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Além do conteúdo resultante da revisão de literatura e da pesquisa com especialistas o material traz também indicação de sites e ferramentas online que podem
contribuir com o processo. Os links estão destacados com fundo azul.
As colunas estreitas na área central da página trazem informações complementares que podem auxiliar no entendimento do texto principal e encontram-se
sempre ao lado do parágrafo correspondente.
Para os destaques do texto foram utilizados o fundo amarelo e o fundo cinza, de
acordo com a hierarquia da informação.
O material traz ainda imagens para exemplificar o conteúdo, tendo sido estas
retiradas de outras referências ou elaboradas pela autora para este material.
Envie suas dúvidas para mary.meurer@ufsc.br

1. O QUE VOCÊ PRECISA SABER sobre seleção tipográfica
O campo de atuação do designer gráfico é amplo,
desenvolvendo projetos editoriais, de identidade
visual, interfaces digitais, embalagens, sinalização,
ilustração, entre outros. Em praticamente todas estas
áreas projetuais a tipografia está presente e segundo
Arroyo (2005) exerce função comunicativa, construtiva, estética, didática e persuasiva. A pesquisa de
doutorado que resultou no modelo de seleção
tipográfica, apresentado neste material complementar, tem como foco a seleção de tipos para o
design editorial. Como observa Samara (2011),
devido a complexidade da informação presente
em uma publicação o projeto editorial requer do
designer um cuidado maior com a hierarquia do
conteúdo para facilitar uma leitura contínua.
A organização do texto, títulos e subtítulos e outros
elementos que se relacionam nas páginas de um
livro ou revista, por exemplo, precisa ser clara e
consistente. Além de estruturar a publicação, Zapaterra (2014) observa que também é uma função
do design editorial conferir expressão e personalidade ao conteúdo, além de atrair e manter os
leitores. A tipografia é fundamental para cumprir
estas funções com equilíbrio, garantindo uma publicação agradável, útil e informativa.
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O que é tipografia?

O conjunto de práticas
subjacentes à criação e
utilização de símbolos visíveis
relacionados aos caracteres
ortográficos (letras) e paraortográficos (tais como
números e sinais de pontuação)
para fins de reprodução,
independentemente do modo
como foram criados (a mão
livre, por meios mecânicos) ou
reproduzidos (impressos em
papel, gravados em documento
digital). (FARIAS, 2013)

A aplicação da tipografia no contexto do design
editorial envolve várias etapas, iniciando pela
escolha das fontes que serão usadas no projeto,
para depois definir os padrões de utilização — título,
subtítulos, retrancas, legendas — a grade construtiva
ou grid da página e a diagramação efetivamente,
quando todo o texto é distribuído pelo documento
de acordo com as regras pré-estabelecidas pelo
designer. Todas estas etapas são fundamentais para
garantir um material adequado às necessidades do
leitor e do conteúdo.
Sem desconsiderar a importância das demais
etapas, o modelo proposto tem como ênfase o início
do processo, ou seja, quando se busca pelas fontes
que serão usadas no projeto. Uma escolha precipitada e sem repertório pode resultar em problemas no desenvolvimento do projeto ao perceber,
por exemplo, que a fonte escolhida não apresenta
todos os caracteres necessários, dificulta a leitura ao
ser impressa em determinado papel ou ainda, não
foi eficiente na comunicação com o público-alvo.

Palavras bem escolhidas merecem letras bem
escolhidas” caso contrário “aquilo que as palavras
dizem lingüisticamente e aquilo que as letras
inferem visualmente ficam dissonantes, desonestos
e desafinados”. Robert Bringhurst
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Como escolher bem as letras, ou seja, as fontes
tipográficas para cada projeto? Segundo o guia
Typography Primer publicado pela Adobe© diversos
fatores, como público-alvo, valores estéticos, tom
da mensagem e meio de publicação, influenciam
na escolha da fonte. Para Ali (2009) as escolhas em
tipografia são incertas e existem muitas incógnitas
e variáveis que precisam ser trabalhadas. A autora
afirma que é preciso um longo período de estudo e
aplicação para se ter domínio sobre o assunto.
Segundo texto de Jury publicado por Heller (2004)
o elevado número de fontes tipográficas projetadas
e distribuídas nos últimos anos constitui um desafio
para os professores de projeto, que buscam estabelecer critérios e padrões para a boa tipografia. O
autor observa ainda que sente dificuldade em orientar
os alunos na avaliação do que é “bom” e “mau”, o que
funciona e não funciona, diante de tantas experimentações tipográficas.
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O Typography Primer, ou Adobe
TypePrimer, é um guia de
referência disponibilizado pela
empresa em seu site.

Sobre a complexidade
da seleção tipográfica
em design editorial

Considerando que mesmo autores e profissionais
experientes na área reconhecem a complexidade do
processo de escolha de tipos para projetos editoriais
é compreensível que alunos e profissionais em início
de carreira necessitem de apoio para realizar suas
escolhas. Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de propor um modelo de apoio ao processo de
seleção tipográfica no contexto do design editorial.
Com o desenvolvimento da pesquisa percebeu-se
que além do modelo propriamente seria necessário
um material complementar que orienta-se sua aplicação, trazendo conceitos e informações fundamentais sobre tipografia. A seguir você será orientado
sobre como usar este material.

Além de Ali (2009) e
Heller (2004), veja também
Hendel (2003), Fuentes (2006),
Haslam (2007), Brow (2013),
Pamental (2014) e Bringhurst
(2015).
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2. CONHECENDO O Modelo
A pesquisa que precede este modelo foi desenvolvida em 4 grandes fases que envolvem a revisão
integrada de literatura (bibliográfica e sistemática),
consulta a especialistas e definição de um modelo
preliminar, a aplicação do modelo no contexto de
projetos editorias e proposta de um modelo final . Na
revisão de literatura foram selecionados autores que
tratam do design editorial, da tipografia, da complexidade da tomada de decisão e do uso de modelos
como apoio a este processo. A fase de construção do
modelo preliminar envolveu a consulta a 6 especialistas em tipografia e design editorial, que atuam no
Brasil, Argentina, Estados Unidos, Alemanhã, Inglaterra e Argentina. Eram professores e consultores que
por meio de questionário responderam sobre seu
processo e critérios de seleção tipográfica. A aplicação do modelo foi realizada por 6 estudantes de
Design que utilizaram o modelo para selecionar as
fontes para seus projetos de conclusão de curso e
relataram sua experiência em entrevistas.
A figura ao lado representa a organização das fases
da pesquisa que resultou no modelo.
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FASE 1

capítulos 2 e 3

Revisão de Literatura
Bibliográfica
Sistemática
FASE 2

capítulo 4

Construção do Modelo Preliminar
Estrutura preliminar do modelo
Consulta aos especialistas
Definição dos critérios de seleção
Proposição preliminar do modelo
FASE 3

questionário aplicado a profissionais de 4 países
resultado da revisão de literatura e da consulta aos especialistas

capítulo 5

Aplicação do Modelo Preliminar no Contexto de Projeto
elaboração do material complementar e teste piloto
Organização dos procedimentos
Dinâmica no contexto de projeto
aplicação do modelo por grupo de 5 acadêmicos de Design
Análise de resultados
FASE 4

capítulos 6 e 7

Modelo de Apoio à Seleção Tipográfica
Descrição das etapas do modelo final
Versão final do material complementar
Considerações finais e desdobramentos

versão final do modelo e do quadro de critérios

Integrando os resultados de todas as fases realizadas durante a pesquisa
formulou-se a versão final do modelo bem como os critérios e recursos que o
compõe e serão descritos a seguir.
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conteúdo: identificar as características do conteúdo
e os recursos que a fonte deve oferecer.
leitor: compreender seu perfil, suas necessidades e
expectativas em relação ao conteúdo.
suporte: definir onde o conteúdo será lido e as
restrições em relação a visualização do texto.

contexto do problema
análise do briefing

O modelo está organizado em cinco etapas que
compreendem o contexto do problema, a escolha
dos critérios, a definição de uma hierarquia para
estes critérios, o processo de busca de fontes
realizando testes e por fim a avaliação com o uso
da matriz. O formato de funil, ou pirâmide invertida, reforça que no processo de seleção parte-se
de um conjunto de possibilidades para chegar a
opção mais adequada, após percorrer etapas de
forma sequencial. Em cada etapa estão previstas
ações e recursos como perguntas, análise, ponderação, critérios eliminatórios, testes e uso de matriz
de avaliação. Estes recursos foram identificados na
revisão de literatura como importantes para apoiar o
processo de seleção.
Ao percorrer cada etapa é preciso certificar-se
de que esta concluída adequadamente antes de
avançar no processo. Em caso de dúvida pode ser
preciso retornar as etapas anteriores e refazer os
procedimentos. Nas páginas seguintes deste material complementar todas as etapas serão detalhadas.

As características e necessidades do
projeto foram compreendidas?
não
sim
fatores formais e funcionais: legibilidade | variações e recursos

critérios de seleção

fatores conceituais: aspectos histórico-culturais | expressão

definir de acordo com o
contexto do problema

fatores técnicos: qualidade | suporte

fatores legais e econômicos: licenciamento | investimento

A relação entre os critérios e as demandas
do projeto está clara?
não

sim

hierarquia

ponderação e definição dos
critérios eliminatórios*

Atribuir um peso para cada critério de acordo com
a sua relevância no contexto do problema sendo
1 (menos relevante) a 5 (mais relevante).
Definir se haverá critérios eliminatórios.

Foi estabelecido um peso para cada critério
e a necessidade de critérios eliminatórios?
não

sim

busca

pré-seleção de fontes que
atendam aos critérios

Utilizar a classificação tipográfica, a hierarquia
dos critérios e os testes de aplicação e impressão
para direcionar a busca e eliminar fontes até
definir um grupo satisfatório para avaliação.

O grupo de fontes pré-selecionadas atende os
critérios, principalmente os eliminatórios?
não

sim

avaliação

aplicação da
matriz de seleção

Construir uma matriz com os critérios ponderados (pesos)
e avaliar as fontes de acordo com os testes realizados e a sua
adequação aos critérios.
*Os critérios eliminatórios não devem ser avaliados na
matriz, ficando com peso 0.

resultado da
seleção tipográfica

Confirmou-se a adequação da fonte ao aplicá-la
efetivamente ao projeto?
não
sim
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seleção tipográfica
concluída
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2.1 contexto do problema
Na primeira etapa que compreende o contexto
do problema, questões relacionadas ao conteúdo,
ao leitor e ao suporte são fundamentais para a
compreensão das necessidades relacionadas
a tipografia. Uma análise detalhada do briefing
de projeto deve fornecer as respostas para estas
questões ou ainda por meio de reuniões com os
stakeholders que corresponde ao grupo de pessoas
envolvidas com o projeto. Você pode incluir neste
grupo o cliente, o público-alvo do projeto, jornalistas,
redatores, outros designers e demais profissionais
envolvidos.
A seguir algumas sugestões de questões que
precisam ser definidas antes de avançar com a
seleção tipográfica. Você pode adaptar e incluir
mais questões de acordo com as particularidades do
projeto em desenvolvimento.

CONTEÚDO
Comece certo para ter
bons resultados.

As informações definidas
aqui irão nortear todas
as etapas seguintes. Esta
etapa precisa ser realizada
com atenção e clareza.
Frascara (2015)
Fontoura e
Fukushima (2012)
Garone (2011)
Haslam (2007),
Fuentes (2006) e
Hendel (2003)

Qual o objetivo do conteúdo? Entreter, informar, instruir?
Quais os idiomas da publicação?
Quais as necessidade de hierarquia (título, subtitulo, legenda,
olho, cartola, entre outros elementos textuais)?
Requer Caracteres especiais (matemáticos, acentuação, pontuação,
entre outros)?
Contexto histórico. O texto representa determinado período ou
fato histórico?
Quais as emoções que o texto expressa? O conteúdo é sério?
Divertido?
PÚBLICO-ALVO
Qual o perfil do leitor: hábitos de leitura, formação acadêmica,
aspectos culturais.
Quais as características do leitor: idade, necessidades especiais.
Quais as circunstâncias de leitura? Iluminação, distância,
disponibilidade de tempo.
Qual o interesse do leitor na publicação?
SUPORTE e LICENÇA DE USO
Quais as restrições técnicas do processo de reprodução que será
usado? Impresso ou digital?
Quais as restrições do suporte que será usado: tipo de papel ou
tela?
Qual o orçamento disponível para a compra de fontes?
Necessita de licença para web outras condições específicas
de uso?
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2.2 critérios
Esta etapa consiste na escolha dos critérios pertinentes a cada projeto e que estão agrupados de
acordo com fatores formais e funcionais, estéticos,
técnicos e econômicos. É fundamental comparar os
critérios sugeridos com as necessidades do projeto a
fim de identificar quais são pertinentes. Por exemplo,
não havendo no conteúdo um apelo para questões
culturais ou históricas este critério poderá ser desconsiderado. Da mesma forma, se a fonte que será escolhida destina-se apenas aos títulos de uma revista,
pode ser considerado que não há necessidade que
esta pertença a uma família tipográfica, assim o
critério variações não será relevante.
A seguir estão detalhados os critérios e os fatores
correspondentes.

2.2.1 Fatores Formais e Funcionais

Pela descrição dada por Henestrosa, Meseguer e
Scaglione (2014) para as questões formais e funcionais da tipografia, percebe-se que estes fatores
referem-se diretamente ao uso dos tipos, ou seja à
adequação da forma e a disponibilidade dos recursos
para que a fonte atenda satisfatoriamente as necessidades do texto. No modelo estes fatores se referem
aos critérios da legibilidade, variações e recursos.
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Atenção

Legibilidade não garante
leiturabilidade. Você pode
ter todo cuidado ao selecionar
um tipo legível, mas se ele
não for aplicado corretamente
sua leiturabilidade estará
comprometida. Mas com certeza
será muito mais difícil garantir a
leiturabilidade de um texto se o
tipo usado for ilegível.

a) Legibilidade

Primeiramente é importante diferenciar a legibilidade
da leiturabilidade. Segundo Fontoura e Fukushima
(2012), Jury (2006) e Tracy (apud FARIAS, 2013) a
legibilidade está relacionada com o design de tipos,
com a clareza dos caracteres e a velocidade com
que podem ser reconhecidos. Já a leiturabilidade
se refere aa forma como o texto está organizado e
escrito, interferindo portando na facilidade de leitura
e compreensão de textos longos. Simplificando a
legibilidade está mais relacionada com o design de
tipos e a leiturabilidade com o design com tipos.
Ao selecionar um tipo para projeto editorial, você
precisa considerar primeiramente a sua legibilidade,
ou seja, se suas características formais favorecem
o reconhecimento dos caracteres no suporte onde
serão aplicados e de acordo com as necessidades
do público. Mas é evidente que a leiturabilidade
também precisa ser considerada, pois é preciso
testar este tipo em blocos de texto para verificar se
funciona adequadamente.
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Diferentes fatores formais interferem na legibilidade
de uma fonte como: variações de altura-x, largura,
espessura do traço e espacejamento. Sobre a altura,
é importante observar a altura-x e a proporção entre
ascendentes e descendentes, que devem favorecer
a diferenciação entre os caracteres sem interferir nas
outras linhas, ou seja, não devem ser nem muito curtos,
nem muito longos. Em relação a largura, esta deve
variar de acordo com a complexidade da forma das
letras, mantendo a proporção entre preto e branco.
Quanto ao peso, é preciso manter a consistência
entre os caracteres para garantir o mesmo peso em
toda a palavra. E o espacejamento deve garantir que
as letras sejam percebidas como uma unidade que
forma uma palavra (FRASCARA, 2011).
Em princípio, o tipo mais legível é aquele mais se
assemelha aos padrões, com proporções medianas e
que facilitem a distinção entre os caracteres.
As figuras 1 e 2 apresentam as principais características formais que interferem na legibilidade.

Figura 1: Características de tipos legiveis

Boa Legibilidade
ascendentes e
descentes médios

abertura
evidente

contraste moderado
(pouca variação entre
traços grossos e finos

Boa Legibilidade
peso médio para resistir
às reduções de texto.
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altura-x com
aprox. 1/3

espaço interno
grande

aaa

detalhes mais resistentes
para corpo pequeno
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Figura 2: Características de tipos com pouca legibilidade
pouca distinção entre os caracteres
(caixa alta e monoespaçados)

muito contraste

Legível? E agora?
proporções alteradas
(condensado ou extendido)

Além das características apresentadas nas figuras 1 e 2 outros aspectos precisam
ser observados ao analisar a legibilidade dos tipos.
• A legibilidade não depende da serifa
Tarasov, Sergeev e Filimonov (2014) concluíram, após uma revisão de literatura
sobre a legibilidade em livros, que um número equivalente de artigos aponta
vantagens e desvantagens das serifas. Frutiger (2007) reforça essa indefinição
sobre a legibilidade dos tipos serifados ao observar que as serifas tem a vantagem
de guiar os olhos acelerando a leitura da linha, porém por serem um elemento
uniforme dificultam a diferenciação dos caracteres. Para Zapaterra (2014 p. 176)
a preferência pelos tipos com serifa está mais relacionada ao hábito. “De modo
geral, estamos mais acostumados a ler fontes com serifa e, tradicionalmente, elas
são usadas em longas colunas de texto, como páginas de reportagens, com as
fontes sem serifa oferecendo uma variação visual com a utilização em textos mais
curtos. [...]”.
Mary Vonni Meürer | PósDesign UFSC | 2017

• A familiaridade pode ser determinante
Considerando a importância da familiaridade do
leitor é possível inferir que a princípio as fontes mais
legíveis serão as que se aproximam dos padrões
pré-estabelecidos. Ou seja, que possuem um
desenho onde as partes da letra – bojo, haste, diagonal, ascendentes e descendentes – são facilmente
identificadas, o peso e a largura são medianos e não
há inclinação. Porém após realizar estudos sobre a
melhoria na velocidade de leitura de fontes inéditas
a medida em que os leitores iam se familiarizando
com elas, Beier (2009), afirmou que “a familiaridade
de tipos incomuns, depois de uma breve exposição,
atinge um igual nível de velocidade de leitura como
tipos altamente conhecidos”. Segundo Frascara
(2011) também devem ser consideradas as características do leitor como idade e escolaridade.
• O suporte e o meio de reprodução interferem na
legibilidade
Será mais discutido no critério suporte, mas é importante lembrar que para saber se um tipo é légivel é
preciso testá-lo no suporte onde será aplicado.
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b) Variações e Recursos

Ao selecionar uma fonte alia-se às questões formais
a função que a fonte deverá exercer no texto. Se será
usada apenas em títulos ou em textos longos, se
haverá muitos níveis na hierarquia do documento, se
o conteúdo é apresentado em diferente idiomas ou
ainda se requer recursos como símbolos monetários
variados. Além das famílias compostas por diversas
variações de pesos e estilos e muitos recursos
tipográficos, o mercado também oferece fontes
que não acompanham famílias e ainda possuem
poucos recursos, em alguns casos nem mesmo os
mais básicos, como caixa alta e baixa e acentuação
completa. No caso de um tipo display que será usado
apenas em um anúncio isso não deve ser um problema, mas quando a escolha se destina a compor os
textos de uma publicação com certeza precisa ser
melhor analisada em relação a completude da família
e dos recursos.
Sobre as variações da família você precisa observar se
contemplam os três grupos, postura, largura e altura,
como mostra a figura 3. Segundo Lupton (2015),
Haslam (2007) e Frutiger (2007) uma família tipográfica adequada para texto precisa incluir no mínimo
três variações: romana, itálica e negrito. Haslam
complementa ainda que os tipos claros (lights), demibold ou semi-bold, além das formas condensadas e
estendidas também são desejáveis. Essas variações
do tipo também podem torná-lo atraente para ser
usado em títulos, como observa Lupton (2015).
Mary Vonni Meürer | PósDesign UFSC | 2017

Figura 3: Variações principais de uma família tipográfica

postura

Roman | Italic

largura

Regular | Condensed

peso

Light | Medium | Black

Fonte: adaptado de Ali (2009)

Frascara (2011 e 2015) destaca que ao definir uma ou mais famílias para compor
o sistema tipográfico de um projeto é preciso observar se existe consistência no
estilo, ou seja se a unidade se mantém em todos os caracteres que compõe o
estilo, e se as variações de peso são suficientes para diferenciar os níveis de informação presentes no documento.
Quanto aos recursos, Jury (2007) define uma série básica de caracteres
necessários para qualquer texto longo e afirma que será necessário ter além
do romano e o itálico, mais duas variações de espessura no mínimo. A figura 4
exemplifica estes recursos.
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Open Type?

Figura 4: Recursos básicos de uma família para texto

maiúsculas
minúsculas
algarismos alinhados
não alinhados (old style)
sinais de pontuação
maiúsculas pequenas
diacríticos
caracteres matemáticos
símbolos monetários
caracteres de referência
abreviaturas
caracteres de ligadura
variações

CAIXA ALTA
caixa baixa
1234567890
0123456789
!?.;:_, ̏ ̋ »( ){ }
versaletes
‘`~^ç ̈

É um formato de fonte universal
— compatível com os sistemas
operacionais Macintosh e
Windows — desenvolvido em
conjunto pela Microsoft e Adobe
para impressão e visualização
em tela. O novo formato foi
apresentado em 1996 e as
primeiras coleções consistentes
foram lançadas em 2001.”
(ROCHA, 2012 p. 29)

¼½±% + -@√ΩΔ≤≥≠
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Esta grande variedade de caracteres em uma mesma
fonte, ou seja, no mesmo arquivo, só foi possível a
partir do desenvolvimento do formato OpenType,
que comporta até 65mil caracteres em um único
arquivo, sem a necessidade de arquivos separados,
como ocorre nos formatos TrueType e Type 1.
Uma fonte que oferece todos os recursos necessários
para a publicação, pertence a uma família com
variações de postura, largura e peso e atende aos
requisitos de legibilidade com certeza é adequada
para um projeto editorial. Porém outros fatores
precisam ser considerados e estes dizem respeito
ao conceito de criação da fonte.

fl fi Æ æ Œ œ
romano, itálico e duas espessuras

Fonte: adaptado de Jury (2007)

Além da série básica de caracteres apontada por
Jury (2007) e destas variações é desejável que uma
família tipográfica que se destina ao meio editorial apresente ligaturas, florões, numerais em estilo
antigo, caracteres alternativos, entre outros recursos
que para Lupton (2015 p. 72) “separam o tipógrafo
do digitador”.
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FontDrop

Ferramenta que mostra todos os
caracteres e outras informações
sobre as fontes indicadas pelo
usuário.
http://fontdrop.viktornuebel.
com/#/
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2.2.2 Fatores Conceituais

Embora mais difíceis de definir devido a subjetividade envolvida, os fatores
conceituais devem ser considerados pois interferem na informação, podendo
contribuir ou não no processo de comunicação. São aspectos relacionados a
emoção, a cultura e a história que costumam tornar os tipos mais expressivos,
diferenciado-os dos padrões que estão mais voltados para a legibilidade.

a) Aspectos histórico-culturais

Os aspectos históricos e culturais tem relação direta com a época e o lugar
em que os tipos foram produzidos e precisam ser considerados na seleção. De
acordo com Samara (2010) diferentes estilos tipográficos tornaram-se populares
ou foram descartados ao longo do tempo o que resulta em associações históricas,
movimentos culturais e localizações geográficas que interferem diretamente na
percepção destes tipos.
Para Hendel (2003) e Bringhurst (2015) ao selecionar os tipos para compor um livro
cujo conteúdo faz referência a determinado período histórico é relevante buscar
fontes que estejam de acordo com este período e que possam, portanto, reforçar
as características do texto. Para Hendel (2003) três abordagens principais podem
ser adotadas ao definir os tipos para um livro. Uma opção pode ser a neutralidade,
não sugerindo época ou lugar. Os tipos também podem ser usados propositadamente para fazer alusão a determinada época ou cultura e ainda pode-se optar
por tipos novos, que apresentem o texto de uma forma única.

deve buscar informações básicas sobre o tipo.
Quem criou? Quando? Onde? Qual a referência?
Procure na internet, nos sites e blogs especializados
em tipografia, nos livros. Esteja atento para não
cometer erros como usar um tipo clássico italiano
para compor um livro que conta a história da França.
Existem diferentes classificações tipográficas que
podem auxiliar muito na identificação dos fatores
estéticos relacionados aos tipos. Após a análise de
25 outros sistemas, Childers, Griscti e Leben (2013)
propõe um sistema dividido em 3 partes: Serifa,
Sem Serifa e Topical. Veja a classificação na página
ao lado.
* Como observa Coles (2012) muitos tipos produzidos atualmente não se encaixam nas categorias dos
sistemas de classificação, o que não significa que
estes tipos não possam ser usados em um projeto.

* Seja qual for sua opção, um tipo neutro, contemporâneo ou clássico, você sempre
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Quadro 1: Classificação Tipográfica de Childers, Griscti e Leben (2013)

classe

sub-classe

exemplo

TRANSICIONAL

MODERNA

SERIFA RETANGULAR

Surgiu a partir das serifas
modernas. As serifas são
grossas, tendo geralmente
espessura semelhante a das
hastes.

sub-classe

exemplo

SEM SERIFA

SERIFA
OLD STYPE

classe

Veneziana: serifa humanista desenvolvida no século
XV com pequeno contraste nos traços e inclinação na
barra do “e” geralmente.

Goudy
Bookletter
1911

Garalde: Termo cunhado por Maximilien Vox e que
faz referência aos tipógrafos do século XVI Claude
Garamond e Aldus Manutius. Possuem maior
contraste entre os traços e proporções, delicadas do
que os tipos Venezianos e sem inclinação na barra do
“e”, embora o eixo seja inclinado.

Garamond

Revival: categoria criada pelos autores para
identificar qualquer fonte criada após o século XIX no
estilo Veneziano, Garalde ou Transicional.

Georgia

Característica do século XVIII, esta classe marca a
mudança das Garaldes para a Serifa Moderna. O
termo não foi usado pelos tipógrafos na época,
apenas no início da tipografia moderna. Apresenta
serifas mais finais e maior contraste no traço.

Baskerville

A classe inicia com os tipógrafos Giambattista Bodoni
e Firmin Didot, sendo por isso também chamado de
Didônica. Apresenta alto contraste entre os traços e
serifas finas.

DIDOT

Clarendon: as serifas são iguais ou um pouco mais
finais que as hastes.

ChunkFive

Italiana: as serifas são mais grossas que as hastes.

PEREJIL

Uniforme: espessura de hastes e serifas é similar.

Courier
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GROTESCAS
Tem sua origem na Akzidenz Grotesk criada no século XIX.
Há um grau de contraste entre traços grossos e finos.
NEO-GROTESCAS
Criadas na década de 1950, são mais limpas e mais mecânicas que as
grotescas. Inicialmente eram usadas como display.
O contraste é mínimo, as letras são mais largas e a altura-x é maior.

Helvetica

GEOMÉTRICAS
As mais mecânicas de todas as sem serifa. Seu desenho se baseia nas formas
geométricas e sem variação de espessura

Futura

HUMANISTAS
O desenho faz referência ao manuscrito e o clássico desenho das letras
Romanas.

Gill Sans

topical
BLACKLETTER

Textura: mais caligráficas, condensadas e com terminais
afiados.
Schwabacher: primeiras fontes de impressão alemãs.

Blackmoor

Fraktura: formas arredondadas mas com quebras
(fracturas)
Rotunda: góticas mais arredondadas.

GRÁFICA Tipos display que não se enquadram as demais categorias.
SCRIPT

Formal (caligráficas tradicionais)
Handwriting (caligráficas contemporâneas)

Pincoyo Black
Zapfino

Leckerli One
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b) Expressão

um tipo que se destina a leitura – um tipo para LER,
pode ser usado também em títulos já que o aumento
da escala não irá comprometer sua legibilidade. O
mesmo não ocorre com um tipo que se destina a
VER, pois dificilmente este será adequado à leitura
contínua, nem tampouco a uma redução de escala.

Usar tipos mais expressivos, principalmente em
textos que precisam de maior destaque, é uma forma
de atrair a atenção do leitor e comunicar o contexto
da mensagem mesmo antes da leitura, de acordo
com Frascara (2004), Samara (2011) e Fontoura e
Fukushima (2012). Pamental (2014) observa ainda
que os tipos em geral são 90% do que se vê na tela
ou na página e recomenda que a sua expressividade
seja priorizada em relação a neutralidade.
Sobre a adequação da mensagem à expressão
tipográfica, ou personalidade dos tipos, Ali (2009)
alerta que é preciso ser coerente. Uma mensagem
séria, que busca transmitir credibilidade, não deve
ser escrita em um tipo divertido. Da mesma forma um
texto de humor não deve ser apresentado em uma
fonte como a Helvética, por exemplo. É importante
buscar o equilíbrio entre legibilidade e a identidade
da publicação. Segundo a autora quando o leitor
percebe o tipo significa que ele é ruim em relação à
legibilidade. Porém uma revista também precisa de
tipos com características específicas para reforçar sua
identidade. (ALI, 2009)
Embora exista uma distinção básica entre tipos
para texto e tipos display, as funções podem se
inverter de acordo com proposta da publicação.
Como observam Mandel (2006) e Esteves (2010)
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É importante observar que o termo display aparece
frequentemente nos sistemas de classificações
tipográfica mais recentes (CHILDERS, GRISCTI e
LEBEN, 2013) o que pode facilitar o processo de
escolha de fontes para uso em títulos e outros textos
de destaque. No entanto, nada impede que um
tipo próprio para textos longos, pertencente a uma
mesma família por exemplo, seja usado também em
textos de destaque.
Tipos Display

Os termos display (Lupton,
2015 e Kane, 2012) ou fantasia
(Farias, 2013) são usados para
designar tipos que enfatizam
mais o espírito da letra e
destinam-se a aplicação em
títulos ou textos mais curtos.
Segundo Lupton (2015)
as formas mais complexas
dos tipos display tornam a
leitura dos textos mais longos
cansativa, portanto estes tipos
devem ser usados como um
complemento.

No artigo Seeing Typeface Personality: Emotional
Responses to Form as Tone, Amare e Manning (2012)
discutem como a escolha da fonte tipográfica pode
influenciar na informação devido a emoção que
provoca no leitor, indo além da legibilidade. O artigo
apresenta uma pesquisa realizada com 102 pessoas,
buscando estabelecer uma relação entre as formas
e as emoções provocadas pela fonte que pode ser
aplicada com o propósito de seleção de fontes. A
figura 5 mostra os gráficos resultantes desta pesquisa.
Você pode usá-lo como referência para relacionar
emoções as formas dos tipos que está selecionando.
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Na figura 5 podemos observar que nos tipos com
desenho mais orgânico e contraste no traço a
percepção das emoções é mais variada. Nos tipos
com menos contraste e desenho mais neutro existe
mais uniformidade na percepção das emoções.
Predomina a percepção de um tipo mais focado e
organizado.

+ emoções variadas
+ orgânico
+ contraste

agitada
estimulada
distraída
livre
divertida
relaxada
calma
organizada
focada
determinada
interessada
provocativa

Figura 5: Relação entre cor, forma, emoção e tipos.

COR
variedade
contraste

padrão
contraste

FORMA

Fonte: Adaptado de Amare e Manning (2012)
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+ neutro
- contraste
+ focado e organizado
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Para diferenciar os tipos você pode observar alguns aspectos distintivos, segundo
Leeuwen (2006): peso, largura, inclinação e conectividade, curvatura, orientação
(altura-x) e regularidade. Samara (2010) também recomenda que alguns aspectos
sejam observados. A figura 6 exemplifica os aspectos indicados por Leeuwen e
Samara.

A figura 7 exemplifica a multimodalidade da
tipografia, pois além das formas orgânicas do tipo
display escolhido, o uso da cor azul e da seta desenhada, reforçam o significado de anotação manual.

Figura 7: Exemplo de multimodalidade na tipografia
Figura 6: Aspectos distintivos dos tipos

peso

postura/inclinação

contraste no traço

altura-x e largura

curvatura/
bojos/aberturas

Expressão
conectividade/ductos

características dos
terminais, esporas e serifas

regularidade/
padrão

detalhes gráficos
(linhas/texturas)

Fonte: Detalhe do livro de receitas desenvolvido pelas alunas Carolina
Barbosa e Giulia Wendhausen

Fonte: a autora, adaptado de Leeuwen (2006) e Samara (2010)

Além de observar os aspectos inerentes ao tipo é importante lembrar que a
tipografia não estabelece significados sozinha, mas em conjunto com outros
modos/meios. De acordo com Leeuwen (2006) “a tipografia é multimodal, integrada com outros meios semióticos de expressão, tais como cor, textura, tridimensionalidade e movimento.”
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2.2.3 Fatores Técnicos
Ao estabelecer que considerações técnicas devem ser
observadas no design de tipos, Henestrosa, Meseguer
e Scaglione (2014) afirmam que é recomendável que
o tipo seja planejado de acordo com um uso específico, pois o processo de impressão e o suporte
interferem na forma como o tipo é percebido. Da
mesma forma, no caso do meio digital, haverá
variações entre a visualização dos tipos na tela de um
computador ou no celular. Pamental (2014), Tarasov,
Sergeev e Filimonov (2014) concordam ao considerar
que a mídia interfere na aparência do texto pois os
detalhes serão percebidos de acordo com o suporte.

Qualidade técnica: consiste no ajuste dos parâmetros métricos, como espaçamento e kerning, e estruturais, buscando otimizar a visualização em tela ou
impressão da fonte. A figura 8 exemplifica alguns problemas.
Figura 8: Exemplos de problemas relacionados a qualidade da fonte.

distorções em
alguns pontos

a) Qualidade

A qualidade segundo Rocha (2012) possui três
aspectos que devem ser levados em consideração: a
qualidade da ideia, a qualidade do desenho e a qualidade técnica.
Qualidade da ideia: está relacionada com a proposta
que motivou o desenvolvimento da fonte e que
lhe confere uma identidade. A motivação pode se
resolver um problema específico de comunicação,
transpor uma fonte histórica ou experimentar novas
combinações e estilos.
Qualidade do desenho: refere-se ao desenvolvimento de cada caractere seguindo a proposta geral,
mantendo assim a personalidade do conjunto ao
resolver os atributos formais únicos.
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inconsistência nos
atributos formais

kerning
inadequado
Fonte: a autora

Para a seleção tipográfica os aspectos mais relevantes são a qualidade do desenho
e a qualidade técnica, pois têm impacto direto sobre a mancha tipográfica. Irregularidades no desenho e nas métricas, por exemplo, geram inconsistências que podem
comprometer a legibilidade dos tipos e a estética da página.
É evidente que estes aspectos não poderão ser observados apenas escolhendo
a fonte por uma pequena amostra nos sites de venda ou no software editorial. É
preciso aplicá-la em blocos de textos, analisar suas métricas, ampliar e reduzir o
corpo do caractere para perceber possíveis problemas de estrutura e testá-la no
meio onde será usada, ou seja, imprimir em diferentes papéis ou visualizá-la em
dispositivos variados. Clark (apud LUPTON, 2015) observa que a fonte precisa
ser flexível, ou seja, funcionar bem tanto no corpo de texto quanto nos títulos, e
consequentemente em diferentes tamanhos e pesos.
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b) Suporte

Pamental (2014) observa que embora a resolução
das telas tenha melhorado muito nos últimos anos o
olho humano ainda precisa ser enganado para que
sua experiência de leitura no meio digital seja semelhante a do meio impresso. Um desenho adequado
aliado a recursos como o hinting pode facilitar a
leitura na tela. Clark (apud LUPTON, 2015), também
considera que a fonte precisa ser adaptável ao meio,
sendo otimizada para tela e para diferentes sistemas
operacionais, caso se destine ao meio digital.
O hinting também interfere na visualização em tela
pois incorpora ao arquivo da fonte instruções usadas
pelo sistema operacional. Lupton (2015) observa
que de acordo com estas instruções características
como altura, largura da haste, espaço em branco,
inclinação dos itálicos e relações entre letras em caixa
baixa e caixa alta, entre outras, são ajustadas dependendo do tamanho em que as fontes são exibidas,
melhorando sua visualização. A figura 9 mostra um
exemplo de hinting, observe a variação dos pixels
nas duas letras.
As discussões mais atuais se voltam para adequação
dos tipos ao meio digital, porém é importante reforçar
que também é preciso ter cuidado ao selecionar as
fontes para uso no meio impresso.
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Figura 9: Exemplo de hinting

Fonte: Bil’ak (2010)

O ink trap é um ajuste realizado na fonte para garantir uma impressão mais
adequada em algumas situações. São reentrâncias para acomodar melhor a tinta
nos vértices do caractere.
Figura 10: Exemplo de ink trap

Fonte: Design Museum (2011)

Além do processo de impressão, o papel também interfere muito na qualidade
dos tipos. O papel jornal, por exemplo, por absorver demais a tinta acarreta em
ganho de ponto, o que torna o tipo com aparência mais pesada ou encorpada.
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Figura 11: Exemplos de ganho de ponto em diferentes papéis

12% papel couché

Dicas

Fontes light, principalmente
em corpo pequeno, não ficam
nítidas em papéis texturizados.
Fontes bold tendem a parecer
ainda mais escuras em papéis
porosos, como o jornal.
Papéis revestidos e alto brilho,
como o couché, dificultam e
leitura devido ao reflexo da luz.

“Todas as decisões tipográficas — a escolha do tipo, do
corpo e da entrelinha, o cálculo das margens e definição
do formato do papel — implicam suposições acerca da
impressão.” Bringhurst, 2015
A seguir algumas recomendações gerais para realizar
os testes de qualidade e suporte. De acordo com as
necessidades do seu projeto talvez seja preciso fazer
testes mais específicos.

15% papel offset

Testando fontes para o meio DIGITAL

35% papel jornal

Além do processo de impressão, o papel também
interfere muito na qualidade dos tipos. O papel jornal,
por exemplo, por absorver demais a tinta acarreta em
ganho de ponto, o que torna o tipo com aparência
mais pesada ou encorpada.
Não há uma recomendação universal sobre a fonte
mais adequada para cada papel e processo de
impressão ou para cada dispositivo eletrônico onde
ela será apresentada. É preciso testar.
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• Defina um bloco de texto, com parágrafos,
variações de tamanho, variações de estilo (se estiver
testanto uma família) e em cores que permitam verificar variações de contraste.
• Aplique as fontes que você quer testar.
• Observe com atenção a mancha tipográfica e
também os caracteres de forma isolada.
• Teste em dispositivos diferentes (monitor, celular,
tablet) de acordo com os requisitos do seu projeto.
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Testando fontes para o meio IMPRESSO
• Defina um bloco de texto, com parágrafos,
variações de tamanho, variações de estilo (se estiver
testanto uma família) e em cores que permitam verificar variações de contraste. Aplique as fontes que
você quer testar. Monte uma página de teste.

Typetester

Site que possibilita comparar
2800 fontes com variações de
cor, tamanho e estilo.
www.typetester.org

• Imprima em diferentes tipos de papel, de acordo
com as pré-definições do projeto. Se ainda não tem
nada definido em relação ao suporte, busque variedade, por exemplo, papéis de superfície lisa, texturizados, brancos, porosos, com brilho, opacos. Todas
estas características podem implicar na percepção
de qualidade da fonte e consequentemente em sua
legibilidade.

Embora existam muitas fontes gratuitas disponíveis
além das que já fazem parte do sistema operacional,
uma fonte paga pode ser mais adequada para
atender a uma demanda. Antes de optar por determinada fonte é preciso verificar além do preço, suas
regras de uso e o número de licenças necessárias
para que toda a equipe envolvida possa ter acesso a
fonte durante o desenvolvimento do projeto.

a) Licenciamento

• Observe com atenção a mancha tipográfica e
também os caracteres de forma isolada.

Veja o conteúdo de EULAS de
algumas typefoundries:

• Procure fazer os testes utilizando processos de
impressão com qualidade equivalente. Se a publicação será impressa em offset, com ótima qualidade,
não faça os testes em uma impressora digital de baixa
resolução. Você pode considerar que a fonte não tem
qualidade adequada quando na verdade o problema
está na falta de qualidade da impressora.

Adobe
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2.4.4 Fatores econômicos

FontShop
FontFont
Fonts.com

Segundo Lupton (2013) e Pamental (2014) as leis
de propriedade intelectual dos Estados Unidos
protegem a fonte como uma peça de software, mas
não o desenho do tipo. As regras de uso de uma
fonte ficam definidas no EULA – End User License
Agreement (Contrato de Licença de Usuário Final)
que em geral determina que o arquivo não pode
ser alterado nem compartilhado. Também é importante observar que as licenças são por número de
máquinas, portanto se uma empresa adquirir uma
fonte não significa que poderá instalá-la em todas as
máquinas que considerar necessárias.
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Bringhurst (2015) alerta também sobre a possibilidade de fazer alterações no arquivo da fonte, acrescentar um acento, por exemplo. Algumas licenças
não permitem que qualquer mudança seja feita, já
outras permitem mas apenas para uso pessoal. Ou
seja, não é permitido compartilhar o arquivo com as
mudanças. Mais um motivo para verificar antes se a
fonte possui todos recursos necessários e métricas
adequadas.
Henestrosa, Meseguer e Scaglione (2014) resumem
orientando sobre as três principais questões jurídicas
que precisam ser observadas: em quantos computadores é possível instalar a fonte usando a mesma
licença, se o usuário tem permissão para fazer
mudanças no arquivo e se poderá redistribuir ou incorporar a fonte, para enviar ao bureau de impressão,
por exemplo. Quando se trata de um projeto para
web também é importante verificar se a fonte está
disponível para este meio. Pamental (2014) complementa recomendando que estes fatores sejam observados antes da apresentação da proposta ao cliente,
evitando assim possíveis transtornos que a necessidade de mudança de fonte pode ocasionar durante
o andamento do projeto.
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b) Investimento

Conhecendo as restrições do EULA e as necessidades do projeto é possível identificar o investimento necessário na aquisição das licenças e se este é compatível
com o orçamento do projeto.
É importante lembrar que a licença pode ser restrita por máquina, ou seja, é
preciso saber em quantos computadores a fonte precisará ser instalada para
calcular o investimento. Em alguns casos, quando existe a necessidade de instalar
as fontes em diversas máquinas, pode ser mais viável o desenvolvimento de uma
fonte corporativa, ou proprietária. Além de ser desenvolvida exclusivamente para
a empresa ela terá uma licença diferenciada, sem custo por máquina.
Para analisar as fontes de acordo com esse critério você pode estabelecer o preço
com parâmetro. Ou seja, considerar mais adequada a fonte gratuíta e menos
adequada a que se aproxima do limite de preço permitido pelo orçamento do
projeto.
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2.3 HIERARQUIA
Após o estabelecimento dos critérios que devem
ser considerados na seleção tipográfica será preciso
ponderar sua importância em relação ao problema.
Você deverá estabelecer uma hierarquia, ou pesos,
que tornem um critério mais relevante que o outro
quando for o caso.
Para esta etapa sugere-se utilizar uma escala de 1 a
5, indo do menos relevante, para o mais relevante.
Veja a seguir alguns exemplos de como definir a hierarquia dos critérios.
• Exemplo 1: a fonte selecionada destina-se ao
texto de um jornal voltado ao público da terceira
idade e com orçamento restrito para produção.
O critério de legibilidade terá peso 5 pois a fonte
precisa atender as necessidades do leitor. Como
a fonte escolhida será usada nos textos do jornal o
critérios de variações e recursos também tem grande
importância, peso 5. Os critérios que se referem a
fatores conceituais, poderão ter peso 1 ou 2, se não
houver uma temática específica para o jonal. Devido
as restrições de orçamento para este projeto o
critério de investimento também deverá ter um peso
maior, 5, pois fontes de custo mais elevado não são
recomendadas. Ao avaliar qualidade e o suporte, que
também devem ter peso 5, é imprescindível testar a
fonte no papel jornal.
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Critério Eliminatório

É importante observar se um
dos critérios não deverá ser
considerado como eliminatório
dada a sua relevância para o
projeto.
Neste caso as fontes que não
atenderem completamente
a ele deverão ser eliminadas
ainda na etapa de busca. É o
caso do critério investimento,
quando não há recurso algum
para compra de fontes para o
projeto, este passa a ser um
critério eliminatório, ou seja,
só devem ser pré-selecionadas
fontes com licença gratuita.

• Exemplo 2: a fonte selecionada destina-se aos
títulos e caixas de destaque de uma revista sobre
arte contemporânea voltada a artistas e intelectuais
e com orçamento livre para compra de fontes.
Como se trata de uma fonte display a legibilidade
não precisa ser um critério com peso elevado pois
será aplicada em trechos curtos, mas também não
pode ser ilegível visto que serão trechos importantes, o peso 3 já seria adequado. Como trata-se
de uma revista com tema específico e voltada a um
público conhecedor desta temática os aspectos
histórico-culturais têm grande importância, peso 5.
A expressão também é relevante, pode ter peso 4 ou
5, dependendo do direcionamento do projeto. Em
relação à variação e aos recursos, não necessitam de
peso elevado já que a fonte não será usada em todo
o texto, ficando com peso 2. Como não há restrições
de orçamento para compra de fontes o investimento
deve ter peso 1 ou 2, interferindo pouco na escolha.
* Os exemplos citados demonstram que a hierarquia
está diretamente relacionada a análise do problema.
É preciso compreender muito bem as necessidade
do projeto e o seu público para definir os pesos de
cada critério.
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2.4 BUSCA
A partir da definição da hierarquia inicia-se a próxima etapa que consiste na
busca por fontes para serem avaliadas. Considerando a grande disponibilidade
de fontes tipográficas atualmente é imprescindível aplicar a técnica de eliminação
por aspectos para viabilizar a busca. Dependendo da importância de determinado critério, tipos que não atendam a ele deverão ser automaticamente eliminados.
Nesta etapa a classificação tipográfica também pode ser utilizada, por exemplo,
para direcionar a busca apenas entre tipos desenvolvidos no início do século XX,
se o aspecto histórico for considerado o mais importante e o conteúdo do projeto
fizer referência a este período.
As fontes pré-selecionadas precisam ser testadas principalmente para avaliar os
fatores formais e funcionais, pois não é possível avaliar a legibilidade de uma fonte,
seus recursos, sua qualidade e adequação ao suporte sem aplicá-la no conteúdo
e realizar testes de impressão ou visualização em diferentes dispositivos, dependendo das demandas do projeto.
Esta etapa consiste em um processo cíclico, pois a medida em que os testes são
feitos pode ser necessário fazer novas buscas, novas eliminações, até definir um
conjunto de fontes que atendam de forma geral aos critérios.
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2.4.1 Sugestão de sites para busca de fontes
• Identifont possibilita a busca de fontes por sua
aparência, nome, similaridade com outras fontes,
simbolos ou typedesigner.
• Impallari é uma ferramenta para testar fontes
já aplicadas a blocos de texto com variações
de tamanho de corpo e recursos Open Type.
• Fonts in Use permite buscar fontes aplicadas a
projetos de diferentes áreas, possibilitando desta
forma visualizá-la em contexto e combinada com
outras fontes.
• Font Combinator possibilita a escolha e a combinação de diversas fontes em uma mesma página,
com título, subtítulo e colunas de texto.
• Typographica apresenta reviews de fontes e
divulga anualmente uma relação das melhores
fontes avaliadas por profissionais experientes.
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2.5 avaliação
Tendo um conjunto de fontes pré-definido após a busca inicia-se a etapa
de avaliação, onde o designer deverá atribuir uma pontuação para cada
fonte em relação aos critérios. Essa pontuação também deve seguir uma
escala de 1 a 5, sendo 1 para a fonte que atende pouco e 5 para a fonte
que atende completamente ao critério. Para essa atribuição de valores é
imprescindível considerar os testes realizados e analisar com atenção e
imparcialidade as opções, sem dar preferência a nenhuma delas.
Nesta etapa você deve usar uma matriz de avaliação que consiste na
multiplicação das notas atribuídas a cada fonte pelo peso da cada critério.
A soma desta pontuação indicará a fonte que melhor atende aos critérios,
resultando na seleção tipográfica mais adequada.

fatores
fonte

critérios de seleção
(peso 1 a 5)

Fonte 1

pontuação da fonte
1 (atende pouco ao critério) a
5 (atende completamente)

Fonte 2

1 a 5 pontos

Fonte ...

1 a 5 pontos

critério eliminatório
(peso 0)

Soma

não precisa avaliar,
pois as fontes que não
atendiam a este critério
já foram eliminadas.

a maior
pontuação
indica a
fonte mais
adequada
ao projeto.

Se houver empate, ou diferenças pouco significativas na pontuação, devem ser selecionadas as fontes
com maior pontuação nos critérios mais relevantes.

É importante que além de considerar a somatória final você também
analise a pontuação da fonte em cada critério, principalmente quando a
diferença for de poucos pontos. Por exemplo, se você comparar na matriz
ao lado a pontuação das fontes Avenir e Minion Pro, perceberá que a
diferença é de apenas 1 ponto, não seria seguro afirmar que uma é realmente mais adequada ao projeto do que a outra. Porém comparando
ambas com a fonte Avenir Next a diferença aumenta em 13 ou 14 pontos,
demonstrando que esta opção é significativamente mais adequada.
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Contexto do Problema
Fonte de texto para diagramação de documento científico (tese) que trata de
pesquisa sobre tipografia e será preferencialmente impresso. Direcionado ao
público acadêmico com experiência ou interesse pela área editorial e busca-se
uma expressão contemporânea. Sem verba para compra de fontes.

Para o projeto gráfico deste tutorial foram selecionadas as famílias
Avenir Next e Avenir Next Condensed, por serem famílias extensas,
de boa legibilidade em meio impresso e digital, com todos os
recursos necessários e disponíveis gratuitamente no sistema
operacional iOS.
A versão Next e Next Condensed foi desenhada para a Linotype
por Adrian Frutiger e Akira Kobayashi em 2004, a partir da fonte
Avenir, criada por Adrian Frutiger em 1988.

Analisando estas informações é possível perceber que: a fonte escolhida precisar
ser muito legível e com muitas variações e recursos devido a volume de conteúdo.
Também dever apresentar qualidade, porém o suporte não é um critério de muita
importância visto que será impressa em papel sulfite branco, não interferindo
muito na reprodução da fonte. Quanto aos fatores estéticos é importante que
estejam adequados ao contexto, mas tem menos relevância que os fatores formais
e funcionais. Observe que os fatores econômicos não foram avaliados, pois como
não havia verba disponível para aquisição de fontes houve uma processo de eliminação por aspecto durante o processo de busca e apenas fontes gratuítas ou
disponíveis no sistema operacional foram pré-selecionadas.
Matriz de Avaliação

Contexto do Problema: Fonte de texto para diagramação de documento científico com grande volume de texto necessitando de uma
família extensa, legível que se adeque tanto ao meio impresso quanto digital. Por tratar do tema tipografia na atualidade busca-se
uma fonte contemporânea, mas o fator estético não deve prevalecer sobre a legibilidade. Não há verba disponível para compra de
fontes e a fonte escolhida deverá ter licença compatível com determinado sistema operacional.
fat. formais e funcionais

fat. técnicos

fat. LEGAIS E econômicos

(peso 5)

(peso 5)

(peso 4)

recursos

hist. e cultura

(peso 3

(peso 3)

expressão

qualidade

(peso 5

(peso 5

suporte

licenciamento

investimento

(peso 0)

Soma

Avenir

5

3

5

4

5

5

5

X

X

127

Avenir Next

5

5

5

5

5

5

5

X

X

140

fonte

legibilidade

variações

fatores conceituais
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(peso 0)
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As características e necessidades do
projeto foram compreendidas?
não
sim
Confirmar se os 8 critérios sugeridos se
aplicam ao contexto do problema.

critérios de seleção
definir de acordo com o
contexto do problema

O nível de relevância será definido na etapa
de hierarquia.

A relação entre os critérios e as demandas
do projeto está clara?
não

sim

hierarquia

ponderação e definição dos
critérios eliminatórios*

Atribuir um peso para cada critério de acordo com
a sua relevância no contexto do problema sendo
1 (menos relevante) a 5 (mais relevante).
Definir se haverá critérios eliminatórios.

Foi estabelecido um peso para cada critério
e a necessidade de critérios eliminatórios?
não

sim

busca

pré-seleção de fontes que
atendam aos critérios

Utilizar a classificação tipográfica, a hierarquia
dos critérios e os testes de aplicação e impressão
para direcionar a busca e eliminar fontes até
definir um grupo satisfatório para avaliação.

fatores
FORMAIS e FUNCIONAIS

análise do briefing

fatores CONCeItUAIS

conteúdo: identificar as características do conteúdo
e os recursos que a fonte deve oferecer.
leitor: compreender seu perfil, suas necessidades e
expectativas em relação ao conteúdo.
suporte: definir onde o conteúdo será lido e as
restrições em relação a visualização do texto.

contexto do problema

fatores
LeGAIS e eCONôMICOS fatores téCNICOS

2.6 Modelo expandido

LEGIBILIDADE

VARIAÇÕES E RECURSOS

ASPECTOS HISTÓRICO-CULTURAIS

EXPRESSÃO

QUALIDADE

SUPORTE

LICENCIAMENTO

INVESTIMENTO

A fonte é legível para o público-alvo nas condições
(tamanho e volume de texto) em que será usada
na publicação?
Considerar as seguintes características.
proporções: altura-x, ascendentes e
descendentes, espaço interno;
métricas: espacejamento e kerning;
mancha tipográfica: peso e contraste do traço.
A fonte faz referência a um contexto histórico ou
cultural específico?
Considerar as seguintes características.
referências culturais: relação simbólica;
estilo: classificação tipográfica;
contexto histórico.

não

sim

avaliação

aplicação da
matriz de seleção

Construir uma matriz com os critérios ponderados (pesos)
e avaliar as fontes de acordo com os testes realizados e a sua
adequação aos critérios.
*Os critérios eliminatórios não devem ser avaliados na
matriz, ficando com peso 0.

resultado da
seleção tipográfica

Confirmou-se a adequação da fonte ao aplicá-la
efetivamente ao projeto?
não
sim

Mary Vonni Meürer | PósDesign UFSC | 2017

seleção tipográfica
concluída

A fonte expressa graficamente atributos de
personalidade estabelecendo uma relação
emocional ou simbólica com o leitor?
Considerar as seguintes características.
desenho dos caracteres: percepção formal;
contexto do projeto: em relação ao público
e a empresa.

A fonte mantém a unidade de estilo e desenho
entre os caracteres, além do ajuste correto das
métricas em diferentes tamanho?
Considerar as seguintes características.
desenho dos caracteres: diferenciação e
unidade entre os caracteres;
métricas: espacejamento e kerning;
detalhes: em diferentes tamanhos.

A fonte apresenta boa renderização nos suportes
onde será usada?
Considerar as seguintes características.
renderização: hinting, dispositivos e impressão;
desenho dos caracteres: adequação ao suporte.

A fonte possui condições de licenciamento
adequadas as necessidades do projeto?
Considerar as seguintes características.
política de uso: conferir EULA;
necessidades do projeto: customização da
fonte, fornecedores com acesso ao arquivo e
licença web.

O grupo de fontes pré-selecionadas atende os
critérios, principalmente os eliminatórios?

A fonte faz parte de uma família tipográfica com as
variações e recursos necessários para atender as
demandas do conteúdo?
Considerar as seguintes características.
variações: postura, largura e peso;
recursos tipográficos: gerais e específicos;
conjunto: homogeneidade entre as variações.

A fonte é comercializada por um custo compatível
com o orçamento do projeto?
Considerar as seguintes características.
licenças necessárias: número de máquinas onde
será instalada;
custo por licença.

FAtOReS
fonte

critérios de seleção
(peso 1 a 5)

Fonte 1

pontuação da fonte
1 (atende pouco ao critério) a
5 (atende completamente)

Fonte 2

1 a 5 pontos

Fonte ...

1 a 5 pontos

critério eliminatório
(peso 0)

Soma

não precisa avaliar,
pois as fontes que não
atendiam a este critério
já foram eliminadas.

a maior
pontuação
indica a
fonte mais
adequada
ao projeto.

Se houver empate, ou diferenças pouco significativas na pontuação, devem ser selecionadas as fontes
com maior pontuação nos critérios mais relevantes.
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“Este é o começo, o meio e o fim da prática tipográfica:
escolha e use os tipos com sensibilidade e inteligência.”
Robert Bringhurst

Este material complementar compõe a tese desenvolvida pela Profª Mary Meürer no PósDesign da UFSC em 2017.
O conteúdo não pode ser reproduzido, alterado ou comercializado. Seu uso para fins acadêmicos é gratuíto, desde que a autora seja devidamente citada.

