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RESUMO





As necessidades atuais de implementação gráfica vêm 
influenciar a construção de novas formas tipográficas, que 
necessitam de uma anatomia intrinsecamente estudada de 
modo a permitir adaptabilidade nos mais diversos meios. No 
entanto, atendendo ao atual espectro contemporâneo, verifica-
se que a construção de novos tipos de letra tem ainda por base 
modelos de letra apropriados da história. Assim sendo, os 
tipos atuais enfrentam paradigmas de conceção que permitem 
resultar em novas formas sem nunca perder a essência do 
original. Os nossos antepassados evidenciam que a forma 
de como as letras romanas foram desenhadas continuam a 
influenciar a conceção de tipos contemporâneos. Contudo, o 
desenho caligráfico está muito longe de corresponder a um 
tipo de letra em todas as suas vertentes de uso e mecanismos, 
como, por exemplo, os registos manuscritos acabam por ter de 
ser digitalizados e alterados de forma a acoplar compensações 
óticas entre outras modificações.

Analisando os fundamentos de sistemas caligráficos e 
tipográficos é importante entender a diferenciação dos dois 
e perceber quais as formas de conexão que podem existir 
entre ambos para que a produção de fontes. Delineando-se 
um caminho histórico desde o traçado tipográfico promovido 
através da escrita dos escribas e passada para a mecanização 
através da prensa mecânica de Gutenberg, entendemos várias 
das técnicas e metodologias de construção, existentes ao longo 
da história, que nos ajudam a compreender conceitos e razões 
das novas estratégias de criação.

Este projeto tem como objetivo investigar e analisar as 
diferentes estratégias e metodologias existentes na construção 
de um novo tipo de letra. Seguindo metodologias de desenho 
caligráfico de Martin Andersch, bem como as estratégias 
de desenho tipográfico de José Scaglione e Laura Meseguer 
como pontos de partida, foram elaborados estudos para a 
conceção de um novo tipo de letra. Os resultados indicam que 
o processo influencia diretamente a nível formal o tipo de letra 
e, deste modo, as qualidades quer da forma, quer do esqueleto, 
podem ser comprometidas.

O projeto final resulta numa construção de uma família 
tipográfica incluindo pesos que variam entre o light e bold, 
com os respetivos itálicos. As qualidades formais promovem 
aplicações em ambientes digitais e analógicos variados, onde se 
verifica um melhor desempenho em grandes formatos.





ABSTRACT





The new needs of graphic implementation have influenced 
the construction of new typographic forms, which need an 
anatomy intrinsically studied in order to allow adaptability 
in the most diverse media. However, considering the current 
contemporary spectrum, it is verified that the construction 
of new types of letter still has basis of appropriate letters in 
history. Thus, current types face paradigms of design that 
allow to result in new forms without ever losing the essence 
of the original. Our ancestors evidence that the way Roman 
letters were drawn continues to influence the conception of 
contemporary types. However, the calligraphic design is far 
from being a typeface in all its aspects of use and mechanisms, 
such as for example the handwritten records have to be 
digitized and altered in order to couple optical compensations 
among other modifications.

Analyzing notions of calligraphic systems and typographic 
systems it is important to understand the differentiation of 
the two and to understand what forms of connection can exist 
between the two.

Outlining a historical path from the typographical tracing 
that already comes from the writing of the scribes monks and 
passed to the mechanization through the mechanical press of 
Gutenberg, we understand a series of existent preoccupations 
throughout history that help us to understand concepts and 
reasons of the new strategies.

This project aims to investigate and analyze the different 
strategies and methodologies of typographic creation, resulting 
in the construction of a typeface. By following the typographic 
drawing methodologies of Martin Andersch, as well as the 
directions of typographic shape design of José Scaglione and 
Laura Meseguer (among others), started the development of 
a new typeface. The results indicate that the process directly 
influences the typeface shape and skeleton, thus the qualities 
of the type can be compromised.

The final project results in the construction of a typographic 
family, including weights ranging from light to bold, with 
respective italics. As for the formal qualities, they promote 
applications in varied digital and analog environments, where 
we can expect a better performance among larger formats.
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Desde há 500 anos que os tipos de letra têm sido os principais 
instrumentos de comunicação. Quer se trate de publicações 
impressas, ou digitais. O futuro do desenvolvimento de tipos 
de letra é motivado pela forma como nos relacionamos com 
tipografia. O facto de ser o centro das comunicações em 
massa faz com que se torne algo oblívio ao qual as pessoas 
tomam por garantido (McNeil, 2017, p. 6). Através do constante 
desenvolvimento tecnológico, a forma de criação de um tipo 
de letra muda. Nos dias que correm, são várias as metodologias 
que se podem utilizar para desenvolver um tipo. Atualmente 
derreter metal para fazer uma família tipográfica é uma técnica 
obsoleta, absolutamente nada rentável, e por esta razão passa 
a ser substituída por outras tecnologias em ambiente digital1. 
As fontes deixam de ser material físico para passarem a ser 
matéria inteiramente digital. A forma de um tipo de letra 
que conseguimos observar no ecrã de um computador, foi 
previamente desenhada com recurso a software de desenho de 
fontes onde se construíram formas através de vetores.

Esta tecnologia de armazenamento e representação de formas 
por instruções matemáticas surge desde o aparecimento 
dos primeiros computadores na década de 1970 e tem 
vindo a alterar-se e a ser melhorada ao longo do tempo. 
O desenvolvimento de novas ferramentas que facilitam a 
construção de fontes, como por exemplo a integração de 
software com possibilidades de interpolação, kerning e open type 
features, permitem resultados que anteriormente não eram 
possíveis. Desta forma as possibilidades para criação de tipos 
de letra mostram-se ser infinitas. No entanto, não se pode 
realmente afirmar desta forma, visto que de modo a produzir 
e a criar tipos de letra capazes de se inserirem no extenso 
catálogo tipográfico atual, um tipo de letra terá de apresentar 
um afinado respeito pela história e pela cultura tipográfica 
anteriormente vivida. Os canones do design de tipos ainda 
hoje são referência, pois através do conhecimento de trabalhos 
anteriores somos capazes de entender erros, reformular 
pensamentos e encontrar novas formas de criar. O objetivo 
deste projeto tem por base a exploração de metodologias para a 
criação de um tipo de letra.

Além disso, é necessário entender o impacto das criações de 
tipos de letra que surjam de modo a entender a qualidade e 
sucesso de criação. Para tal feito são realizados vários exemplos 
com o uso do tipo de letra criado, nas mais diversas aplicações, 
sejam elas em contexto digital com movimento ou em 
ambiente impresso estático.

Este projeto tem como objetivo de estudo reconhecer os 
principais mecanismos que ajudam e são referentes a um 
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1 São poucas as fundidoras de metal 
ainda em operação. Empresas como 
a Bixler são dos poucos e principais 
fornecedores de tipos de metal ainda 
em operação.



desenvolvimento de tipo de letra exemplar. Para tal são 
estudados temas e artefactos históricos que conferem um 
maior nível de agilidade já na parte de realização do projeto, 
como, por exemplo, o estudo das várias mãos caligráficas, como 
também de vários tipos de letra. A base histórica presente já 
desde os primeiros tipos desenvolvidos na era de Gutenberg 
é importante para compreender as formas e técnicas antigas 
e aplicar nas novas estratégias melhoradas e modernas. Ao 
mesmo tempo, o estudo das formas que anteciparam a prensa 
mecânica, tais como os vários tipos de escrita, como, por 
exemplo, o gótico e o cursivo, mostram-se ser inspiradoras e 
capazes de pronunciar uma influência nas primeiras fases de 
construção do tipo de letra através do desenho e esboços de 
letras. Era importante entender as metodologias existentes 
no processo de criação de tipos de letra, e para tal, foram 
analisados livros e teses cujos temas eram centrados na 
conceção eficaz de um alfabeto tipográfico: como é o caso da 
obra “From Sketch to Screen” de Cristóbal Henestrosa et al. 
(2017); “Type Tricks” de Sofie Beier (2017); e a tese de mestrado 
“Formas (In)visíveis” de Carolina Ferreira (2014). Ao mesmo 
tempo, a reflexão sobre a metodologia apresentada no livro 
“Symbols Signs Letters” de Martin Andersch (1989), mostrou ser 
a maior influência já no início de criação tipográfica.

Após a fase de análise, foi realizado um estudo de um 
possível projeto para a criação de um tipo de letra. Desta 
forma, o objetivo de estudo centra-se em desenvolver um 
tipo de letra onde é utilizada uma metodologia que cruza 
elementos de campos mais técnicos bem como mais abstratos. 
Assim, consegue-se um produção com o menor número de 
erros possíveis, capaz de incutir elementos de metodologias 
abstratas, conferindo-lhe um maior nível de personalidade.

Este projeto consiste em conceber, desenhar e produzir um 
novo tipo de letra utilizando uma metodologia definida 
através de teorias de Martin Andersch (1989), e também 
com as teorias apresentadas por Cristóbal Henestrosa et al. 
(2017) entre outros autores. Este relatório está organizado 
de acordo com o processo realizado: uma revisão teórica 
e uma implementação projetual. A primeira parte, é 
constituída por dois capítulos principais de revisão 
concetual, nos quais são realizadas uma série de reflexões e 
exercícios: contextualização histórica que permite traduzir 
uma investigação sobre os diferentes géneros de escrita e 
construção tipográfica.

A segunda parte por dois capítulos onde se faz uma análise 
de casos de estudo relevantes para o desenvolvimento deste 
projeto, passando então à apresentação da metodologia 
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apresentada que se subdivide em três partes—metodologia, 
criação tipográfica e resultados finais.

Permitindo enquadrar o assunto a ser discutido, numa 
primeira fase foi realizada uma análise sobre a história 
do desenvolvimento da escrita e da tipografia, onde é feita 
uma analogia entre o sistema caligráfico e tipográfico. Este 
capítulo subdivide-se então em dois subcapítulos, onde são 
explicadas e evidenciadas as principais diferenças entre estes 
dois temas. O primeiro subcapítulo é relativo ao estudo da 
caligrafia, existindo uma preocupação em verificar na história 
o processo contínuo de mudança das formas de letra. Desde 
o aparecimento do alfabeto latino, que datam dos tempos do 
Império Romano. Entende-se a preocupação em aprender 
o esqueleto que define as formas de letra. É realizada uma 
análise sobre os principais modelos de escrita—como o 
caso da Capitalis Quadrata—até às letras que inspiraram os 
primeiros caracteres móveis de Johannes Gutenberg—Góticas 
do Norte da Europa. Neste subcapítulo relembram-se assim os 
diferentes tipos de escrita caligráfica antepassadas que foram 
a principal influência para as formas dos primeiros tipos de 
letra, utilizadas na prensa mecânica.

No segundo subcapítulo é feita uma reflexão sobre o 
sistema tipográfico, entendendo que se trata de um método 
baseado na sistematização de caracteres que foi vivamente 
impulsionado por Gutenberg. Desta forma, realiza-se 
uma análise sobre os vários tipos de letra criados após 
o aparecimento da prensa mecânica. É realizada uma 
catalogação e breve investigação das várias formas de letra que 
foram criadas, analisando as modificações e modernizações 
envolvidas. Este sistema de caracteres, vivamente influenciado 
pelas letras manuscritas da época e região, tem em conta a 
diversidade de formas tipográficas envolvidas. Logo, decide-se 
selecionar os principais alfabetos que ajudaram a esculpir a 
história tipográfica até aos dias de hoje. Será importante dizer 
que através desta análise histórica, permite-se enquadrar os 
assuntos a serem discutidos.

O segundo capítulo centra-se em analisar a anatomia 
da letra e está subdividido em quatro subcapítulos. O 
primeiro faz referência à legibilidade e qualidade de leitura, 
debruçando-se sobre o ato de ler, clarificando como é que 
um tipo de letra pode ou não ser mais legível do que outro. O 
segundo subcapítulo remete à estruturação do tipo de letra, 
entendendo o conjunto de premissas possíveis, que devem 
ser ditadas previamente pelo designer de tipos de letra para 
a construção de uma fonte ou família tipográfica. Neste 
subcapítulo são ainda explicadas algumas das características 
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que tornam um tipo coerente tais como a introdução de 
normas e regras de sistematização na sua construção. O 
terceiro subcapítulo é relativo à importância do espaçamento 
entre caracteres, explicando também a relevância da inclusão 
de pares de kerning num tipo de letra. Incluiu-se também 
um conjunto de normativas e técnicas base de forma a 
estabelecer um espaço uniforme entre caracteres. Já na quarta 
secção permite que se comparem as diferenças entre tipos de 
construção upright (romano ou redondo) e itálico, enumerando 
várias das preocupações que devem ser tomadas na hora de 
desenvolvimento de um estilo itálico.

Para terminar são analisados quatro casos práticos, de modo 
a complementar o estudo teórico. Estes projetos foram 
escolhidos por utilizarem metodologias que influenciaram 
a criação na fase prática do projeto. A análise destes casos, 
com personalidades distintas, permite consciencializar para 
os aspetos associados com a estratégia de criação, tempo 
de produção, entre outros aspetos que serviram de mote 
para a elaboração do projeto. De igual forma, esta analise e 
este conjunto de projetos, permitem que se compreendam 
diferentes abordagens para a construção de um tipo de letra. 
Estes casos de estudo são então: a fonte Ondine de Adrian 
Frutiger (Linotype), a família tipográfica GT Sectra pela Grilli 
Type, a família tipográfica Domaine Sans Display pela Klim 
Type Foundry, e a fonte Frauen pela Sharp Type.

No terceiro capítulo da dissertação dá-se continuidade à 
investigação teórica, no entanto é aqui que se evolui para 
a fase prática do projeto. Este capítulo divide-se em quatro 
secções. Na primeira secção explica-se a metodologia 
projetual que remete para a instrução académica de Martin 
Andersch(1989). Aqui explica-se como esta prática irá 
influenciar o processo de construção do projeto. Desta forma 
fez sentido incluir uma base explicativa do modelo de criação 
apoiado por Andersch. A segunda secção começa com o início 
da construção de projeto, onde se descreve o processo de 
criação de formas tipográficas—conceito, desenho e decisões—
relatando os momentos que definiram e ajudaram a avançar 
para as fases seguintes. A terceira secção descreve o processo 
pós-desenho analógico, já com matrizes e ideias predefinidas 
com recurso a matéria teórica de Henestrosa et al. (2017), 
falando das preocupações a ter nesta fase de digitalização. 
Assim dá-se início à produção digital, começando a construir 
os caracteres chave—centradas no caracter de caixa baixa 
“a”. A quarta secção descreve as várias fases de criação 
tipográfica, catalogando as séries de ajustes e mudanças que 
o desenho do alfabeto sofreu. A quinta secção apresenta uma 
reflexão sobre o resultado final, mostrando as capacidades da 
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família tipográfica em diversos ambientes de comunicação. 
Deste modo são realizados testes em projetos de animação 
e projetos editoriais, de modo a avaliar a qualidade da 
construção tipográfica.

De forma a finalizar o estudo, na conclusão são referidos os 
pontos-chave deste projeto, quer no seu contexto teórico, quer 
prático, incluindo um relato de introspeção e comentário do 
artefacto desenvolvido.
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1. TIPOGRAFIA & CALIGRAFIA





No âmbito de compreender e iniciar a parte prática será 
necessário introduzir definições preliminares de caligrafia e 
desenho no contexto de desenho de tipo. Como explica Laura 
Meseguer (2017, p. 27), o ato de escrever está intimamente 
ligado com a escrita manual. A sua instrução é uma técnica útil 
para compreender os princípios chave de índole estrutural e 
formal das letras.

No prefácio Writing & Illuminating & Lettering W. R. Lethaby 
(Johnston, 1917, pp. 10-11), define o ato de escrever através da 
formalidade de dois principais fatores: a utilidade; e a mestria 
do uso de ferramentas. O facto de se verificar na história que 
existe um processo contínuo de constante desenvolvimento e 
mudança das formas de letra, determina que a observação de 
estratégias antepassadas—p. ex.: as Unciais Romanas; Minúscula 
Carolíngia; ou a Textura—ajudam-nos a entender quais as razões 
que definem a escrita atualmente.

As minúsculas do alfabeto latino datam desde os tempos do 
Império Romano, consolidado através do poder de Carlos 
Magno nos finais do século VIII, no entanto, as suas origens 
remetem para outro passado. Os fenícios usavam um alfabeto 
composto por vinte e duas letras, e apesar de as descobertas 
de literatura fenícia serem escassas as inscrições fenícias 
identificáveis datam há cerca de 1100 AC (Baines, P. & Haslam, 
A., 2005, pp. 39). O alfabeto grego clássico foi baseado no 
alfabeto fenício e foi em 403 AC que se tornou o alfabeto 
oficial de Atenas. Os gregos adotam as vinte e duas consoantes 
fenícias, usando duas como vogais e criaram três novas vogais, 
resultando num alfabeto constituído por vinte e cinco letras. 
Antes da norma de utilização do alfabeto grego clássico, 
manuscritos gregos chegam a Itália onde se desenvolvem 
modificações que resultam no alfabeto Etrusco. Os etruscos 
adaptaram o alfabeto para refletir as suas fonéticas, resultando 
em vinte e seis letras. Mais tarde os romanos desenvolvem um 
alfabeto a partir do Etrusco, usando vinte e uma das suas vinte e 
seis letras originais. Treze letras foram diretamente apropriadas 
do alfabeto grego: A, B, E, H, I, K, M, N, O, T, X, Y, Z; oito letras 
foram alteradas resultando nas formas das letras: C, D, G, L, P, 
R, S, V; as letras F e Q foram reintegradas no alfabeto, presentes 
no alfabeto grego antigo, mas que tinham sido descartadas no 
alfabeto grego clássico.

Assim o alfabeto romano é constituído por vinte e três letras 
representadas por vogais e consoantes, com o qual os romanos 
eram capazes de escrever e representar foneticamente a sua 
língua, à qual chamamos de Latim. As letras J, U e W são 
adições mais recentes nomeadamente para representarem 
outros sons (Baines, P. & Haslam, A., 2005, pp. 39-41). O alfabeto 
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romano tal como o conhecemos começa com as capitais 
romanas. As suas formas finas e monumentais evoluem com 
o uso do cinzel, no entanto, foram inicialmente traduzidas 
usando a prática de pincel, pena ou qualquer outra ferramenta 
usada com a mesma intenção. Edward Catich explica que as 
letras inscritas usando um formão não eram apenas resultado 
da experiência e técnica do escultor. A técnica de um calígrafo 
era essencial para criar os traçados das várias letras antes de as 
mesmas serem esculpidas (Catich, 1980).

A disposição do traçado fino e grosso, a própria individualidade 
das letras, ambas têm como base a técnica utilizada no 
manuseamento de instrumentos de escrita rápida—pincel, 
pena, … Em Writing & Illuminating & Lettering (1917, pp. 
10-11), W. R. Lethaby entende que o ato de escrita é na sua 
plenitude um modo de educar a mão, o olho e a mente. A escrita 
ordinária, isto é, a escrita do dia a dia e até os simples rabiscos, 
tiveram e têm uma grande influência na arte de desenhar letras. 
No entanto, é através do estudo das inscrições monumentais, 
como, por exemplo da Capitalis Quadrata, que se permite uma 
compreensão essencial das formas de letra maiúsculas. Desta 
forma e tendo também em conta que quase todas as formas 
de letra que nos são familiares derivam das capitais romanas, 
será importante entender os aspetos formais presentes nas 
inscrições monumentais romanas. Ao fazer-se um estudo 
prático das melhores e mais influentes formas caligráficas, 
conseguir-se-á aprender e apreciar as formas de letra que 
datam dos antepassados Romanos (Johnston, 1917, p. 35).

A escrita formal conhecida como escrita profissional dos 
escribas provém dos manuscritos das capitais romanas nos 
primórdios da escrita caligráfica. As proporções e larguras de 
cada letra maiúscula têm como base principal as formas de 
Letras Ideais (Ideal Letters), formas chave por onde se apoiavam 
os atos caligráficos. São proporções que sendo universais, todas 
as variantes das letras maiúsculas romanas realizadas pelo 
calígrafo têm como base estas proporções—fundamentadas 
nas maiúsculas do Império Romano datadas do século I e 
II (Catich, 1980, pp. 11). Será importante também referenciar 
o facto de existirem passagens de escrita de um suporte 
para outro originando transformações de escrita eminentes: 
exemplos de inscrição de letras em pedra onde se esculpiam; 
tábuas de cera onde se riscavam através de gestos rápidos; nas 
paredes de cal onde se pintavam com trinchas—desta forma 
reforçando a mudança de forma das letras (Maier, 1994, pp. 
8-27). Dados os diferentes suportes e finalidades, os modelos 
romanos podem ser agrupados em categorias: Capitalis 
Monumentalis; Capitalis Quadrata; Rustica; Cursiva; Unciais; 
Semi-unciais; Minúscula Carolíngea; Textura.
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A Capitalis Monumentalis (Figura 1), usada para celebrar datas  
importantes e conquistas em epígrafes de pompa, foi um estilo 
predileto para as inscrições na Antiga Roma. É com este estilo 
que se revê a base fundamental para a estruturação das letras 
caligrafadas e tipográficas.

A Capitalis Quadrata (Figura 2) uma variante que era usada para 
documentos importantes usando um cálamo sobre papiro.

A Rustica (Figura 3) uma letra condensada proporcionando 
economia de espaço que tinha grande diversidade de 
utilizações. A letra preferida para escrever longos manuscritos 
terá sido a Capitalis Rustica. A sua diversidade de utilização 
terá sido a principal razão para ser a letra predileta desde o 
primeiro até ao século VI. Esta letra era usada em textos de 
autores clássicos até pelo menos ao século IV, época onde 
surgiram outros modelos de caligrafia.

A escrita cursiva do latim que serviu para influenciar a 
produção caligráfica medieval, era caracterizada por uma 
simplificação gráfica dos caracteres. Esta forma de escrita, pelo 
facto de ser rápida era utilizada em documentos oficiais onde 
não era necessário o uso de ornamentos e desenhos de letra 
grandiosos como o caso da Capitalis Monumentalis (Bacelar, 1998, 
p.14) (Anselmo, 1991). Em tempos de escrita cursiva, a rapidez 
do movimento manual acaba por influenciar a forma das letras. 
No livro “Handbook Of Greek And Latin Palaeography”, Edward 
Maunde Thompson explica que o cursivo romano é definido 
por letras escritas de forma rápida e desta forma acabam por 
traduzir o alfabeto das minúsculas como as conhecemos nos 
dias de hoje. No entanto a mudança contínua de alterações 
ao processo comum de escrita cursiva estende-se na série de 
variantes de letras até ao desencadeamento da formalidade final 
das letras minúsculas (Thompson, 1893, pp. 204).

As Unciais Romanas (Figura 4) desenvolvidas no século IV, 
chegam a ser utilizadas até ao século VIII nos livros formais. 
As suas formas estritamente definidas pelo traçado da caneta, 
tinham como principais características o traçado simples, 
redondo que flui pela matriz de desenho caligráfico destro 
(Johnston, Edward, 1917, p. 38). As Unciais são formas de 
transição misturando letras que mais tarde evoluíram até às 
minúsculas derivadas das capitais Romanas. Caracterizadas 
pela sua aparência redonda apresenta um ritmo de curvas e 
traços verticais retos na página (Calderhead & Cohen, 2011, p.41)

Os livros que tratavam temas menos importantes do século 
VI contemplavam letras Semi-Unciais (Figura 5). Misturando 
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Figura 1: Capitalis Monumentalis

Figura 2: Capitalis Quadrata

Figura 3: Capitalis Rustica

Figura 4: Letras Unciais retiradas do 
livro “Handbook of Greek and Latin 
Palaeography” página 192



as características base das letras Unciais e Cursivas, as letras 
Semi-Unciais foram adotadas pelos escribas devido à sua 
rapidez de escrita. Com a chegada deste tipo de letra na 
Irlanda, surgem modificações e desenvolve-se outro tipo de 
escrita as Semi-Unciais Irlandesas. Mais tarde as Semi-Unciais 
Inglesas que baseadas na Semi-Unciais Irlandesas introduzem 
novas formas de escrita. 

Estas formas criadas através do aparo de ponta facetada 
(Slanted-pen) ou escrita cursiva (Tilted writing), permitiam uma 
escrita mais fácil de modo que se conseguisse delinear um 
traçado obliquo com partes grossas e finas, projetando letras 
com aspeto inclinado (Johnston, Edward, 1917, p. 43). Nos livros 
mais formais onde eram usadas as Unciais, as Semi-Unciais 
Romanas, Irlandesas e Inglesas, a caneta era manipulada onde 
o traçado mais fino era horizontal e o traçado mais grosso 
vertical. Todavia estas práticas ao serem influenciadas pela 
técnica da ferramenta, da aceleração da velocidade de escrita, 
transformaram as escritas Unciais, verificando-se modificações a 
nível da modelação do traçado e da direção usada com a caneta.

Em 789, a Minúscula Carolíngia (Figura 6), tinha a 
particularidade de ser muito influenciada pelo cursivo 
rudimentar romano, mas que apesar de ser escrita de forma 
cursiva mantinha as formas redondas desenhadas na vertical. 
Esta última forma de escrita rapidamente se propaga pela 
Europa, pela estabilidade de poder administrativo nos 
domínios políticos e culturais de Carlos Magno.

Já nos séculos X a XII, a facilidade do uso do aparo de ponta 
facetada e a forma de compreensão das letras escritas com tal 
lateralidade, resulta em mais tempo dedicado a escrever e em 
maior número de livros escritos. A compreensão da largura das 
letras faz com que as curvas deem lugar a ângulos e a escrita 
passa a ter um carácter Gótico, ao qual designamos por Textura 
(Blackletter), devido ao seu aspeto de união e trama que geravam 
numa página de texto (Figura 7). A tendência continua entre os 
séculos XIII a XV, com mais preocupação ainda na economia de 
espaço, fazendo uso de manuscritos mais pequenos. No século 
XV os manuscritos ficam mais altos, fazendo com que as letras 
sejam mais condensadas, mais angulares e mais rígidas.

Em Itália a formalidade das letras redondas permanece 
e preserva-se e apesar de terem sido influenciadas pela 
tendência Gótica, nunca adquiriram o aspeto angular extremo, 
característico de outras zonas do norte da Europa (Figura 8). As 
primeiras prensas de impressão Italianas seguiram o caminho 
dos escribas locais e modelaram tipos tendo como base este 
género de manuscrito—a escrita humanística, através dos tipos 
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Figura 6: Minúscula Carolíngia.

Figura 5: Letras Semi-Unciais c.500 
onde conseguimos observar os 
ascendentes e descendentes.

Figura 7: Textura, c. 1407.

Figura 8: Minúscula Humanista



de escrita: letra Antiqua Formata e cursiva, século XV.
O ofício da cópia de manuscritos ganha popularidade devido 
a uma maior procura de literatura por uma sociedade que 
descobre o valor e a necessidade de instrumentos para o seu 
desenvolvimento cultural. Todavia o crescimento da procura de 
livros era tal que preparam o cenário ideal para o aparecimento 
da imprensa de caracteres móveis. É assim que Johannes 
Gutenberg conhecido por criar a sua primeira prensa em 1438 
recorreu ao trabalho de caligrafia produzido na sua época e 
região—letra Gótica do Norte da Europa (Kane, 2002, pp. 20).

Apesar do aparecimento da imprensa, o uso de caligrafia 
não desaparece por completo continuando a manifestar-se 
paralelamente com a evolução de caracteres móveis (Bacelar, 
1998, p.20). Talvez a escrita caligráfica tenha sido desvinculada 
para a produção integra de livros e matéria editorial, no 
entanto, a caligrafia torna-se um elemento crucial e uma 
premissa relevante na produção de tipos. Com o desenho de 
formas caligráficas podemos introduzir uma metodologia para 
a construção de um tipo através dos primeiros desenhos e 
esboços, que podem resultar como principais inspirações na 
criação de um tipo de letra. A qualidade versátil e imediata de 
traçar letras faz com que a caligrafia seja o método predileto. 
O método de produção de caligrafia é diferente de todos os 
processos de realização de letras, distinguindo-o do desenho 
de letras para tipografia. Através da caligrafia não é possível 
refazer ou remendar o traçado realizado, e a única forma de 
conseguir modificações será começar de novo (Henestrosa et 
al., 2017, pp. 29). A caligrafia só acontece quando desenhamos 
letras com a mão (ou uma extensão desta, ou de outra parte 
do corpo para executar o gesto) e quando a totalidade da 
parte da letra é feita num só traço (Smeijers, Fred, 1996, 
pp.19). Atualmente, constata-se que apesar de não ser viável 
uma produção editorial construída caligraficamente, na sua 
totalidade, a caligrafia ganha outro sentido com o aparecimento 
de novos meios mais eficazes como é o caso do uso da 
imprensa de caracteres móveis. Ao utilizar a caligrafia como 
premissa para um percurso metodológico de criação tipográfica 
podemos incutir e refletir sobre diversos aspetos de qualidade 
das letras e comunicar de uma forma simples e rápida um 
possível caminho para realização tipográfica.

O sistema tipográfico é baseado num sistema mecânico, 
onde as formas e o espaçamento são definidas de antemão, 
possibilitando uma repetição infinita independentemente 
de quem o utiliza, a sistematização é intrínseca do sistema 
tipográfico e seria impossível replica-lo através do desenho 
de letras e caligrafia (Henestrosa et al., 2017, p. 30). Esta arte 
de impressão combina tecnologias como métodos de abrir 
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1.2 O Sistema Tipográfico



punções, cravar matrizes e fundir tipos móveis em metal, 
processo este que se manteve inalterado até ao final do século 
XIX. A forma de cada caracter ou glifo era aberta no punção 
a partir da ideia na cabeça do abridor de punções. O punção 
servia para cravar matrizes em cobre. A matriz era colocada 
num instrumento que se designa por molde e permitia 
fundir caractetes móveis idênticos (Figura 9). O resultado das 
imagens inversas das letras podiam deste modo ser utilizadas 
para composição e presas num quadro, que quando tintadas 
conseguiam transportar as letras para uma página de texto 
(McNeil, 2017, p.11).

Embora tenham existido técnicas menos resistentes 
apresentadas na China no século XI, os tipos móveis surgem na 
Europa no século XV através do trabalho prático desenvolvido 
por Johannes Gutenberg. Tal como referido no capítulo anterior 
o estilo caligráfico da época era vivamente influenciado pelo 
Gótico e deste modo é a principal razão para que a primeira 
criação de tipos móveis se aproximem deste estilo. A tipografia 
esteve intrinsecamente ligada aos avanços da tecnologia e leva 
a que os caracteres móveis na Europa fossem progressivamente 
abandonando as formas caligráficas usadas nos manuscritos 
da época. No entanto, pode dizer-se que desde o início da 
mecanização tipográfica, até ao preâmbulo da revolução 
industrial, não existe desenvolvimento de técnica considerável, 
pois os equipamentos e processos não mudam durante cerca de 
300 anos (Kinross, 1992, p. 25).

Talvez se possa entender que a tecnologia de Gutenberg tenha 
revolucionado e impulsionado a novas possibilidades, onde 
se pode verificar que a evolução gráfica é imensa e nunca 
com falta de ambição para elevar a potencialidade deste meio 
de impressão. A preocupação na altura era fazer com que as 
formas tipográficas se assemelhassem ao máximo com as 
formas dos manuscritos da época (Figura 10). Desta forma 
Gutenberg terá realizado 270 matrizes diferentes, incluindo 
modificações de caracteres e ligaduras em 1455. 
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Figura 9: a. olho; b. risca; c. pé;
d. corpo; e. canal; .

Figura 10: Extrato da Biblia impressa por Gutenberg & Fust, c. 1455. 
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Como as letras góticas (Blackletter) eram consideradas 
as representantes da época da Idade Média, na Europa 
do Sul este conceito não era admirado pelos escribas 
Italianos na segunda metade do século XV. O Chancery 
Script, o manuscrito favorito destes escribas transportava 
a influência da Roma Clássica e apostava em formas mais 
finas, mais cursivas. Este tipo de escrita era uma expressão 
da estética da época, tendo em conta o conceito filosófico 
Renascentista Italiano (Dodd, 2006, p. 21). Os primeiros 
impressores em Itália que ambicionavam ter algum sucesso 
com as suas impressões teriam então de se adaptar à estética 
da sua região. Tal como Gutenberg fora influenciado pelos 
manuscritos da época, outros impressores construíram 
matrizes baseadas em manuscritos das suas regiões. Konrad 
Sweynheim e Arnold Pannartz, em 1465, produziram um tipo, 
The Subiaco (Figura 11), que era mais fino e caligráfico quando 
comparado com a Textura do Norte da Europa, mostrando 
assim a influência do manuscrito humanístico. 

O seu alfabeto não era inteiramente romano, mas um 
híbrido das características das letras da Idade Média e do 
Renascimento, conhecidas como Gótico-Antiqua ou Fere-
Humanistica. Apresentava ao mesmo tempo, traços Góticos, 
provenientes da Gótica Rotunda, que foi o estilo gótico dos 
países do mediterraeno como Itália, Espanha e Portugal. 
(McNeil, 2017, p.17). Em Veneza, os irmãos Spira, Johannes e 
Wendelin construíram um tipo que se assemelhava as formas 
de letra romanas e fora considerado um avanço em relação ao 
trabalho de Sweynheim e Pannartz (Figura 12).

Figura 11: Extrato de impressão pela Subiaco type na Itália, c. 1465.



Figura 12: Extrato de impressão por Johannes e Wendelin de Spira, 1469.

Figura 13: Extrato de uma página impressa 
por Nicolas Jenson, 1470.

\

Porém, foi o francês Nicholas Jenson que chegou a codificar 
a escrita humanística de forma eficaz (Figura 13). Assim, 
em 1471, pela atividade de Jenson, abandona-se o aspeto 
vivamente influenciado pela caligrafia gótica do Norte da 
Europa, demostrando a transição dos manuscritos da escrita 
humanística aos tipos romanos de Itália (Kane, John, 2002, p. 22).
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Figura 14: Tipo itálico gravado por Francesco Griffo c. 1501.

Em Itália, no início do século XVI, o editor Aldus Manutius 
estabelece um ideal visual diferente. Manutius reconhece 
que os livros impressos tinham um carácter próprio e eram 
diferentes dos livros manuscritos, desta forma pode então 
ser considerado como o pioneiro de uma nova era em 
design tipográfico (Tschichold, 1998, p.18). Tais livros eram 
muito apreciados mais concretamente devido ao trabalho 
de Francesco Griffo. Ao fazer com que as letras de caixa-alta 
fossem menos altas relativamente às ascendentes, conseguia-
se uma melhor cor na mancha de texto, criando assim uma 
textura mais uniforme comparativamente a Jenson. Também 
fora Griffo que baseado no Chancery Script apresenta o 
primeiro tipo em itálico, em 1501 (Figura 14). O seu itálico, 
apenas em caixa-baixa, para além de enriquecer a expressão 
do texto tipográfico, é conhecido por aproveitar mais espaço, 
permitindo compor mais palavras por página impressa, 
resultando numa redução no custo de produção.
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Figura 15: Alguns caracteres por Claude Garamond
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Em França, impressores franceses deram uso a conhecimentos 
de fundição de letras góticas previamente adquiridos em Mainz 
para desenvolver um próprio modelo. É em 1540 que Garamond 
e o seu colaborador Robert Granjon desenvolvem o itálico que 
acompanhava as formas romanas, incluindo também caracteres 
em caixa-alta (Figura 15).

Apesar de existirem outros modelos, a estrutura dos ductus 
e tratamento formal das proporções e terminais manteve-
se relativamente inalterado. No século XVII, as editoras 
holandesas eram conhecidas pela beleza e clareza dos textos. 
Essas qualidades chamaram a atenção dos compradores 
ingleses, que começam a comprar os seus tipos. Anos mais 
tarde, em 1734, o inglês William Calson desenvolve o tipo de 
letra que se tornara padrão na época (Figura 16). A influência 
nos modelos holandeses é óbvia. Devido à propagação do tipo 
pelas colónias inglesas, o tipo de Calson torna-se assim um 
clássico da história da tipografia.

No momento de transição e entrada para o século XVIII, estava 
a ser produzido o tipo Romain du Roi, projeto a cargo de Philipe 
Grandjean. As qualidades formais deste tipo, influenciadas 
pela caligrafia de aparo com ponta fina, eram caracterizados 
por serifas finas, retas e um contraste extremo nunca visto, 
tornando assim em 1702 o primeiro tipo a não fazer uso de 
um eixo de contraste anguloso das romanas precedentes 
(Figura 17). O eixo perpendicular e o afastamento dos tipos de 
Griffo e Garamond contribuíram para o seu sucesso. Todavia 
como o tipo se encontrava em desenvolvimento apenas para a 
exclusiva utilização do rei, outros fundidores procuraram criar 

Figura 16: Extrato de um specimen por 
William Caslon, c. 1734.
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Figura 17: Extrato retirado do livro 
“La réforme de la typographie royale” 
por A. Jammes, 1961. Aqui consegue-se 
entender as formas do tipo desenvolvido 
por  Grandjean, apesar de nesta imagem 
terem sido impressas com uma fundição 
mais recente.

as suas versões tendo como base a de Grandjean. Em 1761, John 
Baskerville apresenta uma fonte (Figura 18) com um nítido 
contraste entre traços finos e grossos e também com um eixo 
vertical, encontrado na versão Romain du Roi.

O manual tipográfico de Pierre Simon Fournier, em 1764 
incluía uma descrição do seu sistema de pontos (point system). 
Ao formular uma escala onde dividia as polegadas, linhas e 
pontos, Fournier alcançou um sistema onde o tamanho do 
tipo, a longitude da linha, entrelinhamento, e o conjunto de 
elementos do espaço tipográfico podiam ser especificados e 
harmonizados. Estas inovações provocaram uma influência 
notável para os fundidores europeus. Firmin Didot apoiando-
se num conceito puramente de eixo vertical perpendicular, 
produziu serifas totalmente horizontais e retas (Figura 19). Já 
Giambattista Bodoni (Figura 20), em 1789, em Itália, produziu 
faces que mantinham elementos associados a Baskerville, 
onde mantinha inclinações das serifas superiores como 
encontramos nas letras “b”, “d”, “h”, ”i”, “j”, “k” e “l”.Estes tipos 
foram os primeiros a fazer uso de eyes e bowls em que todas as 
letras de caixa baixa tinham um eixo vertical—p. ex.: b, c, d, e, 
g, o, p, q. As letras Renascentistas tinham um eixo humanista 
consistente, as letras Barrocas variavam, mas ainda assim 
mantinham um eixo predominantemente humanista, as letras 
Neoclássicas um eixo racionalista e as formas Romanticas 
tinham formas exageradas e dramatizadas devido ao seu eixo 
vertical (Bringhurst, 1999, p. 161).

Estes tipos Românticos parecem ser desenhados em vez de 
caligrafados e o seu contraste vertical é de tal forma abrupto 
que fazem com que se torne difícil a leitura. Estes tipos 
romperam as regras de legibilidade e deram primazia à criação 
de livros para serem observados e admirados (Jury, 2002, p. 
10). Ao fazerem uso do contraste extremo entre traços finos e 
grossos, igualmente com o uso de traços finos (hairline) e de 
serifas, abrupta, filiforme ou por vezes em cunha, (unbracketed 
serifs), produziam um efeito que ofuscava e cansava os olhos. 
Deste modo, hoje estes tipos não são muito recomendados 
para leitura contínua, devido à ausência de serifas e o exagero 
da regularidade do contraste, no entanto é possível fazer uma 
boa utilização em texto e aprender a utilizar estes tipos de 
letra (Dowding, 1966, p.12).

O início do século XIX é marcado pela nova demanda 
de material impresso, influenciado pela impulsão do 
comércio—por exemplo: posters de eleições, horários de 
comboios, catálogos de fábricas, entre outros. Combinando 
o desenvolvimento de melhorias na reprodução dos tipos, o 
caminho para a reprodução de tipos decorativos com variações, 

Figura 18: Extrato da página de um livro 
impresso por John Baskerville, c. 1760.
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Figura 20: Alguns caracteres por Giambattista Bodoni.

1. TIPOGRAFIA & CALIGRAFIA

Figura 19: Extrato da página de um livro impresso por Firmin Didot, 1804.
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resultou na criação de tipos decorativos (display typefaces). Estas 
experimentações que surgiram provocaram o aparecimento 
de novas categorias: as sem serifas (sans-serif); e uma variante 
de forma de letra o bold (Kinross, 1992, p.28). Pelas palavras 
de Jan Tschichold, a forma não serifada é um avanço lógico 
posterior aos tipos de letra onde a Didot se enquadra. As 
letras ao abdicarem de acessórios extra, fazem com que as 
formas essenciais apareçam pela primeira vez de forma pura e 
autêntica (Tschichold, 1998, p.20).

Assim, duas formas importantes de invenção tipográfica 
nascem: sem serifas (sans-serif); e as serifas egipcias (slab-serif). 
As slab serif foram desenhadas com uma estética modernista, 
refinadas e as formas aparentemente monolineares 
mantiveram a mesma estratégia de construção de geometria 
pura das sem-serifas da mesma geração, no entanto possuiam 
sempre compensações opticas (Figura 21). As serifas egipcias, 
sem formas de ligação com as hastes, por exemplo, tinham 
a mesma espessura aparente que o traço do corpo da letra 
que eram ainda modificados de acordo com o peso (Dodd, 
2006, p. 64). Mantendo uma estratégia para clara utilização 
em ambientes de publicidade em vez de utilização em livros, 
funcionavam assim como fontes decorativas. Ambos os estilos 
slab-serif e sans-serif foram legados que transitaram tanto da
fundição, como dos processos de foto-composição, mantendo-
se uma grande popularidade na era digital atual.

Em 1832 o termo Grotesque aparece no espécimen de William 
Thorowgood e dava nome a um tipo de letra não serifado, 
refletindo o conceito de uma forma de letra sem serifa. Este 
termo foi assim o predileto para designar o estilo de letra na 
Grã-Bretanha. Anos mais tarde, na passagem para o século XX, 
verifica-se uma rutura com o clássico e com os românticos 
que estavam em vigor até ao final do século XIX, onde artistas 

Figura 21: Extrato retirado de ““The Specimen Book of Types Cast at the Austin 
Letter Foundry”, 1838. 
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Figura 22: Tristan Tzara Salon Dada 1921, litografia offset 116.9 x 76.5. Coleção 
Elaine Lustig Cohen. Nesta composição tipográfica, entendem-se as principais 
caracteristicas do movimento Dada. É utilizada uma panóplia de tipos de letra 
variados desde os tipos os tipos serifados de alto contraste (display), bem como 
tipos não-serifados. Neste cartaz podemos ver ainda a inclusão de um tipo 
gótico, como também de um tipo itálico. 
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como William Morris e John Ruskin singravam. Apesar disso 
os movimentos antiacadémicos e anticapitalistas fizeram com 
que artistas, desde escritores a pintores quisessem romper com 
a norma convencional (Figura 22). Os artistas Avant-garde, tal 
como os Futuristas e Dadaistas, que faziam uso de tipografia 
nos seus manifestos e anúncios, consideravam que a leitura era 
também observar. Entende-se que o ato de ler é também ver, 
desta forma, aquilo que se vê quando se lê, irá afetar a reação 
de quem lê (Dodd, 2006, p. 97). Durante as primeiras décadas 
do século XX as letras não serifadas começaram a ganhar 
mais popularidade e foi este estilo de letra o favorito entre 
os designers vanguardistas e tipógrafos que pertenciam ao 
grupo da “Nova Tipografia”. Emergindo paralelamente com as 
necessidades da Era Industrial, os tipos de letra não serifados 
estavam associados a aplicações comerciais e não estavam 
associadas à tipografia editorial, fazendo com que a maior 
parte destes tipos fossem designados como fontes decorativas. 
A principal diferença entre tipos decorativos é que estes por 
norma são usados para títulos, mas também eram usados para 
manchas de texto densas.

Desde o aparecimento dos tipos de letra não serifados 
presentes na Era Industrial que as tecnologias foram 
melhoradas. Fazendo este salto na história entende-se que a 
construção de tipos de letra é uma tecnologia onde os softwares 
de desenho vetorial são centrais.

Agora pode dizer-se que o design de tipos é nesta altura 
reivindicado, visto ser agora produzido em condições 
imaculadas divergindo das restrições que as técnicas anteriores 
implicavam. Os métodos atuais centram-se na produção 
de masters para que posteriormente possam ser extraídos 
momentos intermédios entre os mesmos eixos. Desta forma, 
surge uma possibilidade para a construção de fontes variáveis 
(variable fonts). Neste caso a técnica, por ser uma tecnologia 
nova, não quer dizer que se perca todo o conhecimento inerente 
à história do desenho de tipos—o que conta será o que se vê no 
ecrã (Tracy, 1986, p.46).
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A leitura da palavra é um ato automatizado do ser humano 
alfabetizado, ao qual este não necessita de despender muita 
atenção para realizar esta ação. Os olhos estão em constante 
movimento, mas na realidade é o cérebro que constrói uma 
imagem através do que os olhos veem. Desta forma consegue-se 
compreender uma impressão nítida e clara em ultrarrapidez 
através da ligação olho-cérebro. A principal razão terá a ver 
com a retina. Cada retina contem um sistema de recetores 
de luz, uma mistura de cones e bastonetes: os cones que 
operam em luz clara podem detetar cores e permitem ver as 
coisas de forma afinada; os bastonetes são sensíveis à luz e à 
escuridão e podem ainda detetar diferenças de luz. No meio 
da retina e atrás do globo ocular existe uma concentração de 
cones. A esta parte chamamos de fóvea e o ato de ler utiliza 
maioritariamente a fóvea (Unger, 2007, 63).

Poderá dizer-se que, de todas as coisas que o ser humano 
usa no seu quotidiano, as letras devem ser provavelmente 
um dos artefactos que mais utiliza inconscientemente. Ao 
realizar-se o ato de leitura, os olhos do leitor rapidamente 
atravessam as linhas de texto, marcando paralelamente pontos 
de fixação, onde o olho descansa, e linhas, que marcam o que 
existe entre os pontos. A informação só é absorvida nestes 
pontos de fixação. A localização e quantidade dos pontos de 
paragem diverge consoante o leitor—por exemplo se o leitor 
tem mais experiência, ou se está a ler mais rápido. No entanto, 
não é apenas o aspeto estrutural do texto que influencia os 
movimentos do leitor. A legibilidade do texto, bem como a 
sua qualidade de leitura, são pontos-chave a ter em conta na 
avaliação dos movimentos de leitura (Hochuli, 2015, pp. 8-9).

Há aspetos que são intrínsecos à eficácia da construção 
das letras. Para conseguirmos observar as formas de letra 
eficazmente tem de existir um principal foco na legibilidade 
e qualidade de leitura (legibility and readability). Estes aspetos 
embora estejam ligados são termos independentes e devem 
ser discutidos individualmente. A legibilidade, uma qualidade 
inerente à construção tipográfica, determina o que é mais fácil 
de ler (Ferreira, 2014, p.46). É uma qualidade a ter em conta 
na construção de textos com corpo menor, onde devemos 
enfatizar a clareza das letras individuais. Está associada à 
perceção e o modo de medir será analisar a rapidez com que 
um caracter é reconhecido. Todavia os testes de análise à 
rapidez de leitura são contestáveis, pois não são de tal modo, 
sensíveis para se confirmar uma diferença relevante entre 
tipos, mas não significa que não haja desigualdade, porque 
existe (Beier, 2012, p.12). No caso da construção tipográfica 
para tamanhos display, a legibilidade deixa de ser um assunto 
preocupante, pois um tipo pode causar dúvida a 8 pontos, mas 
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de leitura



é claro que quando ampliado para 24 pontos se torna mais 
óbvio (Tracy, 1986, p.31).

A leiturabilidade (readability) refere-se à qualidade de se 
conseguir realizar uma sessão de leitura por um tempo mais 
alargado, sem dificuldade ou esforço. Este termo designa a 
qualidade de conforto visual um requerimento importante 
para a compreensão de longas manchas de texto, mas que 
não será uma razão particularmente relevante para contextos 
onde a leitura contínua não existe—por exemplo horários de 
transportes. As formas na construção de tipos sem-serifa podem 
ser legíveis, mas não faria sentido construir uma peça editorial 
onde a mancha de texto densa é inerente—por exemplo um 
romance—pois a qualidade de leiturabilidade é reduzida.

Ambos os termos, legibilidade e leiturabilidade, referem-se 
principalmente ao aspeto funcional no design de tipos. No 
entanto, há mais preocupações que não são apenas de índole 
funcional. O aspeto associado à estética serve para balançar 
o lado funcional da construção tipográfica. Como explica 
Walter Tracy (1986, p.32), um texto para um jornal com um tipo 
associado a livros não irá ser levado a sério, tal como a mancha 
de texto de um romance ser composta com um tipo associado 
a jornais fará com que a leitura não seja convidativa para o 
leitor. Além disso, a configuração do texto e a maneira de como 
nos é apresentado o tipo irá contar para que a sua leitura seja 
mais fácil. A composição associada ao tipo deve constar como 
elemento para traduzir a qualidade de leitura—por exemplo a 
proporção da coluna de texto e as margens.

A maneira de como construímos um tipo pode refletir-se 
em características formais que têm as suas vantagens e 
desvantagens. Tal como o caso dos tipógrafos que esculpiam as 
letras em matéria física entendemos que ao dominar a técnica, 
eles podiam fazer o que quisessem sem restrições aparentes. 
Hoje esculpindo matéria num campo virtual digital, o tipógrafo 
tem também total liberdade para fazer o que entender 
(Smeijers, 1996, p. 143). No entanto, a principal reflexão será na 
questão do valor da história. Os momentos históricos inerentes 
à tipografia fazem com que o tipógrafo caminhe em direção ao 
futuro e não flutue sem controle. Ao ter em conta os momentos 
de criação, descobrindo e lembrando o que aconteceu nos 
antepassados deverá ser benéfico para a compreensão do 
presente. Desta forma, com o estudo de tais instantes passados, 
podemos comparar com o presente e pensar como resolver 
situações e construções atuais (Smeijers, 1996, pp. 160-161).

O conceito para o início da construção de um tipo de letra 
deverá corresponder a uma série de premissas ditadas 
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previamente pelo tipógrafo que o constrói. Sejam critérios 
associados, por exemplo: a tipos para leitura contínua, títulos 
para posters ou até situações decorativas, existe diferença na 
base das suas criações. Tipos que são difíceis de ler podem 
provocar um choque e incitar uma reação de curiosidade 
no leitor, encorajando-o a observar com atenção, acabando 
por absorver o conteúdo que se tem para oferecer na 
totalidade. Paralelamente, o leitor avido de matérias textuais 
densas, particularmente livros, mantém uma atitude muito 
conservadora em relação ao uso de tipos (Ferreira, 2014, p.47). 
Desta forma não são a favor do uso de detalhes ou atitudes 
experimentalistas da construção tipográfica. O principal 
objetivo será entender o conteúdo e desta forma as atitudes 
de índole estética serão vistas como redundantes. Assim a 
construção de tipos para leitura contínua não pode ser alvo de 
mudanças significativas (Hochuli, 2015, p. 10).

Em todo o caso, quer se trate de um tipo display ou de um tipo 
para texto, o designer de tipos de letra deve ter em conta um 
conjunto de regras e indicações que o irão ajudar a estruturar 
um tipo capaz de estabelecer um ritmo e aparência uniforme 
entre palavras. A proporção, peso, e contraste podem contribuir 
(entre outros) para definir a forma final. Se se observar as 
formas geométricas puras como o quadrado e o círculo lado a 
lado, os traços horizontais aparecem mais grossos do que os 
verticais, o que se demonstra ser algo preocupante em desenho 
de fontes. De forma a minimizar este acontecimento, os traços 
verticais deverão ter um pequeno aumento do seu tamanho em 
relação aos traços horizontais.

Outra compensação ótica também essencial para uma 
mancha tipográfica uniforme será incluir overshooting. Por 
overshooting entende-se o aumento de formas de modo que 
estas apresentem ser do mesmo tamanho. Ou seja, o círculo e 
o triângulo, devem ser maiores na sua altura de modo a que as 
suas manchas se assemelhem ao quadrado (Figura 23).

A largura da letra deve ser compensada tendo em conta as suas 
características formais. Devido à sua estrutura, o espaço branco 
das contraformas poderá ser demasiado e assim é necessária 
uma redução do seu espaço horizontal. (Figura 24).

Pelo facto do traço curvo só atingir a grossura máxima no 
ponto central da curva é necessário compensar e ajustar a a 
espessura do traço. Assim o traço que representa as formas 
curvas deverá ter maior grossura em comparação com o 
traçado reto vertical. Além disso, em tipos de letras cuja tensão 
das curvas é mais acentuada, a compensação da espessura 
será semelhante à compensação entre os traços verticais e 
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Figura 24: Comparação entre as 
larguras diferentes das letras “c” e “e” 
que devem ser compensadas devido 
às suas caracteristicas estruturais. Em 
cima a fonte “Domaine Sans” e em 
baixo a fonte “Artigo”. 

Figura 25: Compensação da espessura 
em traços curvos em comparação com 
os verticais. Em cima a fonte “Akkurat” 
e em baixo a fonte “Eurostile”.

Figura 26: As junções entre traços por 
norma devem ser compensados para 
que não existam zonas com demasiado 
negro. Fonte “Frutiger LT STD 45 Light”.

oce

one

dab

one
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oo

Figura 23: Em cima todas as formas 
geométricas têm a mesma altura, 
enquanto que em baixo as mesmas 
formas foram compensadas.
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horizontais como, por exemplo na fonte Eurostile (Figura 25).
As junções de traços também devem ser ajustados de modo 
que não se criem demasiados espaços negros. Desta forma é 
necessário que se reduza a espessura do traço aquando um 
traço diagonal se cruza com uma haste, por exemplo (Figura 26).

A parte visível do tipo corresponde à parte do desenho a negro, 
no entanto, o espaço dentro e entre as letras, traduz-se pelas 
qualidades do espaçamento, bem como os pares de kerning. Por 
norma cada caracter irá estar definido com espaços laterais, 
que são o espaço envolvente do desenho de cada letra ou glifo. 
Deste modo os ajustes do espaçamento e consequentemente 
do kerning, podem permitir elevar as qualidades de ritmo e 
harmonia entre a composição de caracteres. O kerning é um 
ajuste necessário sempre que que os ajustes de espaçamento 
não conseguem resolver. Pelas palavras de Cristóbal 
Henestrosa, o ajuste do espaçamento confere maior nível de 
usabilidade do que um tipo que carece do mesmo (2017, p. 80).

Para criar uma textura homogénea, entre branco e negro, 
o espaço interior da letra e o espaço entre duas letras deve 
parecer equilibrado. Como a forma das letras varia ao longo 
de todo o alfabeto, o espaçamento também deve variar. Deste 
modo, o ajuste do espaçamento de cada letra é imperativo 
para manter uma aparência oticamente correta entre as letras 
contíguas. Como refere Sofie Beier no seu livro Type Tricks 
(2017, p. 128), a regra de ouro do espaçamento é que o espaço 
entre as letras deve ser equivalente ao espaço interior das 
mesmas. O ritmo e regularidade são ambos essenciais para 
assegurar um tipo de letra funcional. Entende-se que nas 
versões bold de um tipo de letra o espaçamento será mais curto 
do que nas versões mais light para compensar o facto de o 
espaço interior ser menor (Figura 27).

De igual forma, nas versões mais condensadas o espaçamento 
deve ser mais estreito e nas versões mais expandidas o 
espaçamento mais largo. No entanto, existem exceções que 
rompem com a regra de ter o mesmo espaço interior e exterior 
aparentemente igual. Por exemplo, o caso dos tipos de letra não 
serifados que são os mais evidentes onde se pode verificar uma 
redução do espaço entre letras. Tal como referido anteriormente 
neste subcapítulo, os pontos-chave para espaçar um tipo de letra 
digitalmente são pelas métricas e kerning. As métricas referem-
se ao espaço entre as letras, esquerdo e direito, já o kerning 
refere-se ao espaço específico entre dois caracteres específicos. 
Do ponto de vista metodológico, os valores referentes às 
métricas devem ser definidos numa fase inicial e antes de se 
definirem os pares de kerning (Beier, 2017, p.133).
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2.3 O espaçamento da letra

nonnon
Figura 27: Como se pode verificar 
neste exemplo, a versão light tem um 
espaçamento maior quando comparada 
à versão bold. O tipo de letra usado 
neste exemplo é “Atlas Grotesk”. 
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As métricas das letras têm sempre o mesmos valores 
independentemente dos caracteres seguintes. Através das 
medidas dos pares de kerning permite-se compensar os espaços 
que quebram o ritmo de leitura. Como, por exemplo nas letras 
“A” e “V” onde sem compensação de kerning negativo, observa-
se um espaço branco maior que o estabelecido anteriormente 
apenas só com os valores das métricas.

Seguindo a metodologia apresentada por Walter Tracy em 
“Letters of Credit”, devem-se agrupar conjuntos de letras que 
tenham semelhanças entre si. De uma forma geral, para as letras 
de caixa baixa, deve organizar-se um grupo para as: letras de 
traço vertical (b, d, h, i, j, k, l, m, n, p, q, r e u); letras com traçado 
redondo (b, c, d, e, o, p e q); letras triangulares (v, w, x w y); e por 
fim um outro com as letras que não se inserem em nenhum 
dos grupos anteriores (a, f, g, s, t e z). O primeiro passo será 
definir o espaçamento entre as letras “n” e “o”. No caso das letras 
serifadas, regra geral a medida do lado esquerdo da letra “n” deve 
ser metade do espaço entre as duas hastes. Já o valor do lado 
esquerdo deve ser ligeiramente menor, desta forma verifica-se 
que o espaçamento entre duas letras “n” é menor que a medida 
entre as suas hastes. É importante relembrar que, no caso de 
tipos de letra não serifados, o espaçamento será mais reduzido 
devido à ausência das serifas. Após se definir o espaçamento da 
letra “n”, define-se o da letra “o” que ao contrário da letra “n” deve 
ter o mesmo valor para ambos os lados (Figura 28).

Para tal, usa-se uma série de letras “n”onde se colocam 
várias letra “o”. Deste modo pode-se ajustar o espaçamento 
e equilibrar as medias consoante a letra “n”. De seguida ao 
colocar-se duas letras “o” uma ao lado da outra na mesma 
série continua-se outra fase de ajustes. Depois de estarem 
definidos ambos os espaçamentos, estende-se o ajuste das 
medidas laterais das restantes letras. Com o propósito de criar 
equilíbrio entre todo o alfabeto Walter Tracy recomenda uma 
estratégia no seu livro “Letters of Credit”,. O espaçamento do 
lado esquerdo da letra ”n” será igual: ao lado esquerdo das 
letras “b”, “m” e “r”; ao lado direito das letras “d”, “i”, “j”, “l” e “q”; a 
ambos os lados da letra “j”. O espaçamento do lado direito da 
letra ”n” será igual: ao lado direito das letras “h” e “m”; a ambos 
os lados da letra “u”. Os espaçamentos um pouco maiores 
do que o lado esquerdo da letra “n” serão: o lado esquerdo 
das letras “h”, “i”, “k”, “l” e “p”. Os espaçamentos reduzidos a 
um espaço mínimo serão: o lado direito das letras “k” e “r”; 
ambos os lados das letras “v”, “w”, “x” e “y”. Os espaçamentos 
da letra “o” serão iguais: ao lado esquerdo da letra “d”, “e” e “q”; 
ao lado direito das letras “b” e “p”. Os espaçamentos um pouco 
menores aos da letra “o” serão: o lado direito das letras “c” e 
“e”. Por fim as letras “a”, “f”, “g”, ”s”, ”t” e “z” não se enquadram 
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Figura 28: O espaçamento entre as letras 
serifadas tende a ser similar com o espaço 
da contra forma, no entanto nas letras 
não-serifadas o espaçamento é menor 
para compensar o facto de não existirem 
serifas. Em cima a fonte serifada é “Swift 
Regular” e em baixo a fonte não-serifada é 

“Univers 55 Roman”.
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em nenhum dos grupos anteriores, pois necessitam de ajustes 
individuais, por norma, realizados após a definição de todos os 
espaçamentos das letras anteriores (Figura 29).

No caso das letras de caixa alta também é necessário dividi-las 
em grupos: o primeiro grupo que contém as letras de traços 
verticais (H, B, D, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R e U); o segundo com 
as letras redondas (O, C, D, G, P e Q); o terceiro com as letras 
triangulares (A, V, W, X e Y); e por fim um outro com as letras 
singulares, isto é que não se inserem em nenhum grupo (S, T e 
Z). De forma a dar início ao processo de espaçamento das letras 
de caixa alta começamos com a letras “H”. Segundo Sofie Beier a 
medida do espaço lateral da letra “H” deve ser um pouco menor 
do que metade da distancia entre as suas duas hastes verticais. 
No caso dos pesos Bold, devido ao seu reduzido espaço entre 
hastes o espaçamento é desta forma menor (Beier, 2017, p.137). 
Depois de se definir o espaçamento da letra “H” ajusta-se a letra 
redonda “O”. Ambos os lados da letra “O” devem ter o mesmo 
tamanho, tal como nas letras de caixa baixa. Ao escrever-se 
uma série de letras “H” onde surgem também várias letras “O”, 
consegue-se verificar se as letras têm espaçamento correto e 
equilibrado, como se vê neste conjunto de teste: HHHOHOOO. 
Ao se colocar duas letras “O” lado a lado podemos analisar 
as relações entre as formas redondas, nesta fase pode-se ter 
de corrigir o espaçamento da letra “H” de forma a equilibrar 
melhor o espaçamento. Segundo Walter Tracy após estarem 
definidos os espaçamentos para estas duas letras, devem-se 
aplicar valores para as restantes letras baseados nestes.
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4v4  4w4 4x4  4y4 
1r4  1m2 1j1  2u2
1b5 3p5 3k4 3l2  3h2 3i1  
5c6  5e6  5q1 5d1
7g7  7a7  7s7  7z7  7f7  7t7
Figura 29: Esquema baseado no diagrama de Karen Cheng (Cheng, 2006, p. 221). Aqui podemos 
entender o conjunto de letras de caixa baixa que partilham o mesmo espaçamento. Por ordem 
numérica: 1—valor igual ao espaçamento do lado esquerdo da letra “n”; 2—valor igual ao 
espaçamento do lado direto da letra “n”; 3—valor um pouco maior ao lado esquerdo da letra “n”; 
4—valor mínimo de espaçamento; 5—valor igual ao espaçamento da letra “o”; 6—valor um pouco 
menor do espaçamento da letra “o”; 7—espaçamento deve ser ajustado visualmente.

Letras com espaçamento reduzido:

Letras com hastes verticais curtas:

Letras com hastes verticais compridas:

Letras com lados curvos:

Letras com estrutura irregular:
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Os espaçamentos do “H” serão iguais: ao lado esquerdo das 
letras “B”, “D”, “E”, “F”, “K”, “L”, “P”, “R”e “U”; ao lado direito das 
letras “J” e “M”; a ambos os lados da letra “I”. Os espaçamentos 
um pouco menores do que os do “H” serão: o lado esquerdo 
da letra “M”; o lado direito nas letras “G” e “U”; ambos os lados 
na letra “N”. Os espaçamentos com cerca de metade do que 
os da letra “H” serão: o lado direito das letras “B”, “C”, “E”, “F”; 
ambos os lados da letra “Z”. Os espaçamentos da letra “O” serão 
iguais: ao lado esquerdo das letras “C” e “G”; ao lado direito das 
letras “D” e “P”; a ambos os lados da letra “Q”. Os espaçamentos 
reduzidos a um espaço mínimo serão: o lado esquerdo da letra 
“J”; o lado direito das letras “K”, “L” e “R”; ambos os lados das 
letras “A”, “T”, “V”, “W”, “X” e “Y”. Por fim resta assim a letra “S” 
que será ajustada numa fase final após a definição de todos os 
espaçamentos anteriores (Figura 30).

Apesar deste método apresentado por Walter Tracy ser 
uma ótima base para definir os espaçamentos das letras 
acima referidas, pode-se verificar que nem sempre se obtém 
resultados equilibrados. Assim é melhor ter em conta o tipo de 
desenho de letra e estilos. Sofie Beier explica que quando se 
projeta uma fonte de texto, deve-se imprimir o texto e observá-
lo no papel, visto que o objetivo final é distribuir a fonte sob a 
forma de impressão em mancha de texto. Deste modo percebe-
se melhor como funciona o espaçamento em ambiente digital e 
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4A4   4V4   4W4   4X4   4Y4   4T4   4J1
1D5   1P5   1R4   1L4   1K4
1B4   1E3   1F3   1U2   1I1
2N2   2M1
5Q5   5C3   5G2 
3Z3   6S6 
Figura 30: Esquema baseado no diagrama de Karen Cheng (Cheng, 2006, p. 221). 
Aqui podemos entender o conjunto de letras de caixa alta que partilham o mesmo 
espaçamento. Por ordem numérica: 1—valor igual ao espaçamento da letra “H”; 
2—valor ligeiramente menor que a letra “H”; 3—valor cerca de metade da letra “H”; 
4—valor mínimo de espaçamento; 5—valor igual ao espaçamento da letra “O”; 6—
espaçamento deve ser ajustado visualmente. 

Letras diagonais e letras com grande espaço branco circundante: 

Letras com lados verticais pronunciados:

Letras com lados verticais mais estreitos:

Letras com lados redondos:

Letras com espinha diagonal:
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impresso. Será importante referir que se deve testar em textos 
reais em várias línguas de modo que se possam verificar pares 
de kerning. Ainda assim existem também tabelas conhecidas 
como as de Segalini2, por exemplo.

A técnica de Tracy mostra ser bastante eficaz no equilíbrio do 
espaçamento, mas nunca se deve contar apenas com este tipo 
de método. Deve-se estar sempre atento a erros que possam 
surgir e se eventualmente existirem momentos de dúvidas 
deve-se sempre retroceder e alterar valores. Se se colocar a 
letra que necessita de ajuste entre várias séries de letras “H” 
e “O” ou ”n” e “o”, isto para letras de caixa alta e caixa baixa 
respetivamente, será mais fácil definir valores de espaçamento 
mais estáveis e constantes. Pode-se também aplicar uma 
técnica de visualização em desfoque ao conjunto das letras, 
chamado de squinting, presente nos vários softwares de edição 
de fontes (que tenta simular uma visão menos que perfeita, ou 
o efeito de semicerrar os olhos), que permite encontrar mais 
facilmente espaçamentos estranhos e irregulares, bem como 
para detectar caracteres mais pesados ou mais leves. Outra 
estratégia será colocar o texto virado do avesso, isto é espelhar 
o texto no eixo horizontal, desta forma quando se observar o 
texto de novo, dar-se-á mais ênfase ao espaçamento do que ao 
significado das palavras (Figura 31). 

Um dos erros de espaçamentos mais comuns será ter um 
espaçamento demasiado curto, fazendo com que se perca 
legibilidade, pois o leitor pode confundir tal aproximação com 
outras formas de letras. Por exemplo, a combinação das letras “c” 
e “l” ou “r” e “n”, que quando demasiado juntas podem confundir-
se pelas letras “d” e “m” respetivamente.
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2 Alessandro Segalini. Basic Kerning Text. 
Retirado em Janeiro 21, 2020 de http://
www.as8.it/type/basic_kerning_text.html.

Saturn’s rotation causes it to 
have the shape of an oblate 
spheroid, it is flattened.

Figura 31: Em cima está representado o desfoque chamado de squinting, que tenta 
simular uma visão imperfeita, assemelhando-se ao efeito de semicerrar os olhos. 
Em baixo o texto espelhado no eixo horizontal. Ambas as técnicas permitem 
detetar espaçamentos irregulares. Neste exemplo é usada a fonte “Acta”.
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Quanto ao espaçamento dos algarismos existem duas famílias 
principais sendo estas divididas em proporcionais e tabulares. 
As primeiras, os números proporcionais serão espaçados como 
as letras de caixa baixa e caixa alta. Os segundos, os números 
tabulares terão o mesmo espaçamento de modo a poderem 
ficar alinhados em coluna quando se encontram em baixo uns 
dos outros. Apesar de tudo, a produção em busca do melhor 
espaçamento possível existem letras cujas formas quando 
combinadas geram espaços demasiado brancos que quebram a 
leitura e a mancha de texto. Deste modo algumas das letras do 
alfabeto têm de ser espaçadas individualmente. Só após estarem 
definidos todos os espaçamentos das letras se pode passar 
para a composição do kerning, se se modificar o espaçamento 
novamente numa fase avançada corre-se o risco de voltar a 
definir as medidas dos pares de kerning outra vez. As letras que 
por norma beneficiam do ajuste através do kerning são várias, 
por exemplo, os pares: “Av”, “Ta”, “LT”, “PA” (Figura 32). Através 
da definição de classes podemos usar os mesmos valores das 
métricas para letras cujas formas sejam semelhantes. Assim 
quando fazemos ajuste a uma das letras de uma classe, o ajuste 
será realizado para todas as outras. De forma a tornar este 
processo ainda mais ágil existem listas de pares de kerning onde 
os designers de tipos podem verificar as diferentes combinações 
de letras e entender onde é que serão necessários ajustes.

A norma de projeto de design de tipos atualmente será produzir 
uma família tipográfica que contemple vários pesos e estilos. 
Deste modo, o designer ou utilizador poderá decidir em usar 
pesos light, regulares, bold e itálicos a acompanhar. Antigamente 
funcionaria de maneira diferente, onde eram muitos os casos 
de textos impressos na sua totalidade com fontes itálicas e 
até mesmo fontes góticas (Henestrosa et al., 2017, pp. 95). As 
letras cursivas ou itálicas são variantes das letras romanas, e 
foram uma tentativa de reprodução mais económica devido 
ao seu reduzido espaço de caracteres. Por norma os itálicos 
são mais estreitos e desta forma ocupam menos espaço. A 
sua construção é muito influenciada pela escrita manual. A 
gestualidade do traço está muito presente na forma das letras 
itálicas, verificando-se nas serifas que passam a ser pontos 
de partida e pontos terminais da letra. No caso das letras não 
serifadas tal situação por norma já não acontece, embora 
existam muitos itálicos verdadeiros em tipos de letra não 
serifados (Figura 33). Na fase de desenho em software ambas 
as fontes, romano e itálico, precisam de ser desenhadas com 
a mesma relação, de modo a garantir uma mudança de ritmo 
eficaz. A característica talvez mais evidente das letras itálicas 
será a sua inclinação, mas isto não de todo, verdade. Há todo um 
conjunto de características associados a construção de letras 
itálicas. Por norma em fontes de texto, o ângulo de inclinação 
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2.4 As letras obliquas e as
letras itálicas

Figura 32: Exemplos de pares de kerning 
onde existem compensações evidentes. 
Neste exemplo é usada a fonte “Antwerp”.

nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
Figura 33: Por norma a gestualidade 
de traçado é mais evidente nas versões 
itálicas do que em tipos de letra não 
serifados, embora existam muitos 
itálicos verdadeiros em tipos de letra 
não serifados. Em cima a fonte serifada 
é “Flecha S Regular” e em baixo a fonte 
não serifada é “Founders Grotesk Light”.
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varia entre 6 e 20 graus. Caso seja menor corre-se o risco de 
não ser muito parecido à construção upright, caso seja maior irá 
resultar numa distorção exagerada, onde as letras parecem estar 
a tombar (Beier, 2017, p.163). Este ângulo pode ser aplicado a 
todas as letras, no entanto, em fontes de texto as letras de caixa 
alta e as letras de caixa baixa, com ascendentes e descendentes, 
beneficiam de inclinações maiores ou menores em relação a 
letras com altura de “x”. Tal como referido anteriormente não 
é apenas o ângulo que define as letras itálicas. A construção 
em itálico interfere com o desenho da estrutura dos caracteres. 
Por norma quando se escrevem letras à mão ao estilo Romano 
levanta-se a mão entre traços, mas quando se escrevem letras 
em itálico tal situação já não acontece. A letra é desenhada 
usando apenas um só traço, num movimento contínuo 
ininterrupto. Ora a construção das letras itálicas também se 
segue por este modelo. Já as letras obliquas mantêm a estrutura 
das letras upright, no entanto, todas as letras são inclinadas. As 
letras itálicas têm uma construção completamente diferente 
da estruturação upright. As letras mais comuns serão o “a” e o 
“e”. O “a” muda de uma construção em “dois andares” apenas 
para um e o “e” em vez de ter uma barra horizontal, substitui-
se esta por um loop. No entanto, há muitas outras que mudam 
de forma como é o caso das letras: “f”, “g”, “k”, “v”, “w” e “z”. A 
letra “f” incorpora na sua estrutura um traço descendente; o “g” 
mantém uma estrutura semelhante ao “a” e vê a sua descendente 
modificada; o “k” muda o braço, onde em várias fontes pode-se 
até mesmo encontrar um loop. As letras “v” e “w” têm os traços 
do lado direito curvados; e a letra “z” reverte o contraste dos 
traços, introduzindo uma grossura maior nos traços horizontais 
e uma redução do traço diagonal (Figura 34).

Há ainda tipos de letra que apesar de não estarem inclinados 
apresentam uma estrutura em itálico—estes tipos de letra 
são chamados de itálicos upright (Figura 35). As letras de caixa 
baixa são as que mais modificações apresentam. As letras de 
caixa alta não apresentam variações de estrutura significativas, 
apesar de em certos tipos de letra apresentarem um conjunto 
de swashes muito associados com caligrafia. Talvez o caracter 
que se mostre mais representativo seja o “Q”, que através 
da sua cauda pode conferir maior personalidade ao estilo 
itálico (Figura 36). Como referido anteriormente as letras 
romanas obliquas não são itálicas pois mantém a estrutura 
das letras upright. Por norma este tipo de fontes mantém as 
mesmas métricas e pode nem até existir redução no espaço 
de texto preenchido, como acontece com as letras itálicas. Em 
todo o caso as letras obliquas têm de ser modificadas, pois 
a inclinação automatizada pelo software não permite uma 
solução final correta. As curvas necessitam de ser corrigidas de 
forma a atingirem um aspeto harmonioso e coerente em toda a 
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aa  ee  ff  gg  kk
vv  ww  yy zz
aa  ee  ff  gg  kk
vv  ww  yy zz
  

aoeigk
vityow

Figura 34: Com este exemplo podemos 
entender as mudanças estruturais 
que ocorrem na construção em itálico. 
Apesar de ser mais comum em tipos 
serifados, a construção em itálico pode 
também ser evidenciada em tipos não 
serifados com carácter humanístico 
como é o caso da fonte “Laca”. Em cima 
a fonte serifada é “Freight Text Pro” e 
em baixo a fonte não serifada é “Laca”.

Figura 36: Conjunto de letras “Q” em 
itálico que apresentam diferentes 
estruturas. Começando pela esquerda 
do lado direito: “Palatino”; “Flecha S”;

“Alga”; “Domaine Text”; “Avenir”; 
“Founders Grotesk”; “Bembo Std”; 
“Bodoni 72”; “Antwerp”.

 Q Q  Q 
 Q  Q  Q 
Q Q   Q

Figura 35: “Bunday Sans” é um exemplo 
de um tipo de letra com uma estrutura 
em itálico upright como se pode ver na 
construção dos caracteres.
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A pertinência em proceder à análise destes casos de estudo, que 
refletem processos semelhantes, mostram-se essenciais visto 
poderem inspirar e até evidenciar estratégias seguras e eficazes 
na construção do artefacto tipográfico. Para tal, escolheram-
se casos com características diferentes e de épocas distintas. 
No entanto, as escolhas analisadas pretendem questionar 
as estratégias de criação de forma a assegurar uma melhor 
execução e um melhor resultado. De forma constar uma melhor 
cronologia dos casos, começa-se pelo caso mais antigo até ao 
mais atual. Foram analisadas fontes tipográficas com apenas um 
estilo e/ou peso, bem como famílias tipográficas que beneficiam 
de múltiplas variações. O processo de execução de uma 
família tipográfica é bastante mais longo e complexo quando 
comparado à criação de uma fonte. Além do mais, o processo de 
criação da família deve mostrar que o esqueleto dos caracteres 
possam suportar múltiplos pesos. Já com a criação de uma 
fonte apenas pode ser um processo mais livre, onde existe mais 
espaço para novas implementações formais, usando técnicas 
mais expressivas que mais dificilmente se podem traduzir em 
pesos mais bold ou light, dependendo dos casos. Todavia sendo 
um processo mais simples e de curta duração pode significar 
uma fragilidade em traduzir formas e curvas primorosas no 
design. O tempo dedicado a um projeto pode e deve ser usado 
para eliminar erros e rematar formas de forma coerente.

Os modelos tipográficos analisados são: a fonte Ondine de 
Adrian Frutiger, (Linotype, 1953); a família tipográfica GT Sectra 
pela Grilli Type (Marc Kappeler (Moiré), Dominik Huber (Moiré), 
Noël Leu (Grilli Type), 2013); a família tipográfica Domaine Sans 
Display pela Klim Type Foundry (Kris Sowersby, 2014); e a fonte 
Frauen pela Sharp Type (Lucas Sharp, Wei Huang, 2015).

A fonte Ondine3 criada por Adrian Frutiger é traduzida como 
caso de estudo visto associar um processo metodológico similar 
ao apresentado no desenvolvimento do projeto. O interesse pela 
recreação tipográfica de manuscritos caligráficos é observado 
na construção do tipo Ondine (1953), onde Frutiger se inspira na 
Carolíngea na época de Carlos Magno (Frutiger, 2001, p.78). De 
entre as várias inspirações, os manuscritos históricos foram a 
principal influência para a sua criação. As formas parecem ter 
sido esculpidas através do desenho de aparo com uma ponta 
larga, no entanto, Frutiger usou uma tesoura e papel para definir 
as suas formas. As formas de Ondine são uma homenagem aos 
tipos humanistas usados no período Renascentista, exaltando 
assim o período das fontes de texto do Renascimento Italiano 
do século XV. Os caracteres apresentam contra formas regulares 
e abertas, associando ainda um contraste bastante generoso 
entre traços grossos e finos. Tem uma grande altura de “x” e as 
formas dos caracteres são bastante diagonais como se consegue 
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3.1 Ondine

3 Linotype. Ondine font family. Retirado em 
Março 12, 2020 de https://www.linotype.
com/156851/ondine-family.html



evidenciar na letra “a”. Além disso, esta letra tem ainda uma 
contra forma aberta em baixo, pois a barriga (bowl) não está 
unida com a haste. Através destas formas abertas (letra “a” e “d”, 
por exemplo) podemos verificar que a preocupação por parte de 
Frutiger em evidenciar este lado característico das letras Unciais. 
Apenas um grupo de letras têm contra formas fechadas (“A”, “B”, 

“D”). A finalização dos traços ou acaba em diagonal (letras “f”, ”l” e 
“H”, por exemplo) ou termina de forma quase pontiaguda como é 
o caso das letras “n” e “m”. Os números são bastante mais baixos 
do que as letras de caixa alta (Figura 37).
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Figura 37: Nesta figura podemos observar vários dos caracteres de “Ondine” 
apresentam contra formas regulares e abertas, associando ainda um contraste 
bastante generoso entre traços grossos e finos. Tem uma grande altura de “x” e 
as formas dos caracteres são bastante diagonais como se consegue evidenciar 
na letra “a”. Além disso, esta letra tem ainda uma contra forma aberta em baixo, 
pois a barriga não está unida com a haste. Através destas formas abertas (letra 
“a” e “d”, por exemplo) podemos verificar que a preocupação por parte de Frutiger 
em evidenciar este lado característico das letras Unciais. Seleção de caracteres 
retirada do site Myfonts (Myfonts Ondine. Retirado em Março 14, 2020 de https://
www.myfonts.com/fonts/linotype/ondine/)



O processo de criação do tipo de letra GT Sectra4 pelos Grilli 
Type mostra-se peculiar, na forma de como a influência 
caligráfica pode influenciar as qualidades no desenho em 
fontes de alta legibilidade para textos com menor corpo. Ao 
combinar o traçado dos desenhos de pena larga com a precisão 
dos cortes de um bisturi, o aspeto formal do tipo de letra define 
um carácter único e contemporâneo (Figura 38).

Das primeiras inspirações para este tipo de letra, salientam-
se, a influência das letras góticas (blackletter) que através das 
suas formas angulosas ajudam na tradução da forma final do 
tipo. No entanto, como o objetivo não era reproduzir um tipo 
de letra histórico, pensara-se em modelar o desenho de forma 
a torna-lo mais contemporâneo (Figura 39). A proporção dos 
caracteres mostra-se mais racional e sistematizada quando 
comparada com os tipos de letra serifados mais clássicos. Tendo 
em conta ainda a sua altura de “x” avultada e as letras de caixa 
alta relativamente estreitas, pode-se considerar que as suas 
proporções estão mais próximos de um tipo de letra Grotesco.
A ideia seria começar com letras totalmente caligráficas, mas 
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3.2 GT Sectra

Figura 38: Esta figura permite entender as várias fases incluídas do processo 
de desenho do tipo de letra “GT Sectra”. Começando pelo traçado do esqueleto 
com caneta de ponta fina, seguido do desenho com caneta de ponta larga, que 
dá o espaço cheio das letras. Por fim, os cortes de bisturi acrescentam nitidez 
às formas finais. Imagem e copyrights de Grilli Type (GT Sectra development. 
Retirado em Março 14, 2020 de https://www.grillitype.com/blog/typeface-stories/
gt-sectra-development)

4 Grilli Type. GT Sectra. Retirado em Março 
14, 2020 de https://www.grillitype.com/
typeface/gt-sectra



depois transforma-las em formas mais simples e sintetizadas. 
Para tal, os cortes nas curvas tornam-se essenciais de forma a 
adicionar tensão e a acrescentar a aparência afiada do tipo. Por 
exemplo, em certos caracteres, pode-se observar estes aspetos, 
a gota do “a” que tem uma aparência quadrangular ou o arco na 
letra “n” é cortado em vez de ser redondo.

As primeiras versões do tipo de letra “GT Sectra” sofreram 
bastantes revisões desde o seu início em 2011. O conceito
para este tipo terá sido aprimorado de forma a melhorar
a qualidade tipográfica da revista “Reportagen” pelo estúdio 
Moiré. Até à data da sua comercialização, a estrutura sofre 
vários redesigns, mas é na sua versão final que se podem 
contemplar a inclusão ativa dos cortes, substituindo assim
as curvas que tornavam as formas mais suaves e com aspeto 
de uma fonte serifada clássica (Figura 40).
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Figura 39: A influência das letras góticas foram uma inspiração chave para o 
desenvolvimento da forma das letras. No entanto, tendo em conta que objetivo 
não era reproduzir um tipo de letra histórico, o modelo de desenho foi alterado 
para um estilo mais contemporâneo. Imagem e copyrights de Grilli Type (GT 
Sectra development. Retirado em Março 14, 2020 de https://www.grillitype.com/
blog/typeface-stories/gt-sectra-development).
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ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
abcdefghi
jklmnopqr
stuvwxyz
0123456789

Saturn's interior is most likely
composed of a core of iron–nickel
and rock. Its core is surrounded by
a deep layer of metallic hydrogen,
an intermediate layer of liquid 
hydrogen and liquid helium, and 
finally a gaseous outer layer.

Planet

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
abcdefghi
jklmnopqr
stuvwxyz
0123456789

Figura 40: Aqui podemos observar a versão comercial do tipo de letra “GT Sectra” 
nas versões black e book. Em cima um bloco de texto para compreender a mancha 
gráfica que os cortes nas letras produzem. Além disso, em baixo podemos ver os 
caracteres básicos do alfabeto latino. 



A família tipográfica desenvolvida por Kris Sowersby da Klim 
Type Foundry baseia-se nos géneros das fontes serifadas 
Francesas e Britânicas para construir um tipo de letra elegante 
e de estética contemporânea. A família conta com uma 
grande variedade de estilos e subfamílias que todas elas têm 
como base o esqueleto central do tipo de letra “Domaine”. No 
entanto, as atenções centrais são apenas para o tipo de letra 

“Domaine Sans Display 5”, pois este, trata-se de um artefacto 
tipográfico com características mais semelhantes aos usados 
neste projeto. No entanto, será importante referir brevemente 
as origens deste projeto, centradas nos modelos tipográficos 
desenvolvidos por Sowersby na criação do logótipo para 
a “Hardys”. Os espécimenes de referência que teriam sido 
utilizados geraram pontos de inevitável fascinação, emergindo 
numa panóplia de elementos que viriam a ser incluídos no 
desenho da família “Domaine”. A família “Domaine Sans” é 
uma exploração das formas do género pouco popular: os 
tipos de letra não serifadas com contraste. A estratégia de 
Sowersby demonstra que o facto de adicionar ou retirar serifas 
das suas fontes, revela-se um processo bastante interessante. 
Desta forma, consegue transportar os seus designs a novas 
possibilidades e/ou a novas possibilidades de aplicação. Os 
primeiros testes realizaram-se sobre a versão “Domaine Text 
Light”, com a eliminação das serifas e terá sido nesta fase que 
se motivou a exploração do contraste não serifado (Figura 41).

Entre as várias inspirações Sowersby refere a aproximação 
formal do tipo Breite Grotesk (Bauerschen Giesserei specimen, 
1909)—as suas formas apresentam um leve contraste e uma 
aparência típica grotesca. De igual forma também o tipo 
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3.3 Domaine Sans Display

5 Klim Type Foundry. Domaine Sans 
Display. Retirado em Março 15, 2020 de 
https://klim.co.nz/retail-fonts/domaine-
sans-display/

Figura 41: Na imagem apresentada pode-se entender a estratégia utilizada por 
Sowersby em retirar ou adicionar serifas, de modo a transportar o design para 
novas possibilidades de forma. Imagem e copyrights de Klim Type Foundry.



“Optima” desenvolvido por Hermann Zapf, em 1970, demonstra 
ser um tipo convincente que motiva a exploração da versão 

“Domaine Sans”. O seu projeto académico “Eliza” inspirado pelas 
formas Art Deco e lettering de alto contraste formaram também 
parte do seu leque de inspirações. Desta forma os notáveis 
tipos de letra: “Broadway”; “Pascal”; “Peignot”; “World Gothic”; 

“Chambord”; “Globe Gothic” e “Britannic”. Apesar de todas terem 
essências de Art Deco, “Britannic” destaca-se pelo facto de ser 
um tipo grotesco, onde se verificam maneiras interessantes 
em tratar terminais em tipos de alto contraste sem serifas 
(Figura 42). Sowersby refere ainda que geralmente existem 
duas formas de terminar as fontes de alto contraste, ou são 
engrossadas, como o caso de “Britannic”, ou então afinam-se até 
formarem uma linha fina. Esta última estratégia foi a adotada 
na construção de “Domaine Sans Display” (Figura 43).
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Figura 42: Imagem do tipo de letra “Britannic” do espécimen de Stephenson Blake, 
1924. Aqui pode-se entender o aspeto dos terminais de diferentes caracteres, que 
são utilizados neste tipo de letra de alto contraste não serifado. Os terminais vão 
se alargando até completarem as formas.
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Figura 43: Na figura acima pode-se ver a versão comercial do tipo de letra 
“Domaine Sans Display” e vários dos seus pesos e estilos. Observa-se a estrutura 
de alto contraste não serifada onde os terminais são reduzidos a linhas finas. 
Na versão em itálico podem observar-se alguns dos swashes capitulares que 
Sowersby produziu para funcionarem com caracteres alternativos.

Observation
Cooperative
Vanquished
Splendid
Motionless
Righteous
Argument
Sparkling



O tipo de letra “Frauen” desenvolvido pela Sharp Type é uma 
homenagem à caligrafia Alemã. Baseado no lettering da capa 
de um almanaque de Berlin publicado em 1945 segundo a 
referência no seu website. O tipo de letra “Frauen” divide-se 
em dois estilos, um modelo script e outro romano. A sua 
construção teve como principal inspiração a caligrafia de 
Friedrich Neugebauer, mas, ao mesmo tempo, mostra também 
opções estilísticas desenvolvidas pela Sharp Type. Ambos os 
estilos partilham uma série de características de construção, 
permitindo que os dois sejam usados em conjunto. Entre as 
várias destacam-se: o peso comum do traço; a mesma altura 
de “x”; e o ângulo de contraste. Desta forma, permite-se que 
possam ser usadas formas de caixa alta e caixa baixa de ambos 
os estilos (Figura 44).

Os caracteres apresentam um contraste bastante pronunciado. 
Nomeadamente no estilo script até se verifica a mudança 
na rotação em volta do eixo bem como a manipulação da 
pressão exercida no traço. Desta forma produzem-se terminais 
superfinas que só poderiam ser conseguidas desta forma 
mantendo a estrutura da forma principal. Será importante 
salientar que a grossura das hastes não é demasiado grossa 
de modo a permitir que as contra formas se mantenham 
elegantes e suaves. A forma como os traços terminam 
geralmente é realizado respeitando o ângulo do traço, em 
ambas as versões, script e roman (Figura 45). 
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3.4 Frauen

6 Sharp. Frauen. Retirado em Março 18, 
2020 de https://sharptype.co/typefaces/
frauen/

Mental Persons
Formal Thoughts 

Figura 44: Aqui podemos observar as qualidades tipográficas do tipo de letra 
“Frauen”. Ambos os estilos, script e roman, foram construídos com a mesma altura 
de “x”, sendo possível combinar os dois na mesma composição. Assim, pode-se 
utilizar, por exemplo, o estilo mais decorativo (script) para as capitulares, e usar 
o estilo mais racional (roman) nas letras de caixa baixa, embora o contrário 
também seja plausível.
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Figura 45: A figura presente nesta página demosntra os dois estílos de “Frauen”, 
script e roman. Podemos entender que os contrastes extremos são alcançados pelo 
ato giratório e pela manipulação da pressão da caneta. Além disso, os ângulos e 
a grossura do traçado foram ajustados em ambos os estilos, garantindo maior 
uniformidade entre os mesmos.
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3.5 Análise dos casos práticos Após realizada a investigação sobre os diferentes casos práticos, 
torna-se pertinente evidenciar os pontos-chave de cada um, 
de modo que seja possível verificar e comparar cada uma das 
estratégias e metodologias envolvidas (Figura 46).

Como se pode verificar o tipo de letra “Ondine” apresenta 
bastante contraste, tal como os outros tipos de letra analisados 
com a exceção do tipo de letra “GT Sectra”7. No entanto, o tipo 
de letra “GT Sectra” apresenta versões display, onde podemos 
verificar maior nível de contraste. A metodologia da fonte 

“Ondine” baseou-se em recortes de formas, de modo a compor 
as letras. Este processo garantiu um estilo peculiar, no qual se 
podem observar terminações pontiagudas, como na letra “n”. 
Este caso de estudo de Frutiger possui apenas um estilo.

O tipo de letra “GT Sectra” mostrou uma metodologia traduzida 
pelo uso de diferentes canetas caligráficas, finalizadas com 
recurso a cortes de bisturi, transformando as curvas em linhas 
retilíneas. Tal como “Ondine” o processo manual representa 
uma importante influência na concretização de ambos os 
tipos. Além disso, as parecenças com as mãos caligráficas são 
importantes referir. “Ondine” tem claras semelhanças com 
as mãos unciais, pelas várias terminações abertas ao longo 
do alfabeto, já “GT Sectra”, tem uma base centrada nas mãos 
caligráficas blackletter. São vários os estilos que se podem 
encontrar, os pesos variam entre pesos para manchas de texto 
longo e pesos para grandes formatos, tornando assim “GT 
Sectra” um tipo de letra bastante versátil.

O tipo de letra “Domaine Sans Display” aposta no alto 
contraste de eixo vertical que garante formas elegantes em 
todo o alfabeto. Foram várias as inspirações históricas que 
contribuíram para o desenvolvimento do projeto “Domaine 
Sans”, mas o seu desenho a partir de uma linha imaginária 
que determinaria o esqueleto de todo o alfabeto, fora uma 
das principais razões para se encontrarem este tipo de 
terminações finas. Assim como “GT Sectra”,  “Domaine Sans” 
permite um vasto número de aplicações tendo em conta as 
múltiplas versões e pesos.

Já com o tipo de letra “Frauen” podemos verificar que a mão 
caligráfica Alemã foi o principal impulso de criação tipográfica 
neste caso. A partir de vários letterings de um Almanaque 
Alemão da época produziram-se as formas que constituiriam 
o alfabeto. A sua versão script denota valores de elevada 
elegância, os movimentos de rotação sobre o eixo, garantem 
terminais finas e a transição entre finos e grossos é bastante 
harmoniosa. Os dois estilos script e roman asseguram alguma 
versatilidade de aplicações.

7 O caso analisado “GT Sectra” centrou-se 
apenas na versão de texto e não na versão 
display embora existam versões deste tipo 
de letra com maior contraste.
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Figura 46: Comparação dos casos práticos
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A instrução académica de Martin Andersch propõe que se 
liberte a indiferença e a hediondez causada pela incompetente 
e prévia instrução—“as sensibilidades naturais para a arte 
da escrita encontram-se enterradas em vez de melhoradas” 
(Andersch, 1989, p. 12, tradução livre) comunica assim aos seus 
estudantes. Após esta afirmação propõe aos seus alunos que 
comecem por realizar exercícios de construção de padrões 
rítmicos isentos de qualquer significado inerente. A construção 
de ritmos improvisados utilizando tinta e papel de forma 
totalmente livre faz com que se estimule a atividade para a 
criação de novas formas. “Os símbolos fonéticos são constantes 
significativas, os sinais rítmicos, por contraste, evoluem 
do subconsciente em rápida sucessão, de forma intuitiva e 
sempre em mudança” (Andersch, 1989, p. 14, tradução livre). 
Estas sensações ao serem transferidas pelo braço, mão, dedos 
e pelas ferramentas que riscam as superfícies. O ritmo é um 
fenómeno da mente, move mão e ferramenta, e manifesta-
se no mundo dos objetos. Desta forma os padrões rítmicos 
gerados pela caneta não têm significado aparente, mas são 
símbolos de emoções e transportam esta informação desde 
o escritor para o leitor. Aqui as sensibilidades despertam, a 
mente foca-se na meditação, reflexão e autoconsciência 
(Andersch, Martin, 1989, pp. 10).

Segundo a perspetiva de Martin Andersch, apresentada no seu 
livro Symbols Signs Letters, as formas do alfabeto fonético 
europeu existiram de uma maneira inalterada por mais de dois 
mil anos e durante este tempo considerámos as maiúsculas e 
as minúsculas particularmente importantes para o constante 
desenvolvimento das letras. As suas formas mantiveram-se 
constantes, mas continham inúmeras variações de ritmo e 
harmonia e terá sido assim que se revelam os aspetos criativos 
da escrita. A cultura que envolve este fenómeno foi sempre 
influenciado pela rica diversidade de formas dos ritmos e 
harmonias. (Andersch, Martin, 1989, p. 73) (Figuras 47 e 48).

Figura 47: Aqui presente um dos registos de exploração rítmica com tinta da 
china e pincel. Desta forma exploram-se ritmos numa condição despreocupada 
entre gestualidade e forma.
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Figura 48: Nesta imagem estão presentes mais experiencias rítmicas realizadas a 
grafite e tinta da china. Novamente a salientar a procura de forma e ritmo onde, à 
partida, está isenta de uma aproximação caligráfica ou tipográfica.

4. PROJETO



77

No entanto, o que é que aconteceu à escrita desde que a era do 
computador alvorece? Pergunta Martin Andersch, respondendo 
à sua questão com um “nada de mais”. (Andersch, 1989, p. 10). 
O cânone da forma e aspeto que cresceu e foi desenvolvido 
durante os últimos quinhentos anos, está constantemente a 
ser reciclado. Andersch pondera também que há especialistas 
que conseguem atingir construções de melhor qualidade, 
mas que por norma a maior parte dos designers “andam aos 
círculos, presos em repetição sem fim” (Andersch, 1989, p. 10, 
tradução livre). A decadência da educação e a digitalização de 
letras que torna a variação em repetição são os dois principais 
fatores responsáveis pelo estado da arte da escrita. A solução 
apresentada por Andersch centra-se especialmente na 
melhoria da parte prática, onde o treino envolve associar os 
conhecimentos esquecidos dos tipógrafos antepassados com os 
novos desenvolvimentos tecnológicos. Apenas desta forma os 
designers e calígrafos podem liderar o caminho até a uma nova 
qualidade estética (Andersch, 1989, p. 11).

O início da construção do artefacto tipográfico enquadra-se 
na metodologia de Andersch onde há uma clara preocupação 
em dar primazia a noções de ritmo e gestualidade. Devido 
ao resultado imediato e tradicionalmente manual, a 
procura por formas tipográficas desenvolve-se com papel e 
tinta. A combinação entre mão e gesto torna-se algo que é 
intrinsecamente próprio do criador. O ser humano controla 
desta forma o processo, no entanto, não na sua totalidade, 
devido a questões ligadas com a qualidade da tinta e do papel. 
A sua intervenção deve ser autónoma e livre de preocupações, 
estejam elas ligadas a índoles de formas de letra previamente 
estabelecidas pela criação tipográfica tradicional. O ato de 
riscar e delinear num papel deve ser visto como um processo de 
trabalhar a luz, de a esculpir, permitindo transladar um ritmo. 
Através das formas geradas conseguimos extrair e avaliar zonas 
de maior interesse que poderão servir para a concretização de 
um artefacto tipográfico. A memória presente desde o gesto e a 
escultura bidimensional no papel reflete a posição do criador 
num determinado momento de criação. Estes momentos 
marcados pela sua natureza intuitiva e efémera, indicam que 
é pertinente catalogá-los, de forma a que mais facilmente se 
entendam futuros caminhos de exploração. (Figuras 47 e 48)

Todavia estes registos gestuais de ritmo encontram-se 
muito longe das letras que conhecemos hoje em dia. Este 
processo mostra-se peculiar devido à inclusão de uma força 
imprevisível mais experimental, onde por norma e tendo em 
conta uma metodologia clássica, seria mais expectável um 
percurso racional e consciente. O que se pretende com esta 
metodologia é desconstruir a forma elementar de criação 

4.1 Conceito e Metodologia
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tipográfica, associando medidas de criação formal expressiva. 
Deste modo e após a realização do exercício de criação 
tipográfica gestual, serão extraídos modelos que irão ajudar 
na composição e conceção de um tipo de letra. Tendo em 
conta o resultado dos registos, torna-se importante selecionar 
e avaliar quais os casos com potencial para a tradução de um 
alfabeto e, consequentemente, todo um conjunto de caracteres 
que irão definir uma fonte. A análise destes modelos, pode 
vir a influenciar as formas das letras, e definir a estratégia de 
construção tipográfica, que pode estar associada a tipos de letra 
para tamanhos pequenos ou até para dimensões display.

A escolha da forma é essencial de modo a conceituar toda a 
estratégia e relevância para a possível criação de um alfabeto. A 
escolha terá como objetivo contextualizar o modelo desenhado 
para uma aplicação pré-estabelecida. Um tipo de letra que 
aspire conseguir um ótimo desempenho em diversão aplicações, 
deverá apenas conseguir fazer as coisas a meia medida. A 
solução estará assim na criação de tipos que consigam 
responder aos problemas de comunicação que suscitem. Deste 
modo pode entender-se que existem duas posturas de design 
de tipos: uma que se concentra em resolver problemas muito 
específicos; e outra que procura resolver vários problemas com 
apenas com uma solução. Recapitula-se a questão: existem tipos 
de letra suficientes ou há necessidade para uma continuação de 
criação tipográfica? Porquê desenhar um novo tipo? Cristóbal 
Henestrosa dá ainda exemplos usando comparações com outras 
atividades: porquê escrever um livro novo, fazer um novo filme 
ou criar uma música? A resposta que nos dá é que estas criações 
podem eventualmente resultar em soluções com resultados 
dignos de nota, representando novos momentos da cronologia 
histórica do design de tipos (Henestrosa et al., 2017, pp. 15, 16).

O desenho e exploração gráfica de um ritmo torna-se algo livre 
e sem grande preocupação em transmitir algo com precisão 
de uma letra. No entanto, a procura de uma forma gráfica que 
se assemelha a uma letra obrigará a transmitir uma imagem 
do que se entende por letra. Assim ao realizar-se o exercício 
de riscar e transcrever em forma de ritmo uma letra, pode 
ser algo bastante experimental e com um nível de resultados 
interessantes. Escolhe-se uma letra apenas de modo a centrar 
as atenções e pensamentos apenas para tal caracter, e começa-
se a procura da forma. Como Henestrosa refere no seu livro 
(2017, p. 42), um dos principais caracteres a ser desenhado, será 
a letra “a” enquadrado no conjunto de letras “hamburgerfontvs”.

Como primeiro exercício foi utilizado a letra “a” devido a ser 
uma letra chave na tradução de um alfabeto como percebemos 
nos capítulos de investigação anteriormente. Da mesma forma 

4.2 Processo de criação do 
tipo de letra, esquiços
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entendemos que numa fase adiante, poderiam ser adicionados 
exercícios com as outras letras, ajudando assim a compor um 
alfabeto. A escolha da forma irá influenciar e servirá de mote 
para a composição e digitalização de um alfabeto, já no software 
de criação de fontes escolhido.

Durante a realização do exercício o facto de se escolher uma 
letra apenas permite que as atenções se centrem apenas num 
só elemento, para que possamos apenas experimentar e criar 
em torno de uma forma específica. Assim garante-se que a 
letra escolhida tem a nossa máxima atenção, permitindo uma 
exploração vasta de desenhos e técnicas. No entanto, não quer 
dizer que não se possam desenhar letras adicionais seguindo 
o mesmo método de desenho/técnica. Deste modo outros 
elementos de letra poderão complementar as formas da letra “a”.

Na primeira fase, foram desenhados caracteres “a” das mais 
diversas formas, conseguidos através de gestos de escrita e de 
caligrafia. Além dos diferentes modos de representação foram 
ainda incluídas técnicas diversas como a integração de meios 
aquosos e secos. A tinta da china permite o uso de pincéis e 
aparos, deste modo as qualidades formais da letra desenhada 
seriam completamente diferentes em comparação a um 
traçado a grafite, por exemplo (Figura 49).

Figura 49: Com esta seleção das várias letras “a” pode-se entender a influência 
relativamente ao ritmo e gestualidade na procura das formas essenciais da letra 

“a”. A seleção procurou salientar exemplos diferentes para mostrar a versatilidade 
de opções. Podem ser usados diferentes tipos de técnicas e materiais.
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Durante esta primeira fase do exercício facilmente a procura 
pode-se tornar algo sem fim, entrando-se assim num ciclo 
onde se agruparão uma grande variedade de gestos e formas 
desenhadas. A certo momento os resultados das formas 
relativos à letra escolhida tornam-se cada vez mais e é então 
nesta fase que se suspendem as procuras formais. Este 
momento pode e deve ser subjetivo, visto dar a possibilidade 
de se escolher em: continuar com a procura ou então avançar 
para as etapas seguintes. Os desenhos podem nunca chegar a 
onde se idealiza, mas terá de existir um ato de decisão. Após 
se estabelecer uma coleção considerável de opções, com 
vários testes em diferentes materiais e técnicas distintas 
começa-se o processo de seleção. Aquando este momento de 
suspensão deve-se escolher um (ou vários) dos desenhos, para 
se começar a construção de um alfabeto de “a” a “z” e de seguida 
passar para a construção dos restantes caracteres. Para os 
construir começa-se com a estruturação das letras da palavra 

“hamburgerfonstiv”, onde são incluídas letras maiúsculas e 
minúsculas como também alguns numerais. Desta forma 
o sistema tipográfico evolui de forma faseada, coerente à 
primeira letra desenhada.

Como os desenhos realizados não são digitais, há uma 
preparação prévia de modo a traduzir os rascunhos 
selecionados para o meio digital. A construção do alfabeto é 
realizada em meio digital começando pela letra “a”. Ainda numa 
fase prévia colocam-se as peças escolhidas e trabalham-se as 
curvas que vão dar início à construção da letra “a” (Figuras 50).
 

Laura Meseguer chama este processo de “digitalização” (2017, p. 
63), referindo que é o processamento e reconstrução das formas 
previamente desenhadas, mas agora sobre a forma de linhas 
e curvas usando software com curvas bézier, em programas 
específicos para o desenho de fontes—como o Glyphs® e 
o Fontlab®. Deste modo inicia-se a construção tipográfica 
digital do caracter “a”. Ao observar-se o desenho escolhido, 
verifica-se que o esqueleto corresponde a um modelo onde 
existe preocupação em traduzir a forma de um “a” num traço 
apenas. Ora sob o ponto de vista tradicional caligráfico, pode-

4.3 Processo de digitalização

Figura 50: Seleção das letras escolhidas para o processo de digitalização. Embora 
não tenha sido realizada uma total réplica digital das versões analógicas, estas 
formas ajudaram a esculpir as formas da letra “a” vetorial.
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se analisar que entre os vários tipos de alfabetos presentes na 
história, verifica-se que a construção é geralmente realizada em 
dois momentos, com dois traços. Um que irá esculpir a parte 
desde o terminal do “a” até à espora (spur) e depois outro que 
irá delinear a barriga (bowl). O pretexto para a escolha deste 
desenho apenas com um traço só, deve-se ao facto da procura 
inicial das formas se centrar na procura da gestualidade da 
forma. Assim pensou-se que a maneira mais fluida seria que 
apenas com um traço único se pudesse esculpir a letra “a”. Em 
todo o caso não deveria existir razão única para definir um 
alfabeto inteiro sob este principio. A letra “a” poderia beneficiar 
de uma construção com um traço apenas, mas as restantes 
poderiam ou não seguir o mesmo conceito. Esta abordagem 
permitia um resultado esteticamente mais interessante embora 
intrincado, devido à composição de diferentes construções no 
mesmo alfabeto (Figura 51).

A primeira forma digital estava bastante influenciada por um 
traçado mono linear, embora os exemplos realizados com 
caneta de ponta larga também tenham sido selecionados. 
No entanto, em fase de experimentações, incorpora-se uma 
estruturação de alto contraste fazendo com que a construção 
tipográfica ganhasse um nível de complexidade e refinamento 
no seu traçado geral (Figura 52).

A procura pelas proporções ideais foi algo alcançado após 
vários testes. Será importante referir que quanto mais tempo 
despendido a observar os caracteres desenvolvidos, melhor 
será a capacidade de análise. Em paralelo são também 
realizadas modificações às proporções e definição final das 
curvas. A dimensão e percentagem ideal entre a altura de “x”, 
descendentes e ascendentes, as várias compensações óticas 
do traçado, a proporção das letras de caixa alta e caixa baixa, 
entre outros aspetos, foram tomados em conta desde o início, 
mas apenas com o desenrolar do desenvolvimento do projeto, 
puderam ser aplicados com maior grau de precisão (Figura 53).

Com o primeiro rascunho do desenho traduzido pelos 
caracteres que compõem a palavra “adhesion” conseguiu-se 
apresentar as formas e entender se se conseguiria traduzir um 
alfabeto inteiro com esta ideologia de forma tipográfica. O 
processo de digitalização da letra “a” foi o primeiro exercício 
e a partir deste mesmo caracter definiram-se os caracteres “n” 
e “o”. Aqui conseguiria-se entender a largura que os caracteres 
deveriam ter. A partir da construção destas letras chave seria 
mais eficaz traduzir para o esqueleto original do conjunto das 
seguintes letras “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “p”, “q”, “u”, “r” 
e “t”. Após a construção destes caracteres seguiram-se as letras 
triangulares e com diagonais “k”, “v”, “w”, “x”, “y” e “z”. Tendo em 

a 
Figura 51: Construção da letra “a” com 
apenas um traço sem a partição em dois 
traços. Versão analógica em cima e versão 
digital final em baixo. 

Figura 52: Comparação da versão mais 
monolinear à esquerda, com a versão de 
alto contraste da letra “a”.

Figura 53: Fases de evolução das letras 
verificando-se alterações de proporção, 
melhores curvas e consistência de traçado 
(de cima para baixo, do mais antigo à 
versão mais recente, respetivamente).

adhesion

4. PROJETO



82

conta que o caracter “s” não apresenta um esqueleto onde se 
possa aproveitar elementos para a sua construção, foi deixado 
para último para que com um alfabeto cada vez mais composto 
e ajustado fosse mais perdurável a sua estruturação (Figura 54).

Será de facto importante mencionar que o caracter “a” foi o 
que mais alterações teve ao longo do processo de criação do 
tipo de letra (Figura 55). O desenho do conjunto de todos os 
caracteres obrigam à reflexão das formas e o tempo será talvez 
a melhor ferramenta para aprimorar o desenho. A metodologia 
apostou na reparação e aprimoramento quer das curvas, 
quer das proporções, de modo que, passo a passo o alfabeto 
evolui, passando por diferentes fases formais. O objetivo foi 
sempre tentar atingir o melhor aspeto possível, apelando para 
um resultado consistente e harmonioso em todo o alfabeto. 
Delineando o mesmo na sua totalidade, consegue-se ter uma 
ideia geral das diferentes combinações de letras. Em paralelo, 
as qualidades estéticas da fonte mostravam cada vez mais 

Figura 54: A primeira versão do alfabeto de caixa baixa completo, com os 
caracteres de “a” a “z” ainda com claros erros de proporção, inconsistências 
diversas quer de traçado, quer de curvas.
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a
Figura 55: Nesta imagem estão presentes várias das fases dos caracteres “a”. Este 
foi provavelmente o caracter que mais modificações sofreu ao longo do processo 
de criação do tipo de letra. Do lado esquerdo encontra-se a primeira versão e do 
lado direito a versão final, bem como as fases intermédias.

Figura 56: Comparação entre o tipo de letra “Britannic”, na sua versão Extra Light 
(em cima), pela antiga foundry britânica, Wagner+Schmidt (agora comercializada 
pela Linotype) e a versão em construção do tipo de letra desenvolvido (em baixo).
Nesta versão, podem observar-se algumas das semelhanças como o caso das 
terminações em caracteres como o “r”, terminação superior no caracter “s”, por 
exemplo. Ainda assim, são claras as diferenças que se podem encontrar como é 
o caso dos caracteres “a” e “f”, Linotype. Britannic. Retirado em abril 20, 2020 de 
https://www.linotype.com/43516/britannic-family.html.
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indícios do possível estilo no qual a fonte se poderia enquadrar. 
A ausência de serifas e o seu contraste marcado, demonstravam 
a sua semelhança com as fontes não serifadas de alto contraste. 
Talvez o tipo de letra “Britannic” pela antiga foundry britânica, 
Wagner+Schmidt fosse uma das que se assemelhasse mais 
com o que estava a ser realizado até então (Figura 56). Tendo 
em contra as suas influências Art-Deco e o seu traçado de alto 
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Figura 57: Comparação entre o tipo de letra “Domaine Sans Display” pela Klim 
Type (em cima), na sua versão Thin, uma das versões iniciais (meio) e a versão 
final do tipo de letra desenvolvido (em baixo). Podem observar-se algumas 
diferenças a salientar como: as terminações que não acabam em linhas finas 
como nos caracteres “r” e “C”. Klim Type Foundry. Domaine Sans Display. Retirado 
em abril 21, 2020 de https://klim.co.nz/retail-fonts/domaine-sans-display/

REACHING
increasingly

REACHING
increasingly
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contraste de eixo vertical, a fonte mostra-se como um exemplo 
relevante para considerar formas de terminar as letras. Ainda 
assim foram tidos em contra outros designs para terminações, 
como é o caso do tipo de letra “Domaine Sans Display” pela 
Klim Type Foundry (Figura 57).
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4.4
4.4.1
Formato

Características Técnicas

Figura 58: Nesta lista presente no software 
Glyphs® permite-se definir as alturas: das 
ascendentes; dos caracteres de caixa alta; 
da altura de “x”; dos descendentes; e ainda 
determinar o ângulo das letras itálicas. 
Estes foram os valores utilizados para a 
construção do tipo de letra.

Figura 59: Overshoot presente nos caracteres de caixa alta e caixa baixa

HOHO
nonon
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O projeto foi realizado no software de produção de fontes, 
Glyphs®. Sob o ponto de vista técnico teria de se conseguir um 
ficheiro em formato de fonte do tipo .otf, por exemplo. Desta 
forma o ficheiro poderia ser utilizado em qualquer software 
de edição tipográfica como, por exemplo, o Indesign® ou 
Illustrator®, entre outros. Como forma de introdução, foram 
estabelecidas normas para que a sua construção ocorre-se com 
a menor probabilidade de erros. Para manter a coerência em 
toda a fonte começou por se definir os valores para as alturas: 
das letras de caixa alta e baixa; ascendentes e descendentes 
bem como da altura de “x” (Figura 58).

Para compensar as formas circulares, foram definidos valores 
quanto a percentagem de overshoot, de forma a garantir a 
compensação ótica ideal entre letras quadradas e curvas 
(Figura 59). A fim de atingir o melhor resultado possível, os 
valores apresentados no início sofreram alterações até que se 
mostrassem apropriados. 

Foram várias as compensações óticas incluídas, tais como a 
introdução de overshoot nas curvas (Figura 60), a redução de 
massa nas intersecções (Figura 61) e ainda a diferença entre 
alturas das ascendentes e letras de caixa alta (Figura 62).

Numa primeira fase, a construção do alfabeto foi realizado num 
único estilo e peso apenas, mas após os primeiros rascunhos 
digitais, pensou-se como é que se poderia elevar o design 
desenvolvido, para uma família tipográfica. O peso inicial 
era bastante light por isso decidiu-se desenvolver uma versão 
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Figura 61: Redução de massas nas 
interseções (caracter “a” versão final).

Figura 60: Neste esquema presente no 
software Glyphs® relativo às dimensões, 
pode-se observar a compensação da 
espessura para curvas.

an
Figura 62: Diferença entre alturas das 
ascendentes e letras de caixa alta.

Ahx

8 Uma master é onde os desenhos dos 
caracteres são agrupados. Um tipo de 
letra pode ter vários masters que podem 
depois ser interpolados para exportação 
de instâncias intermédias. As masters 
podem definir eixos de interpolação 
como: peso, inclinação, peso ótico e 
largura, por exemplo.

9 Glyphs. Setting up instances. Retirado 
em abril 27, https://glyphsapp.com/
tutorials/multiple-masters-part-3-
setting-up-instances)
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bold tendo em conta o mesmo esqueleto. Para tal realizou-se 
uma segunda master8 onde depois se conseguiram extrair 
pesos intermédios. Aqui começaram a surgir preocupações em 
manter uma coerência entre os pesos e uniformizar os detalhes 
em ambas as versões. O primeiro resultado mostra-se frágil e 
pouco plausível de ser replicado em todos os caracteres (Figura 
63). O limite do peso bold foi determinado pelas condições de 
legibilidade da forma de diversos caracteres, nomeadamente 
o “a”. Não se conseguiria acrescentar espessura, pois as contra 
formas tornar-se-iam pequenas demais para permitir um 
desenho eficaz. Como entendemos a preocupação da Sharp 
Type em manter uma estrutura elegante e harmoniosa do 
peso na fonte “Frauen”, o peso não poderia ser mais bold, 
pois poderia comprometer o design e estrutura das formas. 
Desta modo, a diferença de espessura entre os dois pesos 
não poderia ser exagerada devido ao esqueleto do desenho. 
Em todo o alfabeto, talvez os caracteres mais problemáticos 
foram as letras “a” e “f”. Tendo em conta o seu modelo de 
construção pouco convencional, as letras “a” e “f” na versão 
bold tornam-se caracteres incomuns quando comparados ao 
restante alfabeto. Estas formas exaltam a base conceptual 
do projeto por isso não faria sentido abdicar do seu desenho. 
Ainda assim é importante salientar que as formas foram 
modificadas e repensadas ao longo do desenvolvimento do 
alfabeto, de modo a garantir uma melhor coerência (Figura 
64). Tendo em conta que estes desenhos possam parecer na 
mesma, excêntricos, possivelmente a querer transpor a linha 
da legibilidade tipográfica, optou-se por desenhar uma versão 
mais convencional (Figura 65). Desta forma o utilizador poderá 
escolher entre as formas mais ousadas ou as formas mais 
correntes. Esta estratégia foi implementada nas letras de caixa 
baixa “a” e “f” mas também nas ligaturas que contêm o “f”: as 

“standard ligatures”—“ff”,”fi” e “fl”— e também nas discretionary 
ligatures —“fb”,”fh”, fk”, “fj”, por exemplo (Figura 66).

Após ter conseguido extrair um conjunto de 3 pesos 
intermédios com o desenho das duas masters, thin e bold, 
ponderou-se construir uma versão em itálico. Assim a 
família poderia ser agora complementada com um estilo 
diferente capaz de garantir ainda maior versatilidade para o 
utilizador. Os pesos gerados através do sistema de interpolação 
garantiram até então 5 pesos diferentes divididos entre: thin, 
light, regular, medium e bold (Figura 67). A variação dos pesos 
teve em conta o diagrama de Pablo Impallari9, onde ele explica 
que a distribuição dos pesos deve ser feita para que os mesmos 
não pareçam demasiado iguais (Figura 68). A diferença entre 
as versões thin e bold não é exagerada, desta forma os 3 pesos 
intermédios gerados por interpolação seriam o limite para que 
existisse um contraste aceitável entre todos.
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Figura 63: Primeiro resultado do desenho da master bold. Como se pode constatar 
o design mostra-se ainda embrionário, frágil e pouco plausível de ser replicado 
em todos os caracteres. Talvez os caracteres mais problemáticos foram as letras 

“a” e “f” tendo em conta o seu modelo de construção pouco convencional. Podem 
ainda verificar-se inconsistências a nível do traçado, existindo caracteres com um 
traçado mais fino como a letra “s”, e ainda outros problemas com os com traços 
diagonais (letras “k”, “v” e “z”, por exemplo).

4. PROJETO
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Figura 64: Nesta imagem estão presentes várias das fases dos caracteres “a” na sua 
versão bold. Em cima do lado esquerdo encontra-se a primeira versão e em baixo 
do lado direito a versão final, bem como as fases intermédias.

Figura 65: Versões alternativas dos caracteres “a” e “f” nas versões light e bold.

aa aa
ff ff
ff ff
4. PROJETO

a
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Figura 66: Comparação entre as versões padrão e as versões alternativas das 
ligaduras que contém a letra “f”.

ff→ff fi→fi fl→fl 
ffi→ffi ffl→ffl 
fb→fb ffb→ffb 
fh→fh ffh→ffh 
fj→fj ffj→ffj 
ffk→ffk fk→fk

4. PROJETO



90

Figura 67: Os pesos gerados através do sistema de interpolação garantiram até 
então 5 pesos diferentes divididos entre: thin, light, regular, medium e bold.

Figura 68: A distribuição dos pesos teve como base a distribuição de Pablo 
Impalari. Aqui neste gráfico podem observar-se os valores definidos para cada 
instancia. Decidiu-se que os 3 pesos intermédios gerados por interpolação seriam 
o limite para que existisse um contraste aceitável entre todos. Os valores de cada 
instancia são 30, 45, 70, 100 e 120, desde o peso mais light ao mais bold.

Thin

20

40

60

80

100

120

Light Regular Medium Bold

aaaaa
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Após a conclusão das formas do alfabeto e após a finalização 
de símbolos e números pensou-se em produzir uma versão 
itálica para as duas masters—thin e bold. Desta forma iríamos 
conseguir emparelhar uma versão upright e outra italic. A 
construção em itálico teria um conjunto de regras que 
tendo em conta a investigação já realizada, fez com que se 
preparassem as condições necessárias para uma produção 
eficaz. No início começou por definir-se o ângulo de inclinação 
dos caracteres de forma a poder esculpir as letras sobre a 
inclinação desejada. O ângulo definido foi 12°, pois garantia 
um contraste evidente quando comparado com o upright, 
sem se mostrar demasiado exagerado. De forma a esculpir as 
letras itálicas mantendo a similaridade com as letras upright, 
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Figura 69: No lado esquerdo podemos 
observar o caracter “o” upright ao qual 
foi aplicado uma inclinação de 12° sem 
tratamento e do lado direito observamos o 
caracter “o” com as devidas correções.   

Figura 70: Desenho de um alternativo 
swash para o caracter de caixa alta “A”. 

oo
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aeffgvwxyz
aeffgvwxyz

Figura 71: Comparação entre os caracteres upright e italic. Aqui pode-se ver a 
construção baseada na escrita caligráfica dos caracteres presentes na figura.

introduziu-se a versão upright e realizou-se um slant mecânico 
de 12°. Esta ferramenta apesar de útil, não é suficiente para 
definir uma letra itálica. Existem pequenos problemas que 
devem ser reparados para que os caracteres mantenham 
um aspeto uniforme e coerente. Por exemplo, é bastante 
comum que as letras curvas tenham várias destas pequenas 
deformações (figura 69). Nas letras de caixa-alta foi realizado o 

“slant” mecânico com as devidas reparações, não existindo uma 
nova construção. Ponderou-se incluir variações de letras de 
caixa alta com swash, deste modo iria-se evidenciar um caracter 
ainda mais caligráfico. No entanto, não se realizaram mais do 
que um exemplo para o caracter “A” (Figura 70).

As letras de caixa-baixa tiveram quase todas uma construção 
alterada relativamente às letras upright. As letras: “a”, “e”, “f”, “g”, 

“v”, “w”, “x”, “y” e “z” foram as que sofreram quase uma diferença 
total (Figura 71). Isto deve-se ao facto das seguintes letras 
quando desenhadas à mão terem uma construção baseada 
na escrita caligráfica. De igual forma e para manter o tom 
caligráfico das restantes letras, acrescentaram-se momentos 
terminais do traçado como no caso das letras “d”, “h”, “i”, “k”,”l”, 

“m”, “n” e “u” (Figura 72). Os restantes caracteres sofreram ainda 
pequenas alterações relacionados com o slant mecânico como 
é o caso das letras curvas “c” e “o” entre outras (Figura 73). Será 
também importante salientar que todas as letras tiveram uma 
redução da sua largura quando comparadas às letras upright, 
pois por norma as letras itálicas são ligeiramente mais estreitas.
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dhiklmnu
dhiklmnu

a
OCoc
 OCoc

Figura 72: Comparação entre os caracteres upright e italic. Podem ver-se as 
modificações e a adição de terminais nos caracteres presentes na figura.

Figura 73: Comparação entre os caracteres apenas com slant mecânico (em cima) 
e os caracteres itálicos com as devidas alterações, como a correção das posições 
dos nodes e modificações das curvas (em baixo).

4.4.2 Momentos chave & 
Descrição de caracteres

Figura 74: Letra “a” no peso regular na fase 
final do projeto. 

Neste subcapítulo decidiu-se que seria pertinente explicar 
várias das abordagens de construção dos caracteres deste 
alfabeto, que de certo modo exaltam mais a personalidade 
desta família tipográfica. Talvez a análise mais óbvia, será da 
letra “a” de caixa-baixa, tendo em conta as suas características 
pouco usuais. Esta letra que teve por base os desenhos 
previamente atingidos seguindo a metodologia de Andersch, 
foi a peça chave para o desenvolvimento do desenho. 
Descrevendo a evolução da letra, analisamos os momentos 
que marcaram a sua mudança. Talvez será o caracter com 
a construção mais longa de todo o alfabeto, devido às suas 
curvas e estrutura pouco usual. Após dezenas de horas a 
aprimorar a forma, filtram-se os momentos chave até à forma 
final (Figura 74). A letra “a” quando foi desenhada digitalmente 
pela primeira vez, mostrava ter uma largura bastante maior 
quando comparada com as outras letras. As sua construção 
não estava bem resolvida e a sua forma, quer da bowl quer da 
interseção com a haste (Figura 75), mostravam-se disformes e 
muito mal “esculpidas”. Nesta primeira fase, já com o alfabeto 
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Figura 75: A primeira construção digital 
manifestou bastantes problemas quanto 
às curvas e proporções.

aa
aa

nn
Figura 76: Redução de massas nas 
interseções (versões light e bold).

Figura 78: Redução do tamanho da altura 
de “x” na versão bold de modo a criar uma 
melhor harmonia com os pesos light.

a acompanhar podemos entender que a proporção das 
letras era ainda muito bruta mostrando querer ser resolvida 
apressadamente. No entanto, o tempo terá sido a melhor 
ferramenta para reestruturar e amadurecer as curvas, quer da 
letra “a”, como o resto do alfabeto. Podemos entender que ainda 
com o desenho da versão bold, a forma do “a” muda, de modo 
a poder acoplar as duas versões. Nesta fase a propriedade de 
rotação da pena ainda não tinha sido incluída, pelo que se 
decide introduzir uma nova forma de representação da curva 
da bowl. Ao fazer o pivot rodando o eixo vertical, conseguiu-se 
atingir um melhor resultado e assim continuou-se com esta 
abordagem, quer para a versão light, quer para a versão bold. 
Ainda assim, a intersecção característica que demonstra ser 
a parte mais frágil e talvez pior resolvida do alfabeto estava 
ainda por resolver. A junção dos dois traços grossos fazia com 
que uma mancha negra surgisse e foi reduzida a espessura 
na intersecção de forma a evitar tal acontecimento (Figura 
76). Já no momento de aplicar a mesma estratégia na master 
bold, entendeu-se que resolver o problema de intersecção seria 
ainda mais complicado, tendo em conta os negros do traçado 
e o pouco espaço das contra formas. O processo mostrou-se 
difícil de conseguir, considerando que talvez o formato bold não 
resulte tão bem como na versão light, pelo menos do caso do 
desenho da letra “a”. Ainda assim, tentou-se replicar a mesma 
estratégia da versão light, com a redução da espessura na 
interceção, aprimorando-se a forma geral (Figura 76).

Minúsculas (Figura 77)

Enquanto foram definidas as formas das várias letras do 
alfabeto as métricas e as medidas de espaçamento evoluíam 
em paralelo. Além disso, a altura de “x” das letras bold era 
bastante mais alta do que as letras light. Quando se começou o 
desenvolvimento da master bold a altura definida era exagerada 
e só se percebeu que era realmente demais numa fase avançada 
do processo (Figura 78). No entanto, a altura foi corrigida 
para que várias palavras com diferentes pesos pudessem ser 
colocadas lado a lado, prevalecendo um contraste bem mais 
subtil, característico das letras display.

A letra “n” é considerada uma das letras chave que 
impulsiona a construção de qualquer alfabeto, foi também 
alvo de modificações ao longo do projeto. Esta letra como 
já verificamos anteriormente, é o carácter que determina 
o espaçamento das letras de caixa baixa para além de ser 
bastante útil na construção das outras letras. Por norma em 
fontes de texto serifado, a contra forma da letra “n” define o 
espaçamento, que deve ser oticamente similar. No entanto, 
como neste projeto não existem serifas e os caracteres são 
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please pack 
my box with 
five dozen 
liquor jugs
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz

Figura 77: Imagem relativa às letras de caixa baixa na versão final. Pesos regular 
(em cima) e thin (em baixo).



954. PROJETO
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Figura 79: O espaçamento entre as letras 
é estreito, tendo em conta que é um tipo 
não serifado para tamanhos display.

Figura 80: As formas iniciais da letra “n” 
(lado esquerdo) mostram um esqueleto 
mais quadrangular, no entanto, a forma 
evoluiu para uma curva mais redonda 
(lado direito).

Figura 82: Comparação entre as letras 
de caixa alta na versão intermédia (em 
cima) e versão final (em baixo). Decidiu-
se aumentar a largura das letras de caixa 
alta na versão final para uma melhor 
harmonia entre as letras de caixa baixa.

construídos para tamanhos display, o espaçamento é mais 
estreito (Figura 79).

As formas iniciais da letra “n” mostram um esqueleto mais 
quadrangular (Figura 80). Ora esta forma foi gradualmente 
abandonada, pois a opção foi seguir com uma solução 
aredondada e menos quadrangular. A junção por expansão 
evidencia a personalidade dos tipos de letra “didone” em vez de 
uma construção por translação que iria ligar o ombro (shoulder) 
à haste de uma forma perpendicular. A largura definiu em 
grande parte a construção dos restantes caracteres. Esta 
característica de ligar as formas, foi aplicada em todo o alfabeto, 
alcançando assim uma maior coerência em definir um alfabeto 
de alto contraste com eixo vertical.

Maiúsculas (Figura 81)

A construção das letras de caixa alta mostrou-se mais parecida 
ao processo de criação de um tipo grotesco, abandonando o 
cânone das letras maiúsculas Capitalis Quadrata com as suas 
proporções muito características. A primeira construção da 
letra “H” definiu a largura as restantes letras. Todavia pode-se 
verificar, quer pelo espaço interno, quer pela própria largura 
das letras, que nesta fase as letras sejam, talvez, um pouco 
condensadas quando comparadas com as letras minúsculas 
(Figura 82). Estas letras foram então modificadas de modo a 
criar uma melhor harmonia entre caracteres de caixa baixa 
e caixa alta. Aumentou-se a largura de quase todas as letras 
e reestruturaram-se outras formas, nomeadamente a letra 

“R”e “J”. No caso da letra “R” decidiu-se introduzir uma cauda 
mais curva em vez da anterior mais retilínea. Já na letra “J” 
prolonga-se o terminal em prol de uma melhor qualidade de 
leitura e também por tornar assegurar mais elegância quando 
comparada com a versão anterior (Figura 83).

Numerais

O design dos caracteres numerais foram pensados para 
incorporar ambos modelos: oldstyle e lining (Figura 84). Numa 
primeira fase foram desenhados os caracteres lining e só 
depois se passou à construção da versão oldstyle. A estruturação 
manteve em conta a proporção das letras de caixa baixa bem 
com as letras de caixa alta. Assim a utilização com as restantes 
letras do alfabeto seria mais harmoniosa e coerente. Tendo em 
conta que este tipo de letra está direcionado para aplicações 
display, em grandes formatos, as formas lining partilham a 
altura das letras de caixa alta, deste modo o ritmo mantém-
se quando de agrupam letras e números (Figura 85). Outros 
aspetos, tais como a espessura das hastes e traços horizontais, 



964. PROJETO

THE QUICK
BROWN FOX
JUMPS OVER
A LAZY DOG
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ

Figura 81: Imagem relativa às letras de caixa alta na versão final. Pesos regular (em 
cima) e thin (em baixo).



THE QUICK
BROWN FOX
JUMPS OVER
A LAZY DOG
ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRS
TUVWXYZ
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JR 
01234
56789
01234
56789

Figura 83: Nas versões finais (lado direito) decidiu-se modificar as letras “J” e 
“R”. Na letra “R” introduziu-se uma cauda mais curva em vez da anterior (lado 
esquerdo) mais retilínea. Já na letra “J”  prolonga-se o terminal em prol de uma 
melhor qualidade de leitura e também por tornar assegurar mais elegância 
quando comparada com a versão anterior.

Figura 84: Modelos numerais lining (em cima) e oldstyle (em baixo).
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ADD257
16MORE
GTR300
SUPER8
149TIRES

Figura 85: Tendo em conta que este tipo de letra está direcionado para aplicações 
display, em grandes formatos, as formas lining partilham a altura das letras de 
caixa alta, deste modo o ritmo mantém-se quando de agrupam letras e números.
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Figura 86: Vários modelos de construção 
dos números, tais como: diferentes 
terminais nos algarismos 6 e 9; e a 
incorporação de uma barra horizontal na 
base do algarismo 1.

Figura 87: Alguns dos algarismos oldstyle 
sofrem alterações como é o caso do zero 
(0), um (1) e dois (2) que tiveram uma 
modificação na sua altura. Estes modelos 
oldstyle (em cima) têm a mesma altura que 
a de “x”. Modelos lining em baixo.

Figura 88: Versões small figures que 
possibilitam a composição de frações.

Figura 89: Versões dos números científicos.

102x 
210x

½¼¾
6⁄9⅝⅞

H₂O
CH₄

são definidos através das letras minúsculas e maiúsculas, 
exatamente para manter coerência. Ainda foram testados vários 
modelos de construção dos números, tais como: diferentes 
terminais nos algarismos 6 e 9; e a incorporação de uma barra 
horizontal na base do algarismo 1 (Figura 86). A construção dos 
modelos oldstyle partilhou diretamente a estrutura das formas 
lining com a implementação dos diferentes alinhamentos, 
característicos deste tipo de caracteres numerais. Todos os 
algarismos são iguais com a exceção do zero (0), um (1) e dois 
(2) que tiveram uma modificação na sua altura (Figura 87). Para 
além destes dois modelos foram ainda acrescentados as versões 
tabulares que permitem um alinhamento em tabela visto 
que têm todos a mesma largura. Foram também testadas as 
versões para fração (numeradores e denominadores) e restantes 
small figures (Figura 88) como os números científicos (Figura 
89), inferiores e superiores que apesar de serem baseadas nas 
figuras anteriormente desenhadas, tiveram de ser ajustadas 
oticamente quanto à sua espessura e proporção.

Diacríticos

Os caracteres diacríticos de uma forma geral são estratégicos 
para completarem qualquer tipo de letra. Com a sua 
inclusão permite-se que o modelo tipográfico seja usado em 
diferentes línguas, possibilitando mais aplicações (Figura 
90). A maior parte dos diacríticos foram construídos através 
de componentes. Exemplos mais comuns destes elementos 
são: os acentos— agudo, grave, circunflexo, trema (diaresis), 
tilde, mácron; os traços (slashes); o ogonek; a cedilha (Figura 91). 
Criam-se elementos separadamente das letras e posicionam-se 
anchor points, assim podem-se gerar caracteres diferentes que 
partilhem o mesmo componente. Desta forma a construção 
dos diferentes caracteres torna-se um processo mais simples, 
mas ao mesmo tempo, é uma forma de manter coerência em 
todo o alfabeto. Para além destes tipos de diacríticos, gerados 
a partir de componentes, existem ainda outros que devem ser 
construídos de raiz tais como: a letra vogal que deriva de uma 
ligadura de “a” com “e”—“Æ” e “æ”; os caracteres “Œ” e “œ”, que 
embora não sejam considerados letras, são uma ligadura usada 
na língua francesa; a letra thorn usada no inglês antigo—“Þ”; o 
eth também usada no inglês antigo—“ð”; e o caracter “ß” letra do 
alfabeto alemão (Figura 92).

Símbolos e pontuação

A pontuação e os símbolos também eles bastante importantes 
na construção de qualquer tipo de texto, foram desenhados 
para se acoplarem à fonte. As suas proporções tiveram como 
base as letras minúsculas e maiúsculas. Qualquer tipo de 
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aáăǎâäàāąåã
æbcćčçċdðďđ
eéěêëėèēęẽfg
ğģġ hħi ı í ǐ î ï ì ī į j ȷkķ l ĺ ľ
ļ łmnńňņŋñoóǒ
ôöòőōøõœpþ
qrŕřŗsśšşșßtŧť
ţțuúǔûüùűūųů
ũvwẃŵẅẁxyý
ŷÿỳỹzźžż
Figura 90: Os caracteres diacríticos permitem que o modelo tipográfico seja 
usado em diferentes línguas, possibilitando maior número de aplicações.
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Figura 91: A maior parte dos diacríticos foram construídos através de 
componentes. Após se determinar a posição dos anchor points e a criação dos 
diferentes componentes, consegue-se observar uma “nuvem” nos caracteres que 
mostra a posição final dos respetivos sinais diacríticos.

Figura 92: Para além dos diacríticos gerados a partir de componentes, existem 
ainda outros que devem ser construídos de raiz. Na figura podem observar-se 
os seguintes caracteres: as ligaduras “Æ” e “æ”; os caracteres “Œ” e “œ”; a letra 
thorn—“Þ”; o eth—“ð”; e o caracter “ß”, ao qual se incluiu uma versão alternativa.

Ææ Œœ
Þþ Ðð ßß
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?!”#%’()*,_
-&./-:;@[]

{}¡¿«¶·»‘’‚“”„
†‡•…‰‹›§

Figura 93: Vários exemplos de pontuação criados para acompanhar os restantes 
caracteres, entre eles: o ponto final, a vírgula, pontos de interrogação e exclamação, 
diversos tipos de parêntesis, diferentes tipos de aspas entre outros.

texto irá conter elementos de pontuação de forma a poderem 
construir-se frases e textos diversos. Exemplos mais comuns 
serão: o ponto final, a vírgula, pontos de interrogação e 
exclamação, diversos tipos de parêntesis, diferentes tipos de 
aspas entre outros (Figura 93). Os símbolos foram também 
incluídos, pois ajudam na composição de diversos projetos 
gráficos. Foram construídos símbolos matemáticos (Figura 
94), monetários (Figura 95), os de pontuação (Figura 96). Todos 
estes seguem as construções das letras anteriormente criadas 
partilhando as espessuras e proporção das mesmas. Em 
destaque o caracter “Ampersand” onde foram testadas várias 
formas, mas que no final decidiu-se apenas por uma, pelo facto 
de espelhar mais a personalidade da fonte (Figura 97).
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+<=>|~¬±
×÷∂∅∏∑−
√∞∫≈≥≠≤
$¢£¤¥€
§¶†‡&*
Figura 96: Vários dos exemplos de símbolos de pontuação incluídos.

Figura 94: Vários dos exemplos dos símbolos matemáticos incluídos.

Figura 95: Vários dos exemplos dos símbolos monetários incluídos.
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&

a→a f→f

Figura 97: Foram testadas várias formas para o caracter “Ampersand”, no entanto, 
decidiu incluir-se apenas uma. A versão final apresentada mais ao lado direito foi 
a escolhida para ser incorporada no alfabeto tipográfico.

Figura 98: Caracteres alternativos para as letras “a” e “f”, agora com uma 
estruturação mais clássica quando comparadas à versão padrão. Podem ser 
ativados como stylistic set.

4. PROJETO

Opentype Features

Em referência às funcionalidades opentype, neste tipo de letra 
foram inseridas várias opções de programação opentype. que 
permitem uma melhor composição e possibilitam o utilizador 
com opções estilísticas. Foi estruturado um conjunto de 
caracteres alternativos para as letras “a” e “f”, agora com uma 
estruturação mais clássica quando comparadas à versão padrão 
(Figura 98). Será importante referir que foram acrescentados os 
respetivos diacríticos para estes caracteres (Figura 99). Existem 
ainda séries de ligaduras disponíveis que agrupam várias letras 
em apenas um caracter, como é o caso das ligaduras standard 
mas também das ligaduras discretionary. Nas ligaduras 
standard estão incluídas as combinações: “fi”, “fl”, “ff”, “ffi”, e “ffl”. 
Já no caso das ligaduras discretionary, incluíram-se combinações 
que permitem adicionar um carácter mais decorativo ao 
sistema tipográfico, como é o caso das combinações: “ct”, “fb”, 

“ffb”, “fh”, “ffh”, “fj”, “ffj”, “fk”, “ffk”, “st”, “tt”. Como foi construída uma 
versão alternativa da letra “f”, foram também desenvolvidas 
alternativos para as ligaduras que contém a letra “f” (Figura 100).
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àáâãäåæāăąǎ
fb→fb ffb→ffb
ffh→ffh ffi→ffi 
ffj→ffj ffk→ffk
ffl→ffl fh→fh
fj→fj fk→fk fi→fi 
fl→fl ct st tt

Figura 99: Diacriticos para o caracter “a” alternativo.

Figura 100: Ligaduras standard e discretionary.

4. PROJETO
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4.5 Objetivo e Aplicação

Figura 101: Fotografia de uma impressão teste.

4. PROJETO

Este projeto teve como principal objetivo criar uma fonte 
display que pudesse ser aplicada em vários tipos de projetos, 
nos mais diversos temas e técnicas. Numa primeira fase foram 
realizados pequenos testes onde objetivo seria utilizar a fonte e 
testá-la quando à sua potencialidade. Estes pequenos projetos 
cruzam técnicas distintas para entender as fragilidades da 
fonte e perceber os pontos que devem ser melhorados. Quer 
em ambiente digital, quer em meio impresso, as aplicações 
testadas mostraram-se eficazes para reparar erros e entender 
as fraquezas. Os vários testes impressos foram cruciais durante 
a construção de todo o alfabeto, sempre que foi possível foram 
realizadas impressões de forma a testar as curvas, proporções 
entre outros (Figura 101). 

Para além destes testes de verificação, foram também 
construídos outros materiais impressos de forma a 
testar a fonte em contexto impresso (ver Apêndice 1). De 
salientar o ensaio tipográfico criado para promover toda a 
família tipográfica, pois com este pequeno exercício foram 
evidenciadas as características e elementos chave. Os testes 
em meio digital centravam-se na criação de animações em 
meio bidimensional e tridimensional. Estes momentos foram 
cruciais para entender que a fonte não poderia ser reduzida 
a tamanhos muito pequenos, pois a sua legibilidade ficaria 
comprometida, distorcendo as qualidades formais da letra. Por 
esta razão a fonte deve ser usada em tamanhos maiores, pelo 
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Figura 102: Testes de aplicação do tipo de letra com recurso a animação (em 
realidade virtual) e modelação tridimensional de modo a testar a usabilidade.
(ver Apêndice 2)

4. PROJETO

menos acima dos 24 pontos. Apesar disso considerou-se que a 
série de animações produzida conseguiu traduzir com eficácia 
a essência da fonte (Figura 102). 

Para além dos testes realizados por mim, entendi que seria 
interessante passar uma versão alpha do tipo de letra a colegas 
designers, para que eles pudessem criar peças gráficas incluindo 
um ou vários estilos da família tipográfica. Desta forma 
conseguiria entender como é que a fonte resultaria quando nos 
controlos de outros utilizadores (Figura 103).
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4.6 Resultados e Comentários

Figura 103: Testes de aplicação do tipo de letra, realizados pela designer Verónica 
Cambey. Em ambos os exemplos, o tipo de letra foi incorporado num ambiente de 
animação tridimensional. Verónica Cambey. Retirado em maio 18, 2020 de https://
www.instagram.com/p/B17HJjYFnBl/.

10 Alex Slobzheninov é designer gráfico e 
designer de tipos de Praga, República 
Checa. É designer da & Walsh e também 
faz parte da equipa da Pangram 
Pangram e da Type Tomorrow.

aa
Figura 104: Primeiro comentário de 
Slobzheninov frisando a importância 
de reduzir a espessura do traçado nas 
interseções da letra “a”.

4. PROJETO

O resultado deste projeto define-se pela construção de uma 
família tipográfica, criada a partir de masters desenhadas thin e 
bold com os seus itálicos. Teve-se em atenção em utilizar o um 
eixo entre duas masters para que após a conclusão das mesmas 
se pudessem extrair pesos intermédios, alcançando 
assim, um novo nível de versatilidade para a família. Ao 
longo da criação do projeto foram vários os apoios e opiniões 
recebidas de modo a que se melhorasse a qualidade do tipo de 
letra. No entanto, foram ainda pedidas opiniões a designer de 
tipos de letra para que se conseguisse ter uma avaliação mais 
precisa. Por email contactou-se o designer Alex Slobzheninov10, 
enviando-lhe a versão alpha da fonte para que ele conseguisse 
fazer uma avaliação. Slobzheninov vez um video  comentar a 
família tipográfica (ver Anexo 1), onde a descreveu como bem 
construída, em geral, onde as curvas apresentavam ser bastante 
suaves. Apesar disso partilhou os aspetos que poderiam ser 
melhorados. Primeiramente começou por falar na letra “a” de 
caixa baixa, que apresentava uma ligação de traços grossos, 
que poderia ser evitada através da diminuição da espessura de 
um deles (Figura 104). Depois mencionou o problema da letra 

“t” que não tinha uma “base”, fazendo com que se parece que 
estava a cair. A solução que recomendou seria curvar a terminal 
em vez de acabar cortada (Figura 105). De seguida dirigiu as 
atenções para o caracter “f” que apesar de dizer que funciona 
bem na versão mais light, na sua versão bold não funciona 
muito bem e que poderia o caracter poderia beneficiar de 
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Figura 105: Comentário de Slobzheninov 
relativamente à letra “t”. Lado direito 
versão com as recomendações.

Figura 106: Slobzheninov partilhou 
o seu desconforto com a letra “f”, em 
cima, nomeadamente na letra bold e 
recomendou uma abordagem parecida 
às formas em baixo. 

t

11 Joana Correia é a fundadora da 
Nova Type Foundry. Trabalha como 
designer na cidade do Porto. Estudou 
Typeface Design no MA Type 
Design da Universidade de Reading, 
graduando-se em 2011.
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uma nova construção (Figura 106). Para além dos ajustes nos 
caracteres alertou que existiam algumas inconsistências na 
versão bold, no que diz respeito às proporções, alertando para o 
facto de existirem caracteres mais largos do que outros, como 
era o caso das letras: “k”, “y”, “z”.

Enquanto realizava o projeto de mestrado surgiu uma 
oportunidade de estagiar com a designer de tipos Joana 
Correia11. Durante o estágio foram vários os momentos de 
partilha de conhecimento, técnicas e metodologias, que 
posteriormente contribuíram para um melhor resultado. 
Como os trabalhos realizados se centravam essencialmente 
na construção de tipos de letra, reteram-se novas estratégias 
que iriam melhorar o resultado final do projeto de mestrado. 
Apesar de não ter existido um acompanhamento direto na 
construção deste tipo de letra ou dissertação, decidi que seria 
interessante pedir uma opinião formal a Joana Correia. Na 
sua revisão, constavam indicações para caracteres isolados 
bem como opiniões gerais. Mencionou que o tipo de letra 
desenvolvido se trata de um design “muito elegante” onde 
existem formas que se revelam mais revolucionárias dentro do 
alfabeto, com o caso das letras “a” e “f” que trazem um carácter 
enigmático ao tipo de letra. Gostou bastante do “f” que desafia 
os nossos olhos mantendo a legibilidade. A letra “S” no itálico 
está demasiado pesada. Os caracteres “v” e “w” estão bonitos 
e evocam a leveza da fonte. No entanto, as diagonais das 
maiúsculas estão demasiado pesadas. Mencionou problemas 
de espaçamento e kerning, explicando que o espaçamento está 
demasiado apertado. Referiu que as curvas estão “muito bem 
desenhadas”, mas o peso Light precisa de mais controle no 
peso. A versão Bold talvez beneficie de ter os finos um pouco 
mais grossos para equilibrar o alto contraste. Relativamente 
ao seu desempenho, referiu que será interessante o seu uso em 
grandes tamanhos, mas deve existir algum cuidado no uso para 
ecrã, pelos finos. Em suma caracterizou o projeto como muito 
particular, que demonstra grande sensibilidade pela forma e 
vazio das letras.
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O contexto desta investigação foi motivado pelo estudo 
teórico-prático da criação de tipos de letra. Teve como principal 
objetivo procurar e entender diferentes possibilidades e 
estratégias  para materializar uma fonte digital. Numa 
primeira parte,  foi importante estudar e compreender as 
teorias defendidas por diversos autores—tal como Andresch e 
Henestrosa.—, no que diz respeito à criação de novos tipos de 
letra. As abordagens destes autores mostram que são possíveis 
várias as metodologias a implementar por calígrafos, tipógrafos 
e type designers. No entanto, entende-se também que existem 
pontos que são comuns. Assim, percebeu-se que, tal como 
definido objetivo deste estudo, os principais mecanismos 
que ajudam e são referentes a um desenvolvimento 
tipográfico—ideação, desenho/gesto, definição de parâmetros e 
distribuição—são pontos comuns em diferentes metodologias 
e autores. Desta forma, devem ser aplicados na metodologia de 
desenvolvimento de qualquer processo de criação tipográfica.

A metodologia tipográfica instala a noção da mecanização da 
escrita que é realizada pelo designer de tipos, que comunica a 
sua visão e ideologia sob a construção de alfabetos. A prática 
da construção e da consequente aplicação, definir-se-ão como 
inerentes à comunicação, um processo fundamental para 
evolução humana. As escolhas relativas à estética do desenho 
fazem ecoar uma voz visual que irá exaltar o significado da 
palavra. Como tal, as metodologias que se centram na nossa 
íntima personalidade, como, por exemplo, a gestualidade do 
nosso traço, poderão alimentar um forte carácter expressivo 
na preparação de uma nova construção de um tipo de letra. Há 
uma beleza muito própria das letras caligrafadas, pois, estas 
estão intrinsecamente ligadas com quem as escreve. No entanto, 
as letras que parecem ter um carácter mais mecânico parecem 
estar isentas destas qualidades expressivas. Ainda assim, se 
se utilizarem metodologias que apostam na expressão de 
qualidades que nos são intimas, pode-se transportar o futuro 
do design de tipos a um novo patamar.

Em todo o caso, o património mundial bem como a cultura 
caligráfica e tipográfica, influenciam e provocam no criador 
contemporâneo, reações e preocupações na construção de 
novos tipos de letra. O peso da história é inerente a qualquer 
tipo de criação por isso os modelos antigos podem e devem 
ser referência para abrir novos caminhos de produção. As 
horas incontáveis de ideias e processos, reduzidos a formas 
de letras, fazem com que a beleza de um tipo se manifeste 
eventualmente. A construção de qualquer tipo de letra requer 
a dedicação pela busca de formas equilibradas que evidenciam 
uma clara interação humana.
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O processo de criação do tipo de letra desenvolvido neste 
projeto incorporou metodologias clássicas, mas, ao mesmo 
tempo, incluiu estratégias que pudessem, de algum modo, 
exaltar noções mais expressivas associadas à gestualidade do 
desenho de letra. Na primeira parte do processo é de salientar 
que, apesar de o exercício de estruturação abstrata e gestual ter 
influenciado em grande parte a evolução das letras tipográficas, 
estas não se assemelham com os esboços do exercício inicial. 
A análise de casos de estudo também foi relevante, não só 
para compreender como modelos pré-digitais—mais clássicos 
como a Online e Adrian Frutiger—ou digitais e atuais—como a 
Sectra da Grilli Type e a Domaine da Swiss TF—se manifestam 
como produtos culturais em diferentes momentos da história 
e da tecnologia. Ao compreender estratégias metodológicas 
bem como execução tipográfica—mapeamento de caracteres e 
construção de curvas—influenciaram a conceção do projeto. 

Entendeu-se que o processo de metodologia tipográfico, 
apesar de ter uma definição linear, inclui momentos de 
modificação e reestruturação, fazendo com que por norma 
os projetos se alonguem por mais tempo. Sempre em prol da 
melhor qualidade possível, quer das formas das letras, quer da 
programação da fonte, este projeto teve vários momentos de 
avanço e recuo—como se pode constatar na composição das 
letras ‘a’ e ‘f’, por exemplo. Quanto mais se estudava e quando 
mais se praticava a construção de letras, o conhecimento 
e experiência, melhoravam paralelamente. Para além do 
estudo singular isolado, também foi importante a partilha 
de conhecimento nomeadamente com o tutor Pedro Amado, 
durante as várias reuniões sobre a construção do tipo de letra. 
Também igualmente importante referir que durante parte 
do desenvolvimento do projeto, surgiu a oportunidade de 
estagiar com a designer de tipos profissional Joana Correia—
Nova Type Foundry—, onde se aprimoraram e adquiriram 
novos conhecimentos de desenho e proudção de tipos digitais. 
Apesar do desenho de todo o projeto já se encontrar numa fase 
avançada, decidiu-se fazer modificações tendo em conta o que 
se aprendeu durante o estágio, de modo a melhorar as curvas 
e a construção geral. Se o projeto tivesse começado de novo, 
possivelmente a estratégia teria melhorias—tais como incluir 
uma estrutura mais pragmática de forma a garantir um melhor 
resultado do projeto. Por exemplo desenhar os caracteres chave 
e construir um alfabeto com menos letras mas com melhores 
qualidades formais. Desta forma, os momentos de avanço 
e recuo sejam reduzidos, melhorando o prazo de execução. 
Todavia o processo de construção tipográfico utilizado, apesar 
de ter um esqueleto linear, contou com bastantes momentos de 
reformulação—como por exemplo na procura das proporções 
ideais, como se pode entender com a leitura do subcapítulo, 
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sobre os momentos chave dos & descrição dos caracteres, no 
capítulo de Projeto. À medida que o projeto avançava, maior 
era o nível de conhecimento adquirido, influenciando assim a 
construção e resultado final.

Os resultados deste projeto centram-se na construção de uma 
família tipográfica à qual se deu o nome “Figurat”. Esta família 
tipográfica é constituída por 5 pesos que variam do traço 
mais fino (thin) até à versão com traço mais grosso (bold). Para 
além destes, foram ainda desenvolvidas versões itálicas para 
cada um dos pesos. Desta forma a família “Figurat” engloba 
10 versões. Cada um, pode ser utilizado nas mais diversas 
aplicações. Será importante salientar que tendo em conta as 
suas características display, como o caso do traçado fino, as 
aplicações em tamanhos mobile, por exemplo, poderão ser 
comprometidas a nível de legibilidade e de render em ecrã. De 
modo a resolver tal situação, no futuro poderá desenvolver-
se uma versão destinado a corpos menores. A fonte recebeu 
algumas críticas do ponto de vista mais artístico em relação 
à construção ou propriedades específicas de alguns carateres. 
Foi importante estudar as alternativas que acabaram por ser 
implementadas em sets opentype alternativos. Futuramente 
poderá realizar-se uma revisão geral a todos os caracteres, 
de modo a melhorar a qualidade das curvas, espaçamento e 
proporções. Talvez a versão mais frágil será ainda a versão 
itálica, que apresenta ainda alguns erros de construção e curvas.

Finalmente é importante salientar que todo o processo 
metodológico aplicado fez com que se conseguissem atingir os 
resultados definidos neste projeto. Entende-se que a construção 
tipográfica é um processo complexo que transmite um reflexo 
dos desenvolvimentos tecnológicos e culturais, e que de igual 
forma, reflecte o conhecimento do seu autor e de uma época. O 
futuro do design de tipos deve estar mais consciente de outras 
disciplinas, tendo em conta que o contexto de aplicações é 
multidisciplinar. Todavia a herança tipográfica e das formas 
de letras faz com que os séculos de tradição cruzem com 
os contextos de design atual. Pode-se dizer assim, que as 
boas tradições tipográficas e caligráficas combinadas com 
o panorama do design de tipos atual, são indiscutivelmente 
relevantes para a educação bem como para a atividade 
profissional de desenho de tipos.
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Apêndice 2: Frames de 
animações + experiências
em software de modelação 3d
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Apêndice 3: Booklet A3 
com experiências gestuais
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Apêndice 4: Posters com 
experiências gráficas
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ANEXO





Anexo 1: Type Feedback Time 
1 – How to design your fonts 
better | Typography critique,
por Alex Slobzheninov

175ANEXOS

No dia 22 de abril de 2020, Alex Slobzheninov publicou um video na plataforma 
youtube no qual comentou a família tipográfica desenvolvida neste projecto. (A 
partir do minuto 10 e 20 segundos). Alex Slobzheninov. Type Feedback Time 
1–How to design your fonts better | Typography critique. Retirado em abril 27, 
https://www.youtube.com/watch?v=KDwwWvi3-cs.
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