e, simultaneamente, lhe dá um certo dinamismo, num 
movimento diagonal induzido da esquerda para a direita.

Por último, na análise das letras individuais, optámos por destacar três 
letras, cujas curvas são, efectivamente, difíceis de desenhar 54 e que nos 
parecem especialmente bem conseguidas neste tipo de Feliciano:  o a, o 
S (maiúsculo) e o g.
Nas imagens 40, 41 e 42, podemos observar quatro desenhos destas le-
tras nalguns tipos que considerámos interessante comparar com o tipo 
Geronimo:
– O tipo Rolland, de Hugo d’Alte, analisado no capítulo anterior, que se 
baseia em tipos portugueses da mesma época dos tipos de Geronimo Gil.
– O tipo Ibarra que temos vindo a analisar.
– O tipo Fleischmann de Erhard Kaiser, designer alemão, da Dutch Type 
Library, que se inspirou directamente nos tipos de Fleischmann que 
nos parece terem influenciado Geronimo Gil.
– O tipo Periodico, de Eduardo Manso, designer argentino que se 
baseou numa série de tipos espanhóis do século XVIII, para criar 
uma família de tipos de aspecto muito contemporâneo, destinada 
ao design editorial.
• O a do Geronimo parece-nos especialmente equilibrado, tendo ao 
mesmo tempo, um certo impulso oblíquo, da esquerda para a direi-
ta, dado pela acentuada diagonal da curva da parte inferior. Tem uma 
parte inferior bastante mais larga do que a superior o que, juntamen-
te com as outras características – como, o estreitamento da curva em 
baixo, junto à haste, que já descrevemos –, lhe dá uma certa elegância. 
O seu aspecto é, claramente, o de um caracter tipográfico contem-
porâneo mas é simultaneamente mais clássico do que, por exemplo, 
o expressivo a do tipo Rolland ou, sobretudo, do a do Periodico, que 
constitui uma interpretação mais livre. Em relação ao expressivo a do 
DTL Fleischmann (muito  próximo do a do tipo Eudald de Feliciano), 
o a do Geronimo  parece-nos mais sóbrio.

IMAGEM 40

Comparação do caracter  
a de diversos tipos 
actuais, inspirados em 
tipos do século XVIII.

IBARRA REGULAR

DTL FLEISCHMANN_ SD 

ROLLAND REGULAR

GERONIMO BOOK

PERIÓDICO D MEDIUM

54 ] Ver capítulo 4, 
alínea 3.4.11.
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• Quanto ao S do Geronimo, parece-nos tam-
bém especialmente estável e equilibrado, em-
bora induza o movimento do olhar no sentido 
da leitura. Pensámos que essa estabilidade 
dinâmica é mais conseguida do que em qual-
quer um dos outros s que apresentamos: no 
Rolland, parece inclinar-se muito ligeiramen-
te para a esquerda e no Ibarra, parece-nos 
que a parte inferior é excessivamente grande 
em relação à superior.
• Por último, o g do Geronimo é uma forma es-
pecialmente expressiva e dinâmica. O laço in-
troduz um claro movimento oblíquo da esquer-
da para a direita, no sentido ascendente, que 
provoca um certo dinamismo e lhe dá um as-
pecto muito caligráfico Na imagem 42, pode-se 
observar como esse movimento é claramente 
mais expressivo do que em qualquer um dos 
outros g 55 apresentados.

IMAGEM 41

Comparação do caracter 
S de diversos tipos 
actuais, inspirados em 
tipos do século XVIII.
Fonte: imagem da autora.

IMAGEM 42

Comparação do caracter 
g de diversos tipos 
actuais, inspirados em 
tipos do século XVIII.
Fonte: imagem da autora.

55 ] Compare-se também 
com as formas de g 
apresentadas no capítulo 4, 
na imagem 45.
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56 ] Ver capítulo 3, alínea 
5.1.1. equilíbrio entre forma e 
contraforma de um caracter.
57 ] TL “Letters do not 
live in isolation. They are 
the elements of meaning, 
the components of visible 
language and their spatial 
relationship with each other is 
crucial, not only for the rapid 
recognition of words by the 
reader but for the regularity 
of texture that is essential if 
the reader’s comprehension 
is to be maintained for a 
long period”. Walter Tracy, 
Letters of credit: A view of type 
design. 1ªed. Londres: Gordon 
Fraser, 1986, pp. 77-78.
58 ] TL “Typography has to 
take care of this unconscious 
seeing: not by building fly-
fences, but by removing the 
factors that set off alarms and 
so interfere with reading . 
Fred Smeijers, op. cit., p. 157

Em relação aos diversos pesos, constatamos que dos mais leves para 
os mais pesados, a forma dos caracteres se vai expandindo, permitindo 
assim que se mantenha a relação de equilíbrio entre forma e contra-
forma (imagem 43).56

Passando da observação das letras individuais para a observação das le-
tras no contexto das palavras e das frases, tentaremos analisar a coesão 
e o ritmo que os caracteres estabelecem entre si, o que é muito mais re-
levante para a legibilidade de um texto (sobretudo se este for longo), do 
que a forma de uma letra individual: “As letras não vivem isoladas. São 
elementos de sentido, as componentes da linguagem visível e as suas 
relações espaciais recíprocas são cruciais não apenas para o rápido re-
conhecimento das palavras pelo leitor mas também para a regularidade 
da textura, que é essencial se se pretende que a compreensão do leitor 
seja mantida durante um longo período.” 57

No tipo Ibarra, parece-nos haver alguma fragilidade, produzida pela 
espessura demasiado fina de alguns dos seus traços. Por outro lado, 
os seus contrastes parecem-nos demasiado grandes e, por vezes, de-
siguais, criando zonas focais em que o traço tem mais força e chama 
mais a atenção, retirando fluidez ao tipo e ao seu movimento. Apesar 
de, eventualmente, o desenho procurar ser fiel ao original, o seu rit-
mo é frágil, tornando o texto mais difícil de ler, sobretudo nos itálicos 
(onde os espaços entre palavras nos parecem demasiado grandes), 
já que o nosso olhar é atraído para essas zonas que o distraem: “a 
tipografia tem que dar atenção a esta visão inconsciente: não criando 
obstáculos, mas removendo os elementos perturbadores que interfe-
rem com a leitura.” 58

IMAGEM 43

Os diversos pesos  
do tipo Geronimo.
Fonte: imagem da autora.
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59 ] Ver capítulo 3, alínea 
2.3.2. e alínea 3.

Na imagem 44, mostramos um pequeno texto composto em Berthold 
Bodoni Light italic, em Geronimo italic e em Ibarra Real italic, onde se 
pode perceber como, independentemente do peso e dos contrastes, é 
essencial que uma fonte para texto produza uma textura homogénea 59, 
o que acontece nos dois primeiros textos, mas não no terceiro.
O tipo Geronimo parece-nos ter um desenho caloroso, o que se deverá 
sobretudo à harmonia subtil das suas curvas e ao contraste moderado, 
no qual se pode ainda sentir o movimento da mão que escreve. No seu 
conjunto, as letras têm a capacidade de dar interesse visual e ritmo ao 
texto, embora nenhuma letra (ou pormenor de letra), individualmen-
te, se destaque, contribuindo, assim, para uma textura homogénea, 
facilitadora da leitura. As curvas, muito ligeiras e discretas em alguns 
pormenores da letra, e alguma tensão horizontal contribuem também, 
certamente, para o interesse visual deste tipo e para a sua legibilidade.



459 C A P Í T U L O  7  •  C A S O  D E  E S T U D O :  G E R Ó N I M O  D E  M Á R I O  F E L I C I A N O

IMAGEM 44

Textos compostos  
em Berthold Bodoni  
Light italic (1), Geronimo 
italic (2) e Ibarra Real 
italic (3a e 3b).
Na imagem 3b, 
assinalámos algumas 
zonas do texto que  
se destacam por terem 
uma textura diferente.
Fonte: imagem da autora  
a partir de excerto de texto 
de Luís António Verney, 
Verdadeiro método de 
estudar. Porto: Domingos 
Barreira, 1984, p.131. 
[edição original de 1746].

1

2

3a

3b
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60 ] TL “(...) Perfect regularity  
in all respects in a type 
design is not an absolute 
requirement; indeed, it may 
produce a sterilised effet, a 
lack of vitality. Irregularities 
in a design are acceptable  
if they are an ingredient  
in its charm, do not affect its 
texture, and are unobtrusive.”
Walter Tracy, op. cit, p. 140.

Apesar de alguns pormenores peculiares, como a forma horizontal saliente 
no U e no J (característica dos tipos originais de Gil), tais pormenores pas-
sam desapercebidos quando são colocados em corpo de texto (imagem 45). 
Estes, como outros pormenores do design de Feliciano, parecem cumprir 
aquilo a que se refere Tracy quando escreve que “a regularidade perfeita 
em todos os aspectos do design de um tipo não é um requisito absoluto; 
na verdade pode até produzir um efeito esterilizado, uma falta de vitalida-
de. As irregularidades no design são aceitáveis se forem um ingrediente de 
charme, não afectarem a sua textura e forem discretas.” 60

Para além disso, a grande altura-x, em conjunto com um desenho requin-
tado das ascendentes e descendentes – que lhes dá a presença necessária 
num tamanho pequeno –, associada a patilhas fortes e a uma proporção li-
geiramente condensada tornam este tipo muito elegante e funcional, per-
mitindo economizar espaço e funcionar muito bem em corpos pequenos 
(ver imagem 44). Estas são características do design de tipos holandês 
que nos parece influenciarem todo o trabalho de Feliciano. 
Com a versatilidade das várias versões da sua família e os seus ca-
racteres expressivos bem proporcionados e equilibrados na relação 
de uns com os outros, formando palavras coesas, o tipo Geronimo é 
um tipo de letra que pode servir para uma série de fins e de suportes, 
tendo aplicação preferencial, seguramente, no design editorial  
(ver imagens 45, 46, 47). 

IMAGEM 45

Texto composto  
em versaletes na fonte 
Geronimo book para 
que se possa observar 
o comportamento 
dos caracteres U e J 
maiúsculos em texto,  
num tamanho 
relativamente pequeno.
Fonte: imagem da autora  
a partir de excerto de texto 
de Luís António Verney, 
Verdadeiro método de 
estudar. Porto: Domingos 
Barreira, 1984, p.131. 
[edição original de 1746].
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IMAGEM 46

Textos compostos em Geronimo italic e Ibarra Real italic.  
Estes textos foram compostos de maneira a ocuparem  
a mesma mancha de texto, para melhor se poderem comparar.
Fonte: imagem da autora a partir de excerto de texto  
de Luís António Verney, Verdadeiro método de estudar.  
Porto: Domingos Barreira, 1984, pp 69-70. [edição original de 1746].



Imagens 47 a 50
Comparação dos tipos originais de Geronimo  
Gil (à esquerda) com o tipo Geronimo  
(à direita) de Mário Feliciano.
Fonte: Imagem da autora a partir de originais do livro  
D. Quixote, do século XVIII e da fontes Geronimo book  

e Geronimo book italic de Mário Feliciano.
Nas imagens 47 e 48 as imagens estão 
reduzidas em relação ao original do  
séc. XVIII; nas imagens 49 e 50 
apresentam-se no tamanho real.

47



Imagens do livro de Miguel Cervantes Saavedra,  
El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Madrid: 
D. Joaquin Ibarra, impresor de cámara de S.M., 1780; 
cedidas pela Real Biblioteca, Madrid (cópia digital).

48



49



50
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51

52
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4. Sumário

Toda a criação de novos tipos de letra se joga na procura sensível e per-
severante de um efectivo (e afectivo) equilíbrio entre dois factores de 
naturezas diferentes:
– Por um lado, o equilíbrio entre as formas tipográficas conhecidas e 
estabelecidas há cerca de cinco séculos – as formas básicas das letras 
latinas estabelecidas pelos humanistas no século XVI – e as alterações 
introduzidas nos detalhes dessas letras que, sem as desvirtuar, lhes po-
dem acrescentar um inovador e dinâmico factor de contemporaneidade.
– Por outro lado, nessas novas formas há também um novo equilíbrio a ser 
encontrado entre a forma e a contraforma da letra, que conduza ao equilí-
brio entre o “branco” e o “preto” da palavra, ou seja, entre a forma e o fun-
do, que é a base de toda a percepção visual. Com este termo, “equilíbrio”, 
não nos referimos a algo estático e monótono, mas antes a uma harmonia 
dinâmica que nos dá, ao mesmo tempo, o conforto e a segurança de algo 
já conhecido e o interesse e a vivacidade de um objecto criativo contempo-
râneo. É essa característica que nos permite ler um texto fluentemente e 
sem sobressaltos e, também, sem nos aborrecermos.
Cremos que Feliciano o consegue no seu tipo Geronimo.
Embora o resultado final seja, em alguns aspectos de pormenor, formalmen-
te diferente dos originais que os inspiraram, este tipo de Feliciano tem a mes-
ma capacidade que tiveram os tipos espanhóis de transição na época em que 
foram produzidos, isto é, a capacidade de inovar e surpreender, mas também 
de nos proporcionarem a segurança e o conforto de uma leitura agradável.  
É este, desde a invenção da escrita, o principal objectivo das formas das letras.
Finalmente, parece-nos de salientar o percurso de influências ocorrido 
ao longo do tempo e do espaço. Feliciano baseia-se nos tipos espanhóis 
do século XVIII, de Geronimo Gil. Este, foi sem dúvida influenciado pela 
produção dos Países Baixos, nomeadamente pelo puncionista da primiti-
va Enschedé, Johannes Fleischmann. Quase três séculos mais tarde, será 
a mesma fundição holandesa que, desta vez, pela mão de um designer per-
tencente a um país aparentemente de pouca tradição tipográfica, o portu-
guês Mário Feliciano, passará a disponibilizar um excelente novo tipo que 
é, seguramente, o resultado contemporâneo de todas estas influências.

Imagens 51 e 52
Simulação de duas  
duplas páginas do livro 
D. Quixote do século XVIII 
analisado (em tamanho 
reduzido) compostas  
com o tipo Geronimo,  
de Mário Feliciano.
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Uma interrogação atravessa todo este trabalho: o que é um 
tipo de letra de qualidade? 
O nosso objecto de estudo limitou-se a um universo relativamente 
pequeno, ou seja, os designers portugueses e os seus tipos de letra 
(entre 1994 e 2012). Procurámos perceber as razões do seu sucesso 
profissional. Mas tal não seria possível sem previamente procurar 
uma resposta a essa pergunta, embora desde sempre soubéssemos 
que ela não era fácil, nem que podíamos esperar uma resposta total-
mente objectiva.
Numa primeira fase, esta questão conduziu-nos para a história da es-
crita – chamámos a atenção para aquilo que é comum à nossa escrita 
e às escritas primitivas – e, num segundo momento, para a análise dos 
tipos ao longo da história da tipografia. Nos primeiros séculos de letras 
tipográficas, procurámos encontrar aquilo que foi sendo considerado 
como modelo de qualidade – ou pelo menos, aquilo que chegou até nós 
com esse cunho – e de que modo essas formas se relacionaram com a 
caligrafia que as antecede, com a tecnologia em que eram efectivamente 
produzidas e com as concepções estéticas da época.
Na abordagem da história da tipografia, não temos a veleidade de ter en-
contrado novos factos, nem conceitos originais. Esperamos, no entanto, 
poder contribuir para uma visão sintéctica da história da letra, centrada 
não apenas nos personagens que lhe deram forma ou nos produtos que 
foram criando, mas também nas relações que as formas das letras es-
tabelecem simultaneamente, com a tecnologia, com o corpo humano e 
com o universo das ideias. Pensamos que essa abordagem possa ser útil 
do ponto de vista pedagógico.
“A ideia de que a técnica modificaria a essência das letras continua viva” 1 

e, nesse sentido, pareceu-nos fundamental desmistificar a noção tão co-
mum, actualmente, de um domínio da técnica sobre as formas visuais. 
Quisemos realçar a importância da relação das formas das letras com 
as ideias que lhe dão forma e com as características do corpo humano, 
nomeadamente no que se refere ao olho e ao cérebro. 
Por outro lado, julgamos ter tornado claro como a tecnologia pode in-
fluenciar a nossa forma de ver e, nesse sentido, condicionar, de facto, as 
formas criadas.

1 ] TL “La idea de que la 
técnica podría cambiar la 
esencia de las letras sigue 
viva.” 
Gerard Unger, Qué ocurre 
mientras lees? Tipografia 
y legibilidad. Traduzido 
por Eric-Martin Jansen 
a partir da edição revista 
e actualizada. Valencia: 
Campgràfic, 2009, p.33. 
[Edição original em língua 
holandesa: Terwijl je leest, 
1995. Edição revista e 
actualizada: 2006].
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“Nada pode fazer o meu olho digitalizar melhor do que já o faz, ou tor-
nar o teu cérebro mais sensível aos valores tonais. Estes são os funda-
mentos, e não mudam.” 2  
Esta constatação levou-nos ao estudo da percepção visual e das relações 
das letras com a fisiologia e com a cultura. Numa tentativa transversal 
a toda esta investigação e, mais particularmente, a esta matéria, pro-
curámos articular os princípios teóricos com a prática tipográfica. No 
capítulo 3, cremos ter dado um pequeno contributo para uma sistema-
tização clara dos princípios da teoria da Gestalt na sua relação com o 
design de tipos. Esses princípios explicam uma série de decisões de de-
senho que, em muita da literatura nesta área,  são apresentadas como 
dados adquiridos. Pareceu-nos essencial explicar essas opções de uma 
forma sustentada e coerente, para ajudar a compreender o “porquê” de 
inúmeros aspectos formais das letras tipográficas. 
O passo seguinte consistiu na análise sistemática dos caracteres tipo-
gráficos que procurámos apresentar sob forma de texto e, ao mesmo 
tempo, por meio visual, fazendo uma síntese de pontos de vista apresen-
tados por diversos autores. 
A qualidade da exposição visual da reflexão efectuada, na nossa opinião, 
é tão importante como o próprio texto escrito e esperamos que a conju-
gação destas duas formas de exposição possa constituir uma mais valia 
para a reflexão e investigação nesta área.
Para analisar as diversas fontes – seja na análise pormenorizada dos ca-
racteres (no capítulo 4), seja na análise mais abrangente dos casos de 
estudo (capítulos 6 e 7) – tivemos necessidade de dispor de um vocabu-
lário comum, precisámos de encontrar uma terminologia correcta que 
nos permitisse analisar, posteriormente, os diversos tipos. A busca de 
uma nomenclatura portuguesa não se revelou tarefa fácil e aquilo que 
propomos está aberto ao debate. Tentámos ser rigorosos, confrontar 
termos portugueses actuais da área com termos usados pelos tipógra-
fos portugueses em décadas anteriores, nomeadamente, vocábulos uti-
lizados nas oficinas tipográficas. Procurámos, ainda, comparar termos 
nacionais com aqueles utilizados pelos designers no Brasil. Se, por um 
lado, há casos em que adoptámos os termos do português do Brasil, por 
uma questão prática – pela força económico-cultural deste país, esses 

2 ] TL “Nothing can make my 
eye scan better than it does 
already, or make your brain 
more sensitive to tonal values. 
These are the foundations, 
and they do not change.” 
Fred Smeijers, Counterpunch. 
Making type in the sixteenth 
century designing typefaces 
now. Second edition: revised 
and reset. Londres: Hyphen 
Press, 2011, p. 185. 
[First published by Hyphen 
Press, London in 1996].
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3 ] TL “es imposible leer y 
contemplar el mismo tiempo.”
Gerard Unger, op. cit., p.35. 

termos já se impuseram – noutros casos, pareceu-nos que os termos uti-
lizados em Portugal faziam mais sentido.
Em relação aos termos em inglês, o mesmo se passa: alguns são já de 
uso inevitável, enquanto que outros deveriam ser substituídos pelo por-
tuguês, sob pena de ficarmos dominados por uma uniformidade que já 
se sente noutras áreas, com grande perda da riqueza da nossa língua. 
É este um pequeno contributo, mas a que damos a maior importância. 
Esperamos que venha a ser debatido e enriquecido por outros, e que a 
vaga emergente de novos designers de tipos e crescente interesse por 
esta área, no nosso país, se possa constituir, pelo menos, como pretexto 
para a procura da fixação de uma nomenclatura portuguesa.
Depois de encontrado um vocabulário comum, e a partir da síntese 
de princípios a ter em conta no design de um tipo, baseada nas condi-
cionantes da percepção visual e da cultura, tentámos sintetizar numa 
grelha de análise as principais características de um tipo de letra com 
serifas para texto. O modo abrangente e detalhado como o fizemos po-
derá ser, também ele, segundo julgamos, um contributo para a análise 
do design de tipos. Aliás, a concretização da sua utilidade é testada nesta 
investigação, na sua aplicação aos casos de estudo, nos tipos Geronimo 
e Rolland.
Domínio das proporções, equilíbrio na relação entre caracteres e aten-
ção às correcções ópticas são características destes dois tipos de letra 
que pudemos constatar e aferir melhor através dessa grelha de análise. 
Nas suas evidentes diferenças, os tipos Rolland e Geronimo são tipos de 
letra de inegável qualidade formal, sendo simultaneamente agradáveis 
ao olhar e úteis para a leitura.
Diz Gerard Unger: “é impossível ler e contemplar ao mesmo tempo.” 3 
Constatamos que é assim. Mas esta afirmação pressupõe que as duas 
actividades são igualmente importantes: quando entramos em contacto 
com um texto impresso, com um “tipo de letra de qualidade, “podemos 
ser atraídos pelo seu aspecto e, se formos sensíveis à beleza das formas, 
o contacto inicial com esse texto é agradável e motivador. Mas, no mo-
mento em que começamos a ler, essas formas “desaparecem”, as letras 
tornam-se “invisíveis”, para deixarem emergir o sentido do texto que 
lemos. 
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4 ]  TL “La relación 
primordial entre escritor y 
lector presenta una paradoja 
maravillosa: al crear el papel 
del lector, el escritor decreta 
también su propia muerte, 
puesto que, a fin de que un 
texto se de por concluido, el 
escritor debe retirar-se, dejar 
de existir.” Alberto Manguel, 
Una historia de la lectura. 
6ª Edição. Tradução de José 
Luis López Muñoz. Madrid: 
Alianza Editorial, 2009, p. 254. 
[Edição original em língua 
inglesa: A history of Reading, 
1996].

Alberto Manguel observa que “a relação principal entre escritor e leitor 
apresenta um paradoxo maravilhoso: ao criar o papel do leitor, o escri-
tor decreta também a sua própria morte, pois, a seguir à conclusão de 
um texto, o escritor deve retirar-se, deixa de existir.” 4   À semelhança do 
que acontece ao escritor, também o autor de um tipo de letra deve “de-
saparecer” no acto de leitura. Se uma letra chamar demasiado a atenção 
para si própria ou para algum dos seus pormenores, deixa de cumprir  a 
sua função. Mas se, por outro lado, não estiver bem proporcionada, ade-
quada à língua em que é utilizada e pensada para a tecnologia empre-
gue, não corresponde igualmente à sua função. Ou seja, deve ser criada 
por um designer competente, atento tanto à história da tipografia, como 
às suas formas actuais.
Este aparente paradoxo, torna o design de tipos para texto numa acti-
vidade particularmente difícil, mas também muito estimulante e desa-
fiadora.
Ora, a capacidade de resposta a desafios pareceu-nos ser, precisamente, 
uma qualidade comum a todos estes designers. 
Nas entrevistas que fizemos e na análise do seu trabalho, pudemos cons-
tatar que estes designers, apesar de personalidades e maneiras de en-
carar a profissão e a vida muito díspares – bem patentes nos diferentes 
percursos profissionais que esboçámos –, partilham algumas caracte-
rísticas comuns:
• a abertura à novidade, a coragem e a vontade de arriscar, a determina-
ção e a enorme capacidade de trabalho e de dedicação à profissão;
• a sensibilidade formal;
• a capacidade tecnológica.
Por último, encontrámos uma característica que nos parece peculiar:
• a capacidade de procurar na História as razões de ser do design de 
tipos, utilizando o conhecimento da história das letras com rigor, mas, 
simultaneamente, como motivação criativa. Esta característica confere-
-lhes a possibilidade de aliarem, de forma exemplar, tradição e contem-
poraneidade.
Ao longo de todo este processo, apercebemo-nos da importância para 
todos estes designers, dos originais impressos na época da tipografia em 
metal e de como, a partir dessas interpretações, baseadas em originais 
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5 ] Nos casos de estudo, 
observámos que Hugo d’Alte 
procurou inspiração em  
pormenores tipográficos 
característicos da língua 
portuguesa, enquanto que 
Mário Feliciano foi buscar 
inspiração para os seu trabalho 
a Espanha, país geográfica e 
historicamente próximo do 
nosso. Dino dos Santos fez 
interpretações tipográficas 
da caligrafia portuguesa do 
século XVIII. Ricardo Santos 
e Rui Abreu encontraram no 
património histórico e cultural 
português, motivação para 
alguns dos seus trabalhos.

portugueses ou espanhóis, se procurava uma identidade – não necessa-
riamente portuguesa – mas algo que ancorasse o seu trabalho e que lhe 
desse uma ligação à História.
É como se a liberdade que lhes confere a ausência de tradição no design 
de tipos em Portugal, lhes desse a mais valia de uma enorme abertura 
à novidade – facto referido nas entrevistas por vários destes designers 
– e, simultaneamente, essa falta de raízes os fizesse procurar as origens 
numa história da tipografia de âmbito internacional. Sem deixarem de 
estar atentos ao que se fazia no nosso país –como se pode ver no casos 
de estudo e nos percursos profissionais destes designers 5 – procuraram 
conhecer o que de melhor se foi criando, ao longo dos séculos, em todo 
o mundo. 
Realçamos que na sua actividade actual, nas diversas relações profis-
sionais, e até mesmo pessoais, essa vertente internacional é essencial. 
O percurso de Miguel Sousa e Hugo d’Alte passa-se, já há muitos anos, 
fora de Portugal. A sua inserção profissional noutros países é total, 
como vimos. 
Grande parte destes designers mantém relações profissionais e comer-
ciais com inúmeros países, sobretudo com o Norte da Europa – nomea-
damente, com a Suécia (Mário Feliciano, Hugo d’Alte, Ricardo Santos e 
Rui Abreu), com a Holanda (Mário Feliciano, Hugo d’Alte) – e com os 
Estados Unidos (Dino dos Santos, Mário Feliciano). 
A diversidade destas relações é um estímulo para a sua criatividade e 
torna-os capazes de uma grande abertura.
Verificamos ainda ainda que todos eles estão muito atentos às necessi-
dades dos designers gráficos – talvez porque todos eles passaram por 
essa actividade profissional ou a exercem ainda, em parte. O seu sucesso 
comercial, nomeadamente no que respeita ao design editorial, é notá-
vel. Ou seja, julgamos que a versatilidade dos seus tipos é uma enorme 
mais valia para a hierarquização de conteúdos tão necessária ao design 
editorial actual. Eles desdobram-se em inúmeras fontes, constituindo, 
frequentemente, famílias extensas e com pormenores relevantes, como 
é o caso, por exemplo, de algumas ligaturas, de algarismos em quatro 
versões, ou de tipos para títulos que se conjugam adequadamente com 
tipos para texto equivalentes. 
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6 ] José Bártolo, “Design 
Português. O que é isso?” 
[Em linha]. In José Bártolo, 
Reactor, [2006-2012]. 
9 de Maio de 2010. 
[Consult. Junho 
2012]. Disponível em 
WWW:<URL:http://reactor-
reactor.blogspot.pt/2010/05/
design-portugues-o-que-e-isso-
amanha.html

7 ] “Para nosotros, este 
desplazamiento desde el 
afán de la originalidad – 
como objectivo creativo 
principal de las últimas 
décadas – hacia la búsqueda 
de una reinterpretación 
desde parametros 
personales resulta muy 
positivo, pues nos abre la 
posibilidad de alcanzar, 
por fin, un verdadero 
sistema que muestre una 
ambición universalizadora 
pero reconozca al tiempo 
la idiosincrasia de sus 
componentes individuales 
y que busque potenciar 
esta individualidad, no 
normalizarla, uniformizarla.” 
“Epilogo: Tradición es 
revolución”  in Étapes: diseño 
y cultura visual, nº 10, p. 144.
Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 
2010.

Em resposta à questão, por nós colocada no inicio desta investigação, 
podemos agora afirmar que não existe um “design de tipos português” 
no sentido da adopção de um estilo concreto, ou de um modo de fazer 
determinado.
No entanto, pela abertura de espírito destes designers, pela sua capa-
cidade de entendimento da história e da contemporaneidade e pela sua 
capacidade de adaptação às necessidades gráficas actuais, julgamos po-
der identificar um modo de estar português, uma identidade comum, 
que se define precisamente pelas suas diferenças. Como refere José Bár-
tolo, num artigo a propósito da identidade do design português, “talvez 
esta indefinição seja, aliás, parte do que nos define”, já que “mais do que 
uma identidade colectiva, o que (...) parece evidenciar-se hoje no design 
gráfico português é uma forte identidade individual, o carácter autoral 
que contribui para uma dinâmica colectiva.” 6

Esta maneira de ser aberta a diversas influências, este modo de encarar 
o design de tipos como um desafio para um encontro entre passado e 
presente, que pode assumir variadas formas constitui, no nosso enten-
der, uma resposta à tentação uniformizadora de épocas passadas e uma 
oportunidade para se encontrarem novos e estimulantes caminhos no 
design de tipos. 7 
Por último, não podemos deixar de referir que responder à nossa per-
gunta inicial – o que é um tipo de letra de qualidade? – seria uma tarefa 
ambiciosa e impossível  de concretizar totalmente. Esperamos, no en-
tanto, ter dado um pequeno contributo e que este estudo permita levan-
tar novas interrogações e que alguns dos caminhos apontados possam 
constituir um desafio para outros investigadores em Portugal.

Algo ficará sempre por dizer, algo que pertence à esfera da arte, à qual 
temos acesso pela contemplação, muito para além da capacidade de a 
explicar. Mas a actividade do design gráfico obriga-nos a não prescin-
dir deste exercício de reflexão, compreensão e explicação das formas 
visuais, sobretudo porque, para além da sua função estética, elas cum-
prem uma função de leitura. Função que, entre outras coisas, acaba de 
permitir ao nosso leitor ler este texto.
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