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Resumo

O artigo apresenta os aspectos conceituais de escolha tipográfica, que 
juntamente com os visuais e técnicos, configuram-se enquanto propostas 
objetivas na escolha de tipos para projetos de comunicação visual. Discute 
as possibilidades de articulação entre os elementos estruturais do tipo na 
construção visual do discurso, à luz das teorias semióticas de Charles 
Morris (1976) e do contexto da enunciação proposto por Bougnoux (1998). 
Para tal, analisa os vínculos estabelecidos no processo de significação a 
partir da inserção do interpretante, buscando verificar as possibilidades 
de construção de uma enunciação, por meio da seleção tipográfica, na 
comunicação visual.

Palavras chave: Tipografia, seleção tipográfica, critérios conceituais.

Abstract

The article presents the theoretical aspects of the typographic choices that 
put together with visual and technical, forms objective proposals in the 
choosing of visual communication project’s type. It discuss the possibilities 
of articulation between the structural elements in  the construction of 
visual speech based on the semiotic theories by Charles Morris (1976) 
and also based on the context of enunciation proposed by Bougnoux 
(1998). Thus, analyze the established bond on the significant process 
from the insertion of the interpreter, examining the possibilities for the 
construction of an enunciation, through the typographical selection on the 
visual communication.

Keywords: typography, typographical selection, theoretical criterions.
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Técnicas e Métodos da pesquisa.

 O presente trabalho se constrói a partir da seleção de dados, para 
a qual foi adotada, enquanto técnica de coleta, a pesquisa Bibliográfica. 
Esta, por sua vez, realizou-se a partir de pesquisas em bibliotecas, consulta 
de periódicos, artigos e anais de congressos, bem como documentos 
disponíveis na rede. 
 Os dados levantados foram subsequentemente analisados às 
luzes do método Lógico, de modelo indutivo. Objetivando-se estabelecer 
premissas de ordem geral no processo de seleção de tipos para o design 
de comunicação visual, partiu-se de modelos específicos de ordem 
conceitual, buscando-se analisar exemplos pontuais onde se fizesse 
possível a identificação de relações mediativas exercidas pela tipografia. 
Sua escolha se justifica na medida em que se constata uma inexistência 
substancial de literatura que aborde o tema proposto com a especificidade 
e profundidade almejada.

Considerações Iniciais

 A tipografia é um importante elemento para a construção do 
discurso nas peças de design de comunicação visual, tornando-se premente 
identificar critérios objetivos que norteiem o seu processo de escolha, na 
tentativa de otimizar o seu uso e minorar os problemas comunicacionais 
advindos de decisões pouco fundamentadas. Para tal, a pesquisa 
desenvolvida sistematiza o processo de seleção de tipos a partir de três 
critérios a serem observados: técnicos, visuais e conceituais. Atentando-se 
para tais critérios, ter-se-ia não uma regra, mas uma técnica voltada para a 
escolha tipográfica.
 No presente artigo serão abordadas as questões de ordem conceitual, 
fundamentando a análise do processo de mediação comunicacional exercido 
pela tipografia a partir das variações morfológicas. Tais proposições serão 
discutidas à luz das teorias da comunicação e semiótica, bem como as 
definições de enunciado e enunciação trazidos por Bougnoux (1999). 

Os Marcadores na mensagem tipográfica

 Partindo-se do pressuposto que a tipografia estabelece um vínculo 
dual entre a representação visual e um enunciado lingüístico, verifica-
se a possibilidade de articulação entre essas duas dimensões para fins 
de ampliação, reforço ou neutralidade do aspecto visual da mensagem 
pretendida.

“Si le ‘lisible’, agit en tant que dénotateur, le ‘visible’ quand il 
n’est pas un ‘donné à voir’ mais un ‘donné à lire’, agit comme 
connotateur.”(BLANCHARD, 1985, 65)1

 Para tanto, faz-se necessário observar a existência de elementos 
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norteadores presentes na própria linguagem visual, equivalentes, no 
discurso verbal, aos ditos marcadores2 , responsáveis pela contextualização 
da mensagem na enunciação (BENVENISTE apud BOUGNOUX,1999).
 A premissa é que a conformação visual do signo traz possibilidades 
de sentido que poderiam ser associadas à idéia de significante em Saussure 
(1967) e, se se acrescentar a essa idéia, a inexistência de uma gramática que 
defina e sistematize tais encaminhamentos, torna-se premente verificar os 
diferentes níveis em potencial de entropia comunicacional gerados pelos 
tipos, na tentativa de melhor direcioná-los quando do seu processo de 
escolha.
 Neste tocante, cabe retomar as possibilidades mediativas atribuídas 
ao objeto tipográfico no início do texto, a saber: reforço, posição de 
neutralidade e ampliação de sentido do enunciado verbal, com o objetivo 
de verificar tais variações em relação ao meio a que estas se dirigem. 
 A título de exemplo, tome-se o setor editorial, especificamente 
o livro, enquanto veículo para a análise da função tipográfica. Há de 
se observar que as produções editoriais ocupam-se na maior parte das 
vezes em transmitir o conteúdo lingüístico da maneira mais confortável 
e atraente possível, o que levaria a inferir que as escolhas tipográficas 
deveriam orientar-se pelas questões de leiturabilidade ao invés de buscar 
relações da ordem da contextualização ou enunciação. Deste modo, 
parte-se de orientações gerais que advêm do senso comum e de um 
viés histórico que apontam para a necessidade de uma superposição do 
enunciado verbal a todo e qualquer tipo de orientação conceitual advinda 
do lastro visual. Assim o sendo, as escolhas devem tender para as variações 
morfológicas que, no referido contexto, concordem com os costumes 
(MORAES, 1996), hábitos ou práticas relacionadas ao conforto visual na 
leitura. A neutralidade, portanto, vincula a variação morfológica do tipo 
às especificidades e hábitos associados a cada necessidade ou caso. Uma 
garalde será tão neutra para um texto de livro ocidental quanto uma gótica 
seria para um livro germânico ou uma linear neo grotesca para uma bula 
de remédios (Cf. MORAES, 1996).
 Se se propõe uma mudança do seguimento editorial para o da 
Identidade Visual, com o mesmo objetivo de análise e exemplificação da 
função mediativa da tipografia, poder-se-á perceber que as orientações 
pautadas na neutralidade podem ceder espaço para relações de reforço 
(redundância) ou mesmo ampliação de sentido da mensagem proposta. 

 O enunciado, concretizado pelos signos tipográficos nas identidades 
visuais per si, costuma não dar conta do diferencial pretendido pelo mesmo. 
Existem circunstâncias onde a partir de um único significante, significados 
distintos são gerados – homonímia -, cabendo também à tipografia, nestes 
casos, o papel de minimização destas medidas entrópicas e caracterização 
do diferencial buscado
 Neste ínterim, faz-se importante observar as ferramentas de 
ancoragem de sentido, que atuam na redução do ruído da mensagem 
proposta, tida aqui enquanto entropia. Tais possibilidades apontam para 
a contextualização e/ou caracterização do enunciado verbal a partir de 
variações morfológicas do tipo. Deste modo ter-se-ia a potencialização da 
mensagem a partir de um reforço, ou mesmo de uma ampliação do sentido 
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contido no enunciado verbal, onde o resultado é a formação da mensagem 
como um todo. 
 Nesta categoria verifica-se, ao contrário da editorial, uma 
necessidade de as escolhas tipográficas serem orientadas por questões 
da ordem da contextualização da mensagem e portanto, da ordem da 
enunciação (BOUGNOUX, 1999). Mais uma vez, reitera-se a importância 
de se considerar as especificidades de cada segmento e/ou projeto, bem 
como os receptores tidos enquanto modelo, para uma correta observação 
dos aspectos conceituais no processo de seleção tipográfica.
 Caberá ao designer selecionar os tipos a partir dos valores e 
indicadores de sentido que se intenciona produzir, e para isso, deve recorrer 
às variações do estilo tipográfico e às possibilidades de contextualização 
que este traz em potencial. 

En typographie, le problème sémantique s’est centré sur les connotations 
du caractère. A un niveau détermine, le symbole signifie une lettre de 
l’alphabet ou peut-être un certain son dans le langage parlé. Toutefois, 
le typographe choisit un type de caractère qui communique certaines 
connotations. Le Caractère peut être ‘moderne’ ou ‘ancien’, ‘viril’ ou 
‘féminin’, ‘formel’ ou ‘commun’, ‘frivole’ ou ‘austère’. Le typographe 
a souvent à s’inquiéter de l’adéquation des connotations. (RANDALL 
HARRISON ET CLYDE D.J.MORRIS, 1972, apud BLANCHARD, 
p.65)3 

 Presumindo-se que a resposta estética pode ser considerada 
enquanto uma função de conotação, os tipos podem encarregarem-se 
de determinados sentidos mais ou menos estáveis em um dado contexto 
social. (BLANCHARD, 1985) Assim o sendo, tornar-se-ia possível 
categorizar os significados comummente atribuídos a determinadas 
variações tipográficas, a partir da articulação destes com as categorias 
de um modelo de classificação tipográfico de bases morfológicas. Deste 
modo, ter-se-ia uma optimização do processo de seleção tipográfica na 
medida em que a escolha estaria focada entre as possíveis variações de 
uma mesma categoria e não entre categorias distintas.
 O semiólogo belga R. Lindekens (apud BLANCHARD, 65) 
confirmou, com base no resultado de suas pesquisas e entrevistas, 
aproximação entre o modelo taxonômico Vox 1956 e os sentidos comumente 
atribuídos às categorias dos tipos. Tomando-se o padrão de classificação 
proposto pelo grupo de pesquisa A Casa do Tipo 20034, e articulando-se 
a ele os resultados obtidos por Lindekens, teríamos as idéias de beleza, 
elegância, delicadeza, graciosidade e aristocracia atribuídas aos tipos 
serifados pertencentes à categoria das garaldes. O clássico, o equilíbrio, 
riqueza e clareza estariam relacionados aos tipos transicionais enquanto a 
uniformidade, lógica, austeridade e dignidade configurar-se-iam enquanto 
atributos das didones. Ter-se-ia ainda a estabilidade, a industrialização e a 
técnica associadas aos tipos mecânicos em contraposição a legibilidade e 
à modernidade das lineares.

La forme de la lettre, véhicule non seulement des ‘souvenirs’d’époque 
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précise mais également un certain nombre de qualificatifs qui s’y 
rattachent Le travail sur la forme laisse des traces à travers lesquelles 
transparaît quelque chose des conditions socio-économiques qui les ont 
produites. (BLANCHARD, 1985, 65)5

 Tais estudos evidenciam principalmente a existência do processo 
da mediação tipográfica na comunicação visual, na medida em que 
identificam a possibilidade de articulação entre as estruturas morfológicas 
e as possíveis idéias a que podem estas últimas se referir. Do mesmo modo, 
infere-se a respeito de determinados padrões de interpretação existentes 
em dados recortes sociais. Estes se estabelecem a partir de contextos 
específicos e são responsáveis pelas reações dos intérpretes em relação 
as mensagens. Reforça-se desta forma a importância da verificação das 
dimensões semântica  e pragmática no processo de seleção de tipos, 
considerando aspectos qualitativos e indiciais existentes nestes mesmos. 

Aplicações

 Tomando as estruturas morfológicas circundantes ao esqueleto 
padrão dos caracteres, tem-se a manifestação do dito estilo tipográfico 
numa área de ressonância (FRUTIGER, 1999) e portanto, flutuante em 
relação à natureza simbólica dos glifos.6 Neste sentido, os elementos 
que compõem o estilo tipográfico exerceriam a função contextualizadora 
semelhante à dos referidos marcadores, gerando indicadores de sentido7 
que apontam para construção de uma mensagem visual articulada ao 
enunciado verbal da mensagem.
 Dadas as palavras “frágil” e “forte” para fins de análise, o sentido 
denotativo dos termos frágil e forte é reforçado visualmente a partir do 
uso de diferentes famílias tipográficas. (fig.1). 

Figura 01
 
 A partir da análise do exemplo, pode-se inferir que tipos com 
estrutura mais robusta evocam atributos como sombrio, assustador, forte 
e seguro. De maneira similar, estruturas morfológicas com variações 
de contraste e acabamentos mais refinados podem ser relacionadas à 
qualidades como discrição, delicadeza, fragilidade e timidez. 
 Os diversos significados que poderiam resultar dos diferentes 
indicadores de sentido dados pelos signos tipográficos entretanto, sofrem 
uma minimização no momento em que as conformações morfológicas dos 
tipos empregados atuam como instrumentos de redundância ao enunciado 
verbal. Reitera-se, desta forma, a natureza semântica do enunciado.
  Dado o termo forte, se o peso visual da tipografia empregada evoca 
atributos outros como robustez, força e segurança, o sentido denotativo do 
termo em si atua enquanto um mecanismo de direcionamento, construindo 
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um campo de enunciação a partir de indicadores de sentido já dados, 
direcionando o intérprete para a natureza semântica do enunciado.
 Analisando-se a figura 02, tem-se como exemplo as palavras 
“apertado” e  “folgado”. No primeiro caso a associação visual do caráter 
restrito, pertinente ao significado da mensagem verbal, dá-se a partir da 
aplicação de uma versão condensada da tipografia. Na mesma figura 
verifica-se também a utilização oposta da variação estendida do mesmo 
tipo que de forma semelhante, articula-se com o sentido denotativo do 
termo “folgado”, na tradução visual da mensagem escrita. Por conseguinte, 
tem-se também a variação na largura dos caracteres e o gerenciamento 
dos espaços entre os mesmos, enquanto possibilidades de minimização da 
entropia do enunciado. 

 Em ambos os exemplos evidencia-se o uso tipográfico orientado 
pelas questões semânticas, apontando para as possibilidades de articulação 
entre os elementos que compõem o referido estilo na dimensão do 
enunciado, onde explicitam-se as relações de reforço entre signo e 
objeto.

Figura 02

 Se tomada agora como exemplo a expressão: “Este é o caminho.” 
verifica-se o caráter referencial e informativo da mensagem e que 
portanto diz apenas da descrição ou do decalque de um estado do mundo 
(BOURGNOUX,1999) o que permite inferir que se trata da esfera do 
enunciado. Se se acrescenta o termo “garanto-te” à mesma expressão – 
Garanto-te, este é o caminho. – teremos um embutimento de um estado 
do mundo, no caso uma segurança e certeza que são externas ao sentido 
denotado da mensagem primeira, mas que se fazem presentes pelo 
termo “Garanto-te”, e o sujeito oculto “Eu”. Estes pois, se configuram 
enquanto termos que conferem valores a expressão original, atribuindo-
lhe significados ou conotando confiança e certeza ao sentido literal da 
mensagem anterior. Neste ínterim, os referidos termos atuam enquanto os 
ditos marcadores e são portanto, os elementos viabilizadores da enunciação 
na mensagem escrita. 
 Dado o mesmo exemplo, modificam-se os marcadores da enunciação, 
de temos lingüísticos para os elementos do estilo tipográfico. 

Figura 03
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 No primeiro exemplo tem-se a utilização de uma tipografia não 
serifada com pouca variação de contraste no intuito de obter um maior 
grau de neutralidade em relação ao enunciado de modo a facilitar as 
comparações posteriores. No segundo exemplo, utiliza-se uma variação 
no peso e na largura da tipografia no momento em que se adotou a 
versão condensada e bold da mesma fonte aplicada no exemplo um. Na 
seqüência é apresentada a aplicação de uma família tipográfica manuscrita 
– caligráfica.
 Infere-se que a articulação entre a variação do peso, largura e 
alteração na caixa dos caracteres empregados atribui a idéia de segurança 
antes dada pelo marcador “garanto-te”. As referidas variações no 
estilo tipográfico da expressão composta em maiúsculas potencializa 
o impacto da mensagem gerando indicadores de sentido da ordem da 
contextualização, possibilitando que estes sejam decodificados enquanto 
um grito, ou uma afirmação austera carregada de certezas por parte do 
suposto emissor. Desse modo tem-se uma equivalência entre a função de 
marcadores exercida pelos termos lingüísticos “garanto-te” e os elementos 
que compõem o referido estilo tipográfico.
 Estendendo-se a análise para o exemplo consecutivo, é possível 
notar uma diferenciação na enunciação da mensagem verbal dada pela 
variação no uso tipográfico. Enquanto se obtém, a partir da utilização da 
Akzidenz Grotesk Condenced Bold,  um tom austero e seguro, passível de 
ser comparado a uma fala imperativa ou a um grito a tipografia manuscrita, 
propõe uma modificação no tom com que a mensagem é enunciada. O 
imperativo e autoritário cede espaço para um conselho equilibrado, 
ou ainda uma fala mais parcimoniosa embora não menos equilibrada 
que a primeira. A relação com parcimônia e equilíbrio neste caso está 
diretamente relacionada ao tratamento caligráfico dado aos símbolos da 
linguagem verbal que reportam-se a cultura humanista do século XV e 
que portanto, funcionam enquanto elementos do discurso que exercem 
uma função contextualizadora da mensagem, os ditos marcadores.

Conclusões

 A partir das análises, fica claro que o papel mediador realizado 
pela tipografia e suas variações de estilo é uma realidade e carece ser 
sistematizado. Entendendo-se as variações do estilo tipográfico enquanto 
poderosas ferramentas de contextualização da mensagem verbal, é 
possível otimizar o processo de seleção de tipos, tornando seu uso uma 
conduta mais objetiva e direcionada, como pregam os cânones do design 
de comunicação visual. 
 Neste tocante, deve-se observar não apenas questões morfológicas 
e técnicas, mas contextos e hábitos de recepção, caracterizadores dos 
critérios conceituais de seleção tipográfica. Estes, articulados com os 
aspectos visuais e técnicos conduzem, juntos, o processo interpretativo da 
comunicação visual e seu universo.
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(Footnotes)
1 Se o “legível”, agir como denotador, o” visível ‘ quando “não é dado a ver” mas “dado a 
ler”, age como conotador. A tipografia pode encarregar-se de um sentido mais ou menos 
estável em um dado contexto sócio cultural.” (tradução dos autores – T.A.)
2 O termo marcadores é aplicado enquanto equivalente ao conceito de Marcadores 
dêiticos propostos por Émile Benveniste (apud Bougnoux).
3 Na Tipografia, o problema semântico centrou-se nas conotações do caractere. Em 
um determinado nível, o símbolo representa uma letra do alfabeto ou um certo som na 
linguagem falada. No entanto, ao designer cabe a escolha de um tipos que evoquem 
determinadas conotações. O tipo pode ser “moderno” ou “antigo”, “masculino” 
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ou “feminino”, “formal” ou “informal”, “frívolo” ou “austero”. O designer tem 
frequentemente que se preocupar com a adequação das conotações. (T.A)
4 O Padrão A Casa do Tipo 2003 tem fundamentos morfológicos, definidos pelo 
próprio grupo de pesquisa a partir da classificação BS 2961, de 1967. Nele estabelece-
se uma distinção entre os tipos serifados, não serifados ou lineares, manuscritos (Ma), 
decorativos, símbolos e não latinos. Tipos serifados são divididos em humanistas 
(H), garaldes (G), transicionais (T), didones (D) e mecânicos (M). Tipos lineares são 
compostos por grotescos (GR), neogrotescos (N), geométricos (Geo) e humanistas (HL). 
(ROCHA, 2005) 

5 A forma da letra veicula não somente “indícios” de uma determinada época, mas 
igualmente um certo número de atributos vinculados a sua forma cujos traços manifestam 
as condições socioeconômicas em que foi produzida. (T.A.)
6 Segundo Bringhurst (1996), um glifo é a encarnação conceitual e não material, do 
símbolo abstrato chamado caractere. Neste sentido, f e f  são diferentes glifos (da 
mesma fonte) para o mesmo caractere.
7 O termo indicadores de sentido é utilizado no contexto enquanto termo equivalente a 
definição de Interpretante imediato (SANTAELA, 2002)
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Resumo

O presente artigo discute os critérios de combinação tipográfica, observando, para tal, um 
momento que lhe é anterior, a saber os processos de seleção tipográfica. Estrutura-se no 
método lógico indutivo, utilizando-se de técnicas de coleta de dados a partir de observação 
direta e revisão bibliográfica. Os princípios da psicologia da forma, notadamente as leis de 
similaridade e continuidade figuram-se enquanto o principal escopo teórico do texto. A 
despeito da pouca literatura direcionada ao tema, notadamente em língua portuguesa, tem-se 
na apresentação de critérios objetivos norteadores ao processo de combinação de tipos 
gráficos, a principal contribuição do trabalho.

Palavras Chave: Tipografia, combinação tipográfica, comunicação visual.

Abstract

The article proposes guidelines to the typographical combination’s process, observing the 
previous criteria - the processes of typographical selection. For such, is structured in the 
logical inductive method, using the techniques of collecting data from direct observation and 
literature review. The principles of the gestalt theories, notably the laws of similarity and 
continuity, are the main theoretical scope of the text. Despite the little literature directed to 
the subject, the presentation of objectives criteria to guide the typographical combination 
process in graphic design, consists the essential contribution of this work. 

Keywords: Typography, typographical combination process, visual communication.
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Introdução
Selecionar tipos gráficos para um projeto de comunicação visual não é tarefa das mais 

fáceis. Inúmeros tipos têm sido desenvolvidos nos últimos anos, em função do baixo custo de 
produção e ao acesso facilitado aos softwares geradores de fontes. Contudo, bons projetos 
tipográficos para texto ainda são escassos, resultando em uma quantidade acentuada de fontes 
decorativas, manuscritas e símbolos.

No que diz respeito à tipografia para texto, ao se deparar com a necessidade de 
selecionar um tipo, critérios objetivos devem conduzir a seleção, de modo a obedecer a 
especificidade do projeto e também a questões de comunicação visual, como repertório do 
leitor, verificável em padrões de leiturabilidade, e questões técnicas que conduzem a 
legibilidade e reprodutibilidade do projeto.

Tendo como premissa um tipo já selecionado – a partir dos critérios de seleção 
tipográfica, a saber os critérios visuais, os técnicos e os da mensagem tipográfica - , discute-
se, aqui, o processo de combinação tipográfica, admitindo-se a pouca literatura sobre o tema, 
e tendo como pano de fundo as discussões apresentadas nos  critérios de seleção tipográfica já 
apontadas1.

Destarte, o presente trabalho estrutura-se no modelo metodológico de pesquisa análise e 
síntese, assumindo o método lógico indutivo como barema para as análises dos dados 
coletados a partir das técnicas de observação direta e revisão bibliográfica.

Uma tábula quase rasa
Apesar de ser um problema enfrentado por designers desde a sua existência, combinar 

tipos não se tornou um problema teórico muito discutido. Poucos são os autores que se 
embrenham no tema. Alguns ainda confundem-no com a própria seleção ou mesmo a 
aplicação tipográfica, temas postos aqui distintamente.

Robert Bringhurst (2005), em seu já clássico Elementos do Estilo Tipográfico, não 
distingue os processos de seleção, combinação e aplicação tipográfica. Antes os confunde em 
uma criteriosa lista que torna-se para iniciantes no ofício, de um preciosismo pouco objetivo 
para a prática projetual. 

O autor elege oito aspectos relacionados ao tema - escolhendo e combinando tipos - , a 
saber: considerações técnicas, tipografia prática, considerações históricas, considerações 
culturais e pessoais, página multicultural, misturando alfabetos, novas ortografias e biblioteca 
tipográfica. 

Em considerações técnicas, Bringhurst (2005) ressalta a necessidade de conhecer o meio 
para o qual originalmente as famílias tipográficas que se pretende utilizar foram projetadas, 
numa tentativa de manter a integridade de determinadas características morfológicas no 
processo de impressão a que serão submetidas. Pressupondo as diferenças existentes entre os 
processos e suportes de impressão e considerando-se que parte das características 
morfológicas identitárias de muitas famílias surgiram enquanto solução aos problemas 
impostos pelas especificidades técnicas dos meios de reprodução, tais observações seriam 
                                                
1 Os textos de embasamento foram produzidos pelo grupo de pesquisa A Casa do tipo
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úteis na medida em que preservam a morfologia original e otimizam as aplicações em 
diferentes suportes.

Em tipografia prática, as abordagens do autor centralizam-se em questões voltadas às 
especificidades projetuais vinculadas à aplicação tipográfica. A observação da natureza do 
projeto evoca a atenção para as regras de legibilidade e leiturabilidade bem como da 
exploração da completude do set tipográfico escolhido. Estabelece-se desse modo uma clara 
relação entre o que o autor considera critério de seleção e combinação tipográfica e o que aqui 
se define por seleção e aplicação de tipos.

Bringhurst(2005) defende a construção de vínculos de ordem histórico-conceitual entre a 
tipografia aplicada e o conteúdo por ela mediado, considerando as importantes associações 
entre a morfologia do tipo, os contextos históricos em que foram concebidas e as proporções 
das páginas em que serão dispostas. O autor sinaliza para as possíveis relações existentes 
entre a personalidade do tipo, do tipógrafo e do autor do texto em que se aplicará a família 
tipográfica. 

Se, por exemplo, você estiver compondo um texto escrito por uma mulher, talvez 

prefira usar uma fonte desenhada por uma mulher. (...) No entanto, o texto de autor 

francês ou um texto sobre a França talvez possam ser mais bem compostos em uma 

fonte francesa ...(Bringhurst, 2005, p:112) 

Abordando a página multicultural, Bringhurst orienta para um início projetual norteado 
pela utilização de uma única família tipográfica e, quando necessário, enriquecida por meio 
de variações de estilo, peso e inclinação por algumas delas já contempladas. Nestas 
abordagens, o autor volta-se para a necessidade de observar a concordância entre as formas 
dos tipos Bold, Bold Itálico e Romano Regular que nem sempre se fazem presentes em 
variações de peso de uma mesma família. Para tal, sugere a utilização de fontes diferentes 
embora formalmente concordantes. Possibilidades outras figuram na adoção de projetos 
tipográficos mais recentes, onde as variações de peso e estilo possam ter sido desenvolvidas 
concomitantemente, o que minimizaria incongruências morfológicas. 

No tocante à combinação entre famílias distintas, o autor orienta para a utilização de 
tipos que sejam concordantes em estrutura, exemplificando com as romanas Bauer Bodoni e 
Baskerville, e entre romanas e lineares, como os pares Frutiger e Méridien, Syntax e Sabon, 
Futura e Bodoni, Helvetica e Haas Claredon. Buscando balizamentos em âmbitos mais gerais, 
seria próximo enxergar as possibilidades não apenas entre famílias específicas, mas entre 
taxes cujas estruturas concordem com os pressupostos acima apresentados. Desse modo ter-
se-iam soluções muito similares advindas de combinações entre didones e transicionais, 
lineares humanistas e garaldes, geométricas e didones, neogrotescas e mecânicas.

Em suas considerações a respeito da mistura entre alfabetos, Bringhurst (2005) destaca a 
necessidade de adoção de critérios ópticos enquanto norteadores das escolhas e combinações 
entre alfabetos não latinos e latinos. Para o autor, não existira muita diferença entre combinar 
tipos góticos e romanos ou latinos e hebraicos, uma vez que as origens dessas typefaces 



Processo de Combinação Tipográfica

8º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design

relacionam-se a processos e instrumentos muito similares, garantindo-lhes uma herança 
estrutural latente. 

Em últimas considerações, o autor comenta sobre a constante evolução dos sistemas de 
escrita e a necessidade da construção de uma biblioteca tipográfica. Enquanto o primeiro 
constrói-se em tom de advertência, conscientizando o profissional para determinados 
procedimentos em um cenário mutante, o segundo estabelece-se a título de sugestões para a 
construção de um repertório tipográfico. 

Em material inédito produzido pela autora, Priscila Farias (2003) apresenta 
resumidamente orientações para o processo de seleção e combinação tipográfica. Em 
contrapartida ao modelo de Bringhurst (2005), a proposta da referida autora se estabelece de 
maneira mais objetiva. Neste sentido, estrutura os critérios de seleção a partir da consideração 
dos aspectos históricos, técnicos e conceituais. O primeiro refere-se à observância dos 
contextos históricos do desenvolvimento da fonte, bem como seus autores e períodos. Os 
aspectos técnicos contemplam questões vinculadas à legibilidade, leiturabilidade, completude 
do set e elegância computacional, tida enquanto a qualidade com que o tipo se apresenta em 
tela. Outro ponto tocado diz do meio em que os tipos são apresentados. Nos aspectos 
conceituais, nota-se relevante para o ato seletivo, a relação do tipo com o tema/conceito 
trabalhado no projeto, relações de mesma ordem a serem estabelecidas com as imagens e 
demais famílias tipográficas presentes. 

No quesito combinação, as orientações se constroem a partir dos critérios de 
similaridade, que, por sua vez, vinculam-se a três aspectos: forma, estrutura e contexto. 
Seqüencialmente, três tipos de relações se firmam, a saber: concordância, contraste e conflito. 
A despeito do critério similaridade ainda, a autora apresenta três possibilidades, uma de 
natureza superficial/imagética, uma estrutural/diagramática e uma convencional ou 
metafórica. 

Seguindo os referidos encaminhamentos, Farias (2003) exemplifica as relações de 
concordância formal através da contraposição entre a versão regular e uma variação de peso 
de mesma família tipográfica. As relações de concordância estrutural se estabelecem entre o 
regular e o oblíquo de uma mesma família enquanto os contextos concordantes se fariam 
presentes em combinações entre a versão regular e itálica, também de uma mesma família 
tipográfica. 

Ainda segundo a autora, os contrastes são possíveis dentro dos mesmos aspectos. 
Formas contrastantes ocorrem quando se justapõem fontes serifadas e não serifadas. Fontes 
cursivas2 conjuntamente com lineares geométricas preconizam contraste por estrutura, 
enquanto as serifadas humanistas estabelecem uma relação de contraste contextual com as 
lineares neo-grotescas. 

Outros autores comentam sobre seleção de tipos, não sistematizando o processo de 
combinação tipográfica, antes abordam o que aqui se propõe como aplicação tipográfica. 
Ellen Lupton (2006), Steven Heller (2004), Erik Spiekermann e E. M. Ginger (2003) e Ana 
Cláudia Gruszynski (2000) são exemplos desses. Todos eles, contudo, serão preteridos neste 
                                                
2 As fontes cursivas a que a autora se refere pertencem à categoria das manuscritas segundo o padrão taxonômico A Casa do 
Tipo 2003 utilizado no presente artigo.
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estudo, visto não configurarem referência na sistematização do conteúdo abordado. 
Entrementes, há de se considerar tais autores enquanto fontes referenciais no estudo 
tipográfico como um todo, notadamente nos processos de seleção e aplicação tipográfica.

Critérios de combinação
A combinação tipográfica aqui é tida enquanto o processo de articulação entre famílias 

distintas para projetos em design de comunicação visual. Nessa perspectiva, excluem-se as 
relações combinatórias estabelecidas entre variações de estilo peso e inclinação de uma 
mesma fonte. Entende-se, nestes últimos casos, que o processo seletivo findou-se na escolha 
de uma família e a relação entre as possíveis variações e versões nela contidas diz respeito a 
uma etapa ‘aplicativa’ e não seletiva. Assim, a título de exemplo, a utilização de duas ou mais 
variações existentes na Linotype Univers não se constitui enquanto um ato combinatório em 
si. Embora contemple inúmeras fontes, todas elas giram em torno de uma mesma base 
métrica, formal e estrutural: variações de um mesmo projeto. As articulações decorrentes 
deste contexto reportam ao processo posterior, o da aplicação tipográfica. 

As orientações aqui propostas estruturam-se sob a observação dos aspectos morfológicos 
do tipo. Tomam-se enquanto índices as variações formais e estruturais da typeface e suas 
possibilidades de relação quando da articulação entre famílias distintas no projeto. Para tal, 
faz-se necessária uma apropriação dos fundamentos das teorias gestálticas que a título de 
escopo teórico, auxiliarão na sistematização de critérios objetivos, norteadores do processo de 
combinação tipográfica.

Dentre os princípios trazidos pela psicologia da forma, as leis da similaridade e da 
continuidade – common fate3 – abordam aspectos peculiares ao campo perceptivo passíveis de 
aproximação ao presente objeto tipográfico. A primeira sinaliza para o pendor de grupamento 
entre elementos com estrutura e forma similares. Para Wertheimer (1938), tal organização 
tende a manter a homeostase, retornando sempre à configuração ‘original’, mesmo após 
articulações que venham de encontro ao postulado da semelhança. O princípio da 
continuidade, por sua vez, sugere um direcionamento do ato perceptivo de modo a conectar os 
elementos da composição em um sentido fluido (Schultz e Schultz, 2005). Para tal, pressupõe-
se a sucessão de elementos mais enfáticos em relação aos precedentes4. 

No âmbito tipográfico, o princípio do grupamento por semelhança sinaliza para a
tendência à homogeneização de composições cuja combinação tipográfica se dê entre famílias 
morfologicamente próximas. Neste sentido, tem-se o estabelecimento de um processo 
duplamente conflitante, na medida em que as typefaces não são exatamente idênticas a ponto 
de viabilizar um grupamento compositivo harmonioso, nem possuem diferenciação suficiente 
para o estabelecimento de contrastes hierárquicos. Presume-se, desse modo, que a 
combinação intra-taxionômica (entre famílias tipográficas de mesma subcategoria) ou ainda 
                                                
3 Na tradução do texto original Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt II para o inglês, Wertheimer (1938) utiliza a 
expressão common fate enquanto sinônima a The factor of uniform destiny que no português, aproxima-se ao termo 
continuidade adotado na tradução de Schultz e Schultz (2005).
4 Na tradução para o inglês do texto original, Max Wertheimer (1938) analisa uma seqüência de pontos sob a ótica do princípio 
da continuidade, associando-a a uma escala de notas musicais – C,C, E, E, F#, F#, A, A; onde defende a idéia de que a 
existência de um direcionamento depende da ênfase que cada nota subseqüente exerce sob a sua anterior. 
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entre subcategorias muito próximas, tendem a estabelecer tais relações conflituosas, que na 
medida do possível devem ser evitadas. 

(...) como todo e qualquer sistema de comunicação possui uma tendência entrópica, 
a noção de ‘ruído’ tende a se identificar com a noção de ‘entropia’. Assim a 
diferenciação de formas e funções significa ordem, enquanto a gradativa 
indiferenciação de formas e funções aponta para a desordem; quanto mais cresce a 
tendência organizativa, maior a sua capacidade informacional  (...). (Pignatari, 
2003,58)

É válido frisar que não é a lei da semelhança que deve ser evitada no ato da escolha 
tipográfica, mesmo porque esta é inerente à percepção. O que se busca é minorar os efeitos 
negativos que um grupamento por semelhança pode gerar em decorrência de escolhas pouco 
criteriosas. 

Figura 1

Na figura 01 temos uma amostra das relações comentadas. Dificilmente o leitor 
apostaria na hipótese de que as duas expressões foram compostas em quatro fontes distintas e 
não duas. Da esquerda para a direita temos combinações estabelecidas entre a Helvetica e a 
Linotype Univers, Adobe Garamond Pro e Linotype Palatino. Os corpos foram equilibrados 
na clara intenção de minimizar as variáveis referentes à etapa de aplicação. Embora não 
possuam exatamente a mesma forma, a semelhança morfológica é inquestionável a ponto de 
poderem ser agrupadas, duas a duas, em categorias taxonômicas idênticas a saber: neo-
grotescas e garaldes respectivamente.

 Figura 2

Tais orientações validam-se também em práticas combinatórias que contemplam 
subcategorias taxonômicas muito próximas. Na figura 02, a identificação das diferenças entre 
as fontes utilizadas permanece inviável mesmo com a utilização de typefaces pertencentes à 
subclasses distintas. Neste caso a diferenciação entre uma transicional (‘Vivamus luctus elit 
sit’ - Adobe Caslon Pro) e uma garalde (‘amet’ - Adobe Garamond Pro) não é suficiente para 
gerar uma relação contrastante. Do contrário, a composição textual acaba por seguir uma 
orientação homomófica, fato esse que decorre da complexidade em perceber e definir as 
variações flutuantes a um campo de estabilidade visual intermediário e adjacente –
Prägnanzstufen5. Mesmo que percebesse a existência de dissonâncias compositivas, o leitor 
seria incapaz de definí-las, tendendo a generalizá-las enquanto uma única forma (Wertheimer, 
                                                
5 Em nota de rodapé da tradução do texto original, o autor indica a proximidade do termo stufen a stages, steps (estágios, 
etapas –T.A.) ao passo que diz impossibilidade de tradução do termo prägnanz, apontando para o entendimento da expressão 
Prägnanzstufen enquanto “regions of figural stability”(regiões, campos de estabilidade figurativa – T.A.)
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1923). Se se pensa que os tipos transicionais existem num espaço intervalar entre garaldes e 
didones, verifica-se a presença de características morfológicas híbridas das duas últimas. 
Destarte, fortalece-se a hipótese do conflito gerado pela similaridade morfológica no ato 
combinatório, ao passo que se atenta para a minoração de tais circunstâncias no projeto.

Posto que existem impedimentos para a identificação do contraste em aplicações com 
poucos elementos textuais (e.g. identidades visuais), no contexto do design editorial essa 
tarefa é ainda mais intrincada. Independentemente das famílias tipográficas utilizadas nos 
exemplos acima, infere-se um grau de dificuldade maior em perceber diferenças presentes na 
figura 02 em relação a 01. Existe um outro fator presente em 01 e 02 além da similaridade, 
que acaba por fortalecê-lo - o sentido da leitura. 

Partindo-se da premissa cultural e das experiências visuais (Wertheimer, 1923), o leitor 
ocidental fatalmente irá seguir uma orientação para o reconhecimento dos signos, orientação 
esta que parte da esquerda para a direita. Nesse ínterim, a inclinação para uma dada direção, 
somada a uma maior quantidade de palavras, atuariam como elementos preponderantes à 
identificação de incongruências morfológicas presentes no campo – Prägnanzstufen. Tem-se 
aqui, portanto, a atuação do princípio da continuidade que, atuando em conjunto com o da 
semelhança, garante a homogeneidade formal na percepção.

Entretanto, nem sempre a lei da continuidade subjaz ao princípio da semelhança. Há 
ocorrências em que a sua superposição é determinante para criação de ritmo e dinâmica na 
composição. Partindo da idéia de Wertheimer (1923) que a direção sugerida pela composição 
depende de uma gradação entre as estruturas subseqüentes, tal princípio estaria 
intrinsecamente vinculado à noção de contraste. Do mesmo modo, o pressuposto da 
legibilidade6 alicerça-se segundo Sanders e McCormick (1986) apud Moraes (1996) em 
características como proporção entre espessura e altura das hastes, altura versus largura dos 
caracteres, contorno do caractere – contraste figura/fundo. Desse contexto, por conseguinte, 
presume-se a existência do contraste enquanto condição formal para o estabelecimento da lei 
da continuidade. 

Como resultado, tem-se no princípio do common fate a presença de estruturas 
contrastantes que possibilitam uma diferenciação mínima necessária em relação aos 
elementos compositivos adjacentes. Diferenciação esta, responsável pelo estabelecimento de 
um sentido direcional no ato perceptivo. Numa instância tipográfica, verifica-se a necessidade 
de articulação entre fontes com um grau mínimo de contraste para a construção de um 
discurso visual ritmado. Combinações tipográficas contrastantes minorariam, portanto, a 
invisibilidade causada pelo princípio da similaridade em prol de uma melhor identificação da 
forma. “A semelhança e a subdivisão são pólos opostos. Enquanto a subdivisão é um dos pré-
requisitos da visão, a semelhança pode tornar as coisas invisíveis (...)” (Arnheim, 1998, 70)

                                                
6 Para Sanders & McCormick (1986) apud MORAES (1996, 9) legibilidade é o atributo de um caractere alfanumérico que 
permite cada pessoa identificá-lo em relação a outros caracteres. Para os autores o termo se aproxima da idéia da 
discriminabilidade dos símbolos em relação a outros símbolos, implicando em termos de percepção, identificação e 
reconhecimento.
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Figura 3

De modo contrário aos exemplos presentes nas figuras 01 e 02, existe uma diferenciação 
clara entre as fontes utilizadas em 03. Embora possuam ambas uma estrutura similar baseada 
na geometria e nos ideais racionalistas, suas formas são nitidamente contrastantes: 
uniformidade da Linotype Univers, variação de espessura da Bodoni. A neutralidade e a 
dinâmica dialogam em um sentido rítmico, lastreados por uma estrutura comum. Em caráter 
de generalização, as articulações entre taxonomias distintas sugerem a necessidade de uma 
diferenciação formal dentro dos limites de semelhança estrutural. Neste sentido, as 
especificidades estruturais e formais de cada fonte precisam ser levadas em consideração no 
processo de combinação. Se a denúncia generalizante das categorias classificatórias, a 
respeito dos atributos morfológicos, facilita uma delimitação do ‘corpus’ de pesquisa do 
designer, a análise pormenorizada da morfologia tipográfica determina, juntamente com a 
temática projetual, o melhor caminho a seguir.

Um princípio geral que se deve ter em mente é que embora todas as coisas sejam 
diferentes em alguns aspectos e semelhantes em outros, as comparações só têm 
sentido quando provêm de uma base comum. (Arnheim, 1998, 70)

A pressuposição da estrutura comum para o estabelecimento de relações formais 
contrastantes indica que combinações inter ou intra-taxes, cujas variações estruturais e 
formais beiram o intangível, tendem a gerar composições dissonantes. A exemplo de relações 
estabelecidas com fontes pertencentes à categoria símbolos e/ou decorativas, o princípio da 
similaridade precisa dialogar de maneira equilibrada com o da continuidade, orientando 
articulações que se diferenciem entre si, ao tempo em que se façam perceber enquanto 
conjunto harmônico. Embora o processo de aplicação, ulterior ao combinatório, possa 
otimizar as relações hierárquicas dos tipos escolhidos, cabe à etapa da combinação viabilizar 
elementos que permitam arranjos coerentes.
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Tabela. 01

Taxes7 SH G T D M LG NG Geo LH Dec Man NL S

SH - +- +- - - - + +- + +- +- +- +-

G - - +- +- +- + +- + +- +- +- +-
T - + +- +- + +- + +- +- +- +-

D - + +- + + + +- +- +- +-

M - + + + + +- +- +- +-
LG - + + + +- +- +- +-

NG - + + +- +- +- +-
Geo - +- +- +- +- +-

LH - +- +- +- +-

Dec - +- +- +-
Man - +- +-

NL +- +-

S +-

+ Contrastes, - Conflito por semelhança, +- combinação possível e/ou controversa8

O quadro acima orienta, principalmente, as possíveis combinações entre tipos serifados e 
não serifados. Nas indicações possíveis e/ou controversas o ponto orientador é o equilíbrio 
entre os princípios da semelhança e continuidade. Neste sentido, busca-se analisar as relações 
entre contraste formal e concordância estrutural objetivando reduzir os conflitos advindos dos 
excessos de semelhança e contraste. Em linhas gerais, um tipo impactante ficará bem 
composto com um tipo menos impactante, resultando na valorização e meta valorização 
visual destes. 

Em embalagens de produtos alimentícios é comum a combinação intra-taxionômica de 
manuscritos. Nota-se uma grande variação de peso, quando isso ocorre; normalmente um 
primeiro tipo está vinculado à identidade visual do produto, e um segundo faz breve indicação 
complementar, seja de slogans, ou chamadas como ‘novo’, ‘com cálcio’, etc. 

Identidades visuais possuem maior liberdade nas combinações tipográficas, visto sua 
aplicação restrita. O mesmo não ocorre em projetos editoriais, quer pela massa de textos, quer 
pela continuidade do projeto nos vários títulos de uma mesma coleção. Nestes casos o 
trabalho certamente exigirá uma atenção redobrada de seleção e combinação de tipos. 
Projetos de peças de comunicação visual requerem uma utilização tipográfica criteriosa, onde 
nem sempre o processo de combinação entre typefaces precisa existir. Entendendo-se que este 
                                                
7 O modelo taxionômico adotado é o padrão A Casa do Tipo (2003) onde as siglas referem-se respectivamente -
SH: Serifada Humanista; G: Garalde; T: Transicional; D: Didone; M: Mecânica; LG: Linear Grotesca; NG: 
Neogrotesca; Geo: Geométrica; LH: Linear Humanista; Dec: Decorativa; Man: Manuscrita; NL: Não Latina; S: 
Símbolo.

8 As combinações possíveis e/ou controversas carecem de uma observação rigorosa dos princípios abordados 
no texto.
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ocorre apenas quando da justaposição de famílias distintas, o que não é naturalmente 
obrigatório, têm-se casos onde a solução pode estabelecer-se apenas na seleção. Famílias ricas 
em possibilidades de articulação não faltam no mercado. Algumas contemplam, inclusive, 
variações extremas tais como versões serifadas, não serifadas, semi-serifadas. Essas 
possibilidades apontam para soluções mais econômicas no tocante ao princípio da boa forma 
– prägnanz. Quando de fato a escolha de uma segunda família se fizer necessária, os critérios 
combinatórios supracitados atuam enquanto orientadores da tarefa. 

Reitera-se, finalmente, que tais indicações têm caráter geral, cabendo exceções de toda 
ordem, principalmente por considerar que o indicativo primeiro e último de todo projeto é o 
próprio projeto e suas demandas, centrado nos quesitos de público-alvo, relação com 
conteúdo e valores agregados. Em momento algum se deve considerar as orientações 
apresentadas enquanto regras absolutas, lugar não almejado. Antes de serem regras, as 
indicações são apresentadas enquanto orientações gerais, que resultam normalmente em 
composições salutares de pares de tipos combinados, principalmente por representarem 
combinações culturalmente usuais, o que significa dizer, de boa assimilação e recepção, por 
comporem a cultura visual contemporânea. De outra sorte, as orientações apresentadas 
indicam o caminho que as geraram, contribuindo para uma sensibilização do olhar 
tipográfico, ou do campo visual tipográfico.

A utilização de mais de duas famílias tipográficas não é indicada, senão em casos 
específicos, visto que não contribuem para uma orientação visual, antes resultam em uma 
poluição do campo, notadamente no quesito de hierarquia, tema pertencente à aplicação 
tipográfica. Todavia, por ordem do projeto, há a possibilidade de usos de uma tríade de tipos. 
Mais que 3 famílias tipográficas serão indicadas para casos isolados, como um guia de tipos, 
livros sobre tipografia, catálogos tipográficos e similares.

Conclusão
A guisa de falas outras que certamente auxiliarão no aprofundamento do tema, o artigo 

trilhou referências de autores que se debruçaram sobre o tema, ainda que em número 
reduzido, apresentando orientações para o exercício de combinação tipográfica.

As relações expostas indicam uma gama de possibilidades de harmonização tipográfica, 
ao tempo em que contra-indicam determinadas articulações, orientando o olhar na construção 
de um repertório próprio e crítico, balizado pelos princípios que regem a psicologia da forma 
e da percepção, estando esta na gênese dos critérios adotados para a construção do quadro-
síntese de combinações.

Se por um lado não se esgotam as possibilidades de alcance de pares harmoniosos de 
tipos, em um processo de combinação tipográfica, crê-se um avanço a sistematização 
apresentada, que ainda que não goze do caráter de ineditismo, sem dúvida preenche uma 
lacuna no estado-da-arte do design de comunicação visual.
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A enunciação verbal nas artes visuais 
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Resumo 
O artigo discute  o processo de mediação comunicacional exercido pela tipografia a 
partir das variações sintáticas no seu uso. Para tal observa os diferentes papeis 
exercidos pela matéria textual no âmbito das artes visuais dentre os quais é possível 
destacar quando o texto é dado a ler, quando é dado a ver ou quando os dois aspectos 
se articulam na poética da construção das obras. Finaliza indicando ser matéria para 
novas pesquisas, dada a importância do conteúdo verbal nas artes da visualidade. 
Palavras-chave: linguagem verbal, escrita, artes visuais 

Abstract 

 

Introdução 

A linguagem verbal é a base da interação do corpo social mais pesquisada e 

objetivada atualmente. Todas as sociedades modernas trabalham com o aparato 

lingüístico verbal em sua forma de registro, a escrita, fundamentalmente atrelada ao 

processo de interação e difusão de conhecimento. Desde sua invenção, em 3 mil anos 

antes de Cristo, a escrita vem tomando este espaço, principalmente a partir da difusão 

do papel na Europa, no século XII, e da invenção dos tipos móveis no século XV. 

Neste sentido pode-se dizer de um primado da linguagem verbal. 

 

Neste contexto, há de se apontar para uma preocupação formal com a mensagem 

enunciativa dos textos escritos e, embora este texto esteja presente em praticamente a 

totalidade das realizações humanas, direta ou indiretamente, na maior parte delas a 

preocupação é tão somente de mensagem, tendo, e.g., nas ciências da comunicação, 

uma ampliação deste papel. Ainda assim, somente na comunicação visual há estudos 

específicos sobre a enunciação a partir das variações sintáticas de uso dos tipos 



gráficos, com maiores aplicações em mensagens publicitárias. Na arte, contudo, 

embora seja uma área em que o texto escrito esteja presente há tempos, pouco se 

problematizou ou se estudou sobre tais questões. 

 
O Contexto Comunicacional 
 
 
Nas Ciências da Comunicação tem-se a tipografia enquanto elemento ativo na 

construção do discurso e, neste ínterim, torna-se cabível uma melhor compreensão 

dos aspectos relacionados a semântica para que se definam balizas objetivas no 

processo de compreensão de peças de comunicação. Para tanto, as considerações a 

respeito de enunciado e enunciação, suscitadas por Bougnoux (1999), se fazem 

bastante elucidativas na abordagem do objeto tipográfico em questão. 

 

Daniel Bougnoux, referindo-se a incerteza comunicacional que circunda a esfera da 

mensagem, afirma  

 
Um orador toma o cuidado de articular suas frases; por seu terno; ou 
o logotipo que decora a sua tribuna, reivindica uma certa imagem. 
Mas à margem destes sinais simbólico-icônicos, sua voz e a postura 
emitem uma quantidade de sinais iniciais (...) que ele domina 
desigualmente, e nossa atenção de receptor, (...) tenderá a 
privilegiar as margens do texto para caçar ai o sintoma, até mesmo 
inconsciente da mensagem  
(BOUGNOUX, 1999, p.69) 
 

 
O autor evidencia um certo teor polissêmico da mensagem uma vez que esta não é 

apenas composta pelo enunciado da linguagem. Explicita-se a existência de outros 

sentidos presentes na mensagem que não dizem necessariamente respeito ao que os  

termos se referem, dados pelo emissor. Para este fim, ressalta-se a presença de 

marcadores alheios a mensagem central,  que também se articulam gerando 

interpretantes (SANTAELA, 2004) que poderão, com um menor grau de 



previsibilidade do emissor, somarem-se ao conteúdo pretendido no processo da 

recepção. 

 
A enunciação é acompanhada então por marcas que indicam que 
atitude proposicional o locutor atribui a tal enunciado. Pode tratar-
se de um prefixo explícito que codifica, do interior da fala, o valor 
que se atribui a esta (...) Mas esta descrição ou modalização pode 
ser igualmente gerida pelos sinais analógicos que compõem o teatro 
geral da voz e do corpo, e a fala assim inserida depende, para ser 
corretamente decifrada, da compreensão desses quadros. 
(BOUGNOUX, 1999, p.72) 

 

Tem-se desse modo, um certo tom de imprevisibilidade comunicacional quando da 

possibilidade de apropriação do receptor, do que se julga ser ruído pelo emissor, 

enquanto essência da mensagem decodificada e portanto, a impossibilidade de 

transmissão em tradução do enunciado (BOUGNOUX, 1999). Pressupondo-se a 

existência cabal de um processo interpretativo interpelado ao enunciado, gerenciados 

ou induzidos por elementos do discurso e que corroboram para a contextualização da 

mensagem na mente interpretante, tem-se a existência de mensagens somadas à 

nuclear que reiteram a dimensão pragmática (Morris, 1976) e que o Bougnoux(1999) 

enquadraria na esfera da enunciação. 

 
Em resumo a enunciação recobre todos os marcadores (digitais e 
analógicos) que fazem que uma mensagem (não só verbal) se situe 
em tal lugar no espaço e do tempo, emitida de tal lugar e tomada 
dentro de tais relações. (BOUGNOUX, 1999, p.73) 
 
 

A enunciação aproxima-se do sentido conotado, dos possíveis interpretantes gerados 

na emissão e que serão preteridos com base no repertório do intérprete no ato da 

recepção e estão contidos na pragmática (MORRIS, 1976). Para Bougnoux (1999), o 

enunciado é um signo geralmente codificado simbolicamente, a enunciação-

acontecimento, permanece indicial entre a ordem das coisas.  

 



Os marcadores dêiticos na mensagem tipográfica 

 

Retornando à esfera tipográfica e reportando-se ainda às proposições do Bougnoux, 

cabe evidenciar o papel dos marcadores dêiticos que segundo Émile Benveniste (apud 

BOUGNOUX, 1999) seriam os traços de subjetividade presentes na linguagem que 

responsabilizar-se-iam pela contextualização da mensagem na enunciação.  

 

Neste sentido, a função dêitica dos advérbios e pronomes na linguagem verbal tem 

uma proximidade aos elementos que constroem o estilo tipográfico. “Chamam-se 

dêiticas (...) todas as palavras cujo sentido flutua fora do contexto, e particularmente 

na escrita, logo que a enunciação se afasta do enunciado.”(BOUGNOUX, 1999, p.73).  

 

Se presumida a existência de estruturas morfológicas circundantes ao esqueleto 

padrão dos caracteres, tem-se a manifestação do dito estilo tipográfico numa área de 

ressonância (FRUTIGER, 1999) e portanto, flutuante em relação à natureza simbólica 

dos glifos.1 Neste sentido, os elementos que compõem o estilo tipográfico exercem a 

função contextualizadora semelhante à dos marcadores dêiticos, gerando 

interpretantes imediatos que apontam para construção de uma mensagem visual que 

se articula ao enunciado verbal da mensagem. 

 

Se tomada como exemplo a frase “este é o caminho”, e.g., verifica-se o caráter 

referencial e informativo da mensagem e que diz apenas da descrição ou do decalque 

de um estado do mundo (BOURGNOUX,1999), o que permite inferir que se trata da 

esfera do enunciado. Se se acrescenta o termo “garanto-te” à mesma expressão – 

                                                
1 Segundo Bringhurst (1996), um glifo é a encarnação conceitual e não material, do símbolo abstrato 
chamado caractere. Neste sentido, f e f  são diferentes glifos (da mesma fonte) para o mesmo caractere. 



Garanto-te, este é o caminho. – teremos um embutimento de um estado do mundo, no 

caso uma segurança e certeza que são externas ao sentido denotado da mensagem 

primeira, mas que se fazem presentes pelo termo “Garanto-te, e o sujeito oculto “Eu”. 

Estes pois, se configuram enquanto termos que conferem valores a expressão original 

atribuindo-lhe significados ou conotando confiança e certeza ao sentido literal da 

mensagem anterior. Neste ínterim, os referidos termos atuam enquanto marcadores 

dêiticos e são portanto os elementos viabilizadores da enunciação na mensagem 

escrita.  

 

Dado o mesmo exemplo, modificam-se os marcadores da enunciação, de temos 

lingüísticos para os elementos do estilo tipográfico.  

 

 

Figura. 1 

No primeiro exemplo ilustrado tem-se a utilização de uma tipografia não serifada com 

pouca variação de contraste no intuito de obter um maior grau de neutralidade em 

relação ao enunciado de modo a facilitar as comparações posteriores. No segundo 

exemplo, utiliza-se uma variação no peso e na largura da tipografia no momento em 

que se adotou a versão condensada e bold da mesma fonte aplicada no exemplo um. 

Na seqüência é apresentada a aplicação de uma família tipográfica manuscrita – 

caligráfica. 

 



Infere-se que a segurança conferida pelo marcador “garanto-te,” no exemplo dado 

anteriormente é agora gerada pela articulação entre a variação do peso, largura e 

alteração na caixa dos caracteres empregados. A expressão composta em maiúsculas 

recebe um impacto que é potencializado pela referidas variações no estilo e gera 

interpretantes imediatos da ordem da contextualização que poderão ser decodificados 

enquanto um grito, ou uma afirmação austera carregada de certezas por parte do 

suposto emissor. Desse modo tem-se uma equivalência entre a função dêitica exercida 

pelos termos lingüísticos “garanto-te” e os elementos que compõem o referido estilo 

tipográfico. 

 

Estendendo-se a análise para os exemplo consecutivo, é possível notar uma 

diferenciação na enunciação da mensagem verbal dada pela variação no uso 

tipográfico. Enquanto se obtém, a partir da utilização da Akzidenz Grotesk 

Condenced Bold,  um tom austero e seguro, passível de se comparado a uma fala 

imperativa ou a um grito, com a aplicação de uma tipografia manuscrita, tem-se uma 

modificação no tom com que a mensagem é enunciada. O imperativo e autoritário 

cede espaço para um conselho equilibrado, ou ainda uma fala mais parcimoniosa 

embora não menos equilibrada que a primeira. A relação com parcimônia e equilíbrio 

neste caso está diretamente relacionada ao tratamento caligráfico dado aos símbolos 

da linguagem verbal que reportam-se a cultura humanista do século XV e que 

portanto, funcionam enquanto elementos do discurso que exercem uma função 

contextualizadora da mensagem, os ditos dêiticos. 

 

O contexto artístico 



Na esfera das artes, os elementos textuais parecem apontar para diferentes caminhos, 

ou ao menos possibilidades distintas de uso que resultam em diferentes tratamentos 

visuais da matéria textual. Se em alguns momentos os textos se apresentam de forma 

claramente narrativa, objetivando uma descrição do objeto representado, em outros, 

parece se deter menos no conteúdo semântico da escrita em detrimento do trato 

sintático dado ao aspecto formal da escrita. Verifica-se ainda uma terceira instância 

que sugere uma função para a forma e para o conteúdo textual, em uma composição 

poética, valendo o artista, nestes casos, da medida lingüística e da medida formal para 

alcançar valores discutidos em alguns trabalhos. 

 

Deste modo verifica-se ao menos três diferentes orientações da matéria textual no 

âmbito das artes visuais,  a saber: quando o texto é dado a ler, quando é dado a ver e 

quando é dado a ver e a ler. É premente ressaltar, entretanto, que a taxonomia 

sugerida aqui, por mais questionável que se apresente, pretende exercer apenas uma 

função didática para fins de estabelecimento de parâmetros de pesquisa e análise. Não 

se configura, portanto, base para formulações teóricas.  

 

Quando o texto é dado a ler  

 

Existem ocorrências na esfera artística onde é possível verificar a presença de 

elementos textuais onde o aspecto semântico da mensagem escrita se estabelece 

enquanto prioritário em relação à forma. Nestas instâncias verifica-se uma clara 

tendência ao abandono da enunciação resultante das variações sintáticas no uso da 

caligrafia ou da tipografia presentes em alguns trabalhos. Muito embora a área da 

visualidade preze pelos grafos, neste momento eles parecem importar menos, 



voltando o interesse para o aspecto semântico da escrita, mantendo as preocupações 

sintáticas relacionadas  apenas e tão somente com padrões cromáticos ou de 

apreciação dada na esfera da comunicação visual, entendida enquanto legibilidade.  

 

O imperador Maximiliano I, representado por Albrecht Dürer em 1519 (fig.2), ilustra 

o papel eminentemente descritivo que os elementos textuais se destinam. Mesmo 

sendo possível verificar o lastro poético no trato cuidadoso no traço caligráfico do 

artista e na própria disposição ordenada do texto na composição, tais variações 

sintáticas subsistem na clara intenção de viabilizar o processo da leitura em que se é 

possível extrair a informação: “Este é o Imperador Maximiliano, quem, eu, Albrecht 

Dürer, retratei na sua pequena câmara na torre em Augsburg, na segunda-feira após o 

dia da festa de João Batista, no ano de 1518”2 . De modo similar é possível constatar a 

superposição do enunciado verbal em relação a enunciação resultante das variações 

sintáticas dos graphos na instalação da Jane Holzer (fig.3) no museu do Guggenheim 

em Nova York 1989. Não obstante importância das variações dos cromos e das 

intermitências do L.E.D, plataforma sobre a qual se constrói toda a obra, as 

expressões como “você é uma vitima das regras pelas quais vive”, “As pessoas 

acordam quando coisas terríveis acontecem”,  buscam criar o impacto no observador 

principalmente pelo teor ácido ou incisivo que se pode extrair da mensagem escrita, o 

que, de certo modo, reforça a condição do texto em ser preponderantemente dado a 

ler.  

                                                
2 No topo da pintura, ao lado da heráldica é possível se ler a inscrição que diz: “This is Emperor 
Maximilian, whom I, Albrecht Dürer, portrayed up in his small chamber in the tower at Augsburg on 
the Monday after the feast day of John the Baptist in the year 1518” – Tradução dos Autores – T.A. 



 

Figura 2         Figura 3 

 

Quando o Texto é dado a ver  

 

Existem ainda instâncias onde os elementos textuais presentes nas obras 

desempenham um papel onde as variações sintáticas dos elementos tipográficos e 

caligráficos vinculam-se a poética da construção da obra. Não seria muito difícil 

lembrar  da forma como a poesia e a arte dos movimentos de vanguarda se valeram do 

elemento textual na construção do seu discurso. A tipografia presente a poesia 

futurista de Marineti ou dada de Ilia Zdanevich (fig.4), nas colagens da Fefe Talavera 

(fig.5), a caligrafia da obra Orelha (fig. 6) do Paulo Veiga Jordão ou dos trabalhos do 

Tide Hellmeister (fig.5), atem-se a um viés mais  expressivo onde as variações 

sintáticas das representações escritas superpõem-se ao valor denotativo do enunciado 

verbal.  

 

Fig

ura 

4. 
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Figura 6. 

 

O elemento textual presente nas referidas obras assume um papel amplamente 

compositivo. Ainda que não se configure o principal objeto, teu tratamento recebe 

uma relevância similar aos demais graphos e cromos da obra. Do mesmo modo que, 

seja pelo arranjo desordenado das palavras ou pelas disposições subversivas ao 

sentido da leitura, torna-se possível verificar uma redução do conteúdo lingüístico em 

detrimento de um ganho formal da matéria escrita. Reitera-se a perspectiva de um uso 

dos elementos tipográficos e caligráficos que elege a forma enquanto elemento 

prioritário na construção artística, revelando um lastro da enunciação contido na 

escolha caligráfica ou tipográfica. 

 

Quando o texto é dado a ler e a ver 

 

Por fim, alguns trabalhos dimensionam uma função dupla da matéria verbal escrita, 

fundadas no sentido semântico e no comportamento sintático dos tipos utilizados. 

Embora em vários trabalhos a linguagem verbal seja expressa de forma caligráfica, o 

que por si já pode indicar uma sugestão de enunciação quando articulada com o 

aspecto semântico, verifica-se ainda, em outros trabalhos, o uso tipográfico 



claramente vinculado com o aspecto da anunciação já descrito anteriormente, 

responsáveis pelos marcadores dêiticos da visualidade. Em Gênesis (1999), de 

Eduardo Kac, dois blocos de massa textual são apresentados em paredes opostas, um 

bloco com um versículo do texto bíblico, usando uma tipo caligráfico, e na parede 

oposta o código genético alcançado pelo artista a partir do texto original, em um tipo 

linear neogrostesco. A oposição humanista do tipo caligráfico com a técnica apurada 

do tipo neogrotesco reitera o contexto criado na obra, de conversão. Em Text Rain 

(1999), Camille Utterback e Romy Achituv criam uma chuva de letras que, ao se 

depararem com a sombra do interator descontinuam o movimento, formando palavras. 

Embora aqui a variação tipográfica seja menos importante, posto que não se tenha 

uma valorização poética, certamente as referências a chuva não deriva do aspecto 

semântico das palavras formadas, mas do arranjo sintático. Do mesmo modo a 

expressividade do texto de Bárbara Kruger, em instalação sem título na Mary Boone 

Galery, em Nova Iorque (1991), independe da decodificação da mensagem verbal, 

residindo do alto contraste cromático e do tema com o tipo gráfico utilizado o impacto 

visual buscado, e conseguido, pela artista. 

 

Conclusão  

Antes de pretender uma tipologia do uso textual nas artes visuais, o artigo discute 

alguns usos específicos, buscando evidenciar condutas de uso que coadunam com 

aspectos da enunciação verbal e visual, discutidos na área de comunicação visual. 

Com isso vislumbra-se estudo específico que se reporte a tais incidências, seja na 

busca de evidências do papel enunciativo visual do texto verbal em artes, seja na 

condução de um engendramento de sentidos, verificáveis em um e outro, ou mesmo 



na verificação de uma importância menor do verbal frente ao visual, hipótese esta que 

o presente artigo definitivamente não comunga. 
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2. Optical spacing concepts

2.1  Spacing a sequence of different shapes

The first thing to bear in mind when attributing amounts of white spaces laterally to some 
different shapes in an equally distributed manner is that eye judgements are more impor-
tant than any arithmetic parameter. If we take into consideration an aleatory sequence of 
squares, circles and triangles and try to balance the white spaces between them visually, 
the results are better than spacing these shapes by a fixed amount. [Figs. 1 and 2]

Fig. 1: In the first example (a), a fixed amount of space is placed between the shapes. Below (b), the shapes 

were spaced visually. The second example shows that the amounts of spaces follow standards according to the 

different combination of shapes.

Fig. 2: David Kindersley made a similar experiment with these shapes but also included semicircles, 

rectangles and triangles with apexes both up and down. He arranged the shapes visually and repeated the 

experiment several times, each time reducing the distances between shapes. The triangle with the apex at the 

top required more space to its sides than the one in the other way, showing that a simple change of direction 

in the same form demands different conditions of visual spacing .6

6  The experiment was realized 

in order to find out if widening 

or narrowing the spaces between 

shapes was related to adding or 

subtracting a constant. The results 

showed that the spaces reduced in a 

constant fashion. Kindersley, p. 10.

(a)

(b)
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2.2  Balancing internal and external white spaces in letterforms

In the case of letters, the principle is mostly the same as the one previously described, 
except for the fact that some of them have internal white spaces and serifs, which also have 
an influence on the correct space to attribute to each of their sides. Thus adjustments in 
letter widths and shapes during the spacing process are common.7

In order to achieve an even color in the text, the amount of white space inside and 
outside glyphs that have counters should be balanced. Fred Smeijers refers to this equi-
librium of black and white when he says that the spaces between the letters ‘... have to be 

in balance with each other and, at the same time, in balance with the spaces within the charac-

ters’.8 He explains that characters with open counters are more difficult to space because 
‘... there is no clear border between the space that belongs to the inner area of the character and the 

space that belongs to the area between the two characters’.9 [Fig. 3]

2.3  Simultaneous contrast issue

Still regarding the black and white compensations, there is an issue related to our 
eye mechanism which David Kindersley explains: ‘White is whiter than white imme-

diately next to black. When spacing is too close, this intensity increase might erode the 

image’10. That is the reason why the tight spacing of the letters must be avoided in texts. 
Reducing the spacing of letters was a habit that some designers developed when the 
photocomposition and the first computer systems started to be used. These systems  
brought possibilities of adjustments previously impossible with the fixed widths of metal 
types and matrixes of hot composition systems11. Walter Tracy strongly criticises this  
habit, saying that it affects negatively the texture of the text, emphasizing the white  
spaces when letters have counters and creating dark regions when letters with vertical 
strokes are set close to each other12.  [Fig. 4]

Fig. 3: The z in a seriffed face like  

Century Schoolbook has its inner-space 

more defined by its serifs than in a sans-serif 

one like Helvetica, which makes the letter 

easier to space.

7  Tracy, pp. 73–74

8  F. Smeijers, ‘Counterpunch: making 

type in the sixteen century; designing 

typefaces now’, p. 24

9  Smeijers, pp. 30–32

10  Kindersley, p. 12

11  It is true that these negative 

spacing adjustments were more 

common in advertising text setting. 

However, at that time there seems 

to have existed a belief in these new 

possibilities in tight spacing settings 

as something to increase legibility 

of texts and to provide economy of 

space and cost in printed matter. 

Joseph S. Scorsone, referring to 

Aaron Burns’ article ‘Typography 

1978’ (1968), which describes new 

possibilities in typography through 

advances in phototypesetting 

systems, said that through that 

new technology ‘... type can be set 

extremely close, which may contribute 

to its legibility as well as its aesthetic 

quality’. Scorsone stated this in the 

beginning of an article in which he 

proposes a system of 27 ligatures as 

an addition to both sans-serif and 

seriffed typefaces. Considering that 

words are read by their overall shape 

and not by individual recognition of 

letters, he believed ‘... the ligatures 

may increase legibility since the shape 

of the word would be reinforced by 

uniting the letters into a more distinct 

visual form’ and thus ‘... space taken 

up by the printer matter could be greatly 

reduced (and, thereby, cost also)’. 

J. S. Scorsone, ‘Ligature design for 

contemporary technology’, pp. 39-40

12  Tracy, p. 78

Fig. 4: Two examples of phototypesetting typefaces from the Berthold Headlines E3 catalog, 1982. The first 

is Stempel Garamond Medium and the second is Gill Sans Regular. In both cases it is possible to notice the 

consequences of tight spacing, such as the lack of proportion between internal and external white areas of the 

letters and the consequential emphasis on the white space of the counters. 
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1. Introduction

The adjustment of space between letters in typeface design, a process commonly 
named ‘fitting’, is correctly considered by many authors to be as important as the 
design of the shape of the letters. Walter Tracy says: ‘The “fitting” of letters – the allocat-

ing of the correct amount of space to each side of them, so that when they are associated into 

words they have a balanced relationship, without unsightly gaps or congestion – is a process 

fundamental to the success of a type design’.1 Even in a situation where a typeface designer 
has to create the shape of the letters and leave the spacing task to another professional 
such as the manufacturer, it will be necessary to start estimating sidebearing values (the 
limits of white space to the left and to the right of each glyph created). It will be quite 
impossible to create a coherent set of characters without studying them in combination.2 
Thus spacing can be considered a fundamental part of creating a typeface. It is a 
process that can be refined later, but that must be exercised from the beginning of 
letter creation. However, there are few typedesign-related publications that cover the sub-
ject in a practical and helpful way. 

It seems that there is no absolute formula to fit all the characters perfectly in every 
typeface. Correct spacing seems to be a combination of reasonable judgement of the eye 
and the aspects of the design of the glyphs.3  The objective is to make all the glyphs equally 
distant from each other inside a word through optical adjustments, creating comfortable 
textures in texts. Adrian Frutiger explains that in the practice of designing typefaces the 
letterforms ‘... must conform to a basic form embedded in the subconscious mind of a large mass 

of readers’.4 Thus the readability proposed by text typefaces is related, along with other con-
ditions, to the presence of a group of standard shapes in their design. Since these common 
characteristics in letterforms exist in text typefaces, it seems convenient to imagine sys-
tems of attributing standard amounts of white space according to these common shapes. 
David Kindersley says: ‘... somewhere deeper than I could see for the moment there was a set 

of rules that could be applied to all alphabets, and perhaps all symbols that were arranged later-

ally, and that these rules if closely parallel to the function of the eye would achieve good spacing’.5 
In fact, as he demonstrates later in his essay, some basic rules of spacing related to char-
acter shapes can be defined and can help in estimating the space between letters in a 
proper way.

This essay intends to discuss briefly some existing spacing methods and apply them 
in seriffed and sans-serif designs. The first part will rapidly present some important 
optical concepts to correct spacing of letters. The second part is concerned with 
presenting the results of applying some of these spacing methods to seriffed and 
sans-serif typefaces.

1  W. Tracy, ‘Letters of credit: a view  

of type design’, p. 71

2 R. Southall, ‘A survey of type design 

techniques before 1978’, p. 35

3  David Kindersley says that the 

judgement of correct spacing 

probably do not depend in the eye 

mechanism by itself: ‘This is the 

important thing – the eye – how does 

it balance, how does it space; yet this 

is not all, because what we know of 

spacing seems directly to contradict 

the simple interpretation of the image 

on the retina. The cerebral cortex 

perhaps only uses the retinal image 

and then blends this information with 

experience received from the other 

senses’. D. Kindersley, ‘An essay in 

optical letter spacing and its mechanical 

application’, p. 6. 

4  A. Frutiger, ‘Letterforms in 

photo-typography’, p. 330

5  Kindersley, p. 6
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2.4  Vertical optical centres

Every glyph must have its sidebearings defined according to its correct vertical optical 
centre, which has to be discovered by the eye, since it is related to glyph shape, to the pres-
ence of internal white space and to the presence of serifs. The mathematical vertical centre 
of the glyphs is ‘... the vertical halfway between the left and right projections of the letter’13 and 
will coincide with the vertical optical centre only in exactly symmetric glyphs [Fig. 5]. That 
is why when the glyphs O and H are plainly symmetrical (here one could say, and thus have 
a vertical stress, in the case of O, or the same serif sizes and lengths at both sides, in the 
case of a seriffed H), they receive the same amount of space at each side. 

2.5  Influence of ascenders and descenders

Although ascenders and descenders are known to be fundamental to word shape and letter 
recognition14, it seems that the vertical aspect of the shapes between the x-height and the 
baseline (or the cap height and the baseline) are more influential in spacing than the length 
of ascenders and descenders.15 [Fig.6]

H
13  Kindersley, p. 7

14  H. Spencer, ‘The visible word’, 

pp. 14–15

15  Kindersley, p. 12

r Fig. 5: An Helvetica H can have both 

optical and mathematical centres at 

the same vertical position; it is not the case 

in a Baskerville r, where the optical centre is 

slightly to the left of the mathematical one.

Fig. 6:  The three versions of Trinité Roman 

Wide, Bram de Does, 1982. Versions 1 to 3 have 

different lengths for ascenders and descenders 

(1 is short, 3 is long). Yet, the spacing of the 

characters remains the same in all of them.
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3. Applying spacing methods in seriffed and sans-serif typeface designs

As mentioned before, only a few typedesigners describe reliable spacing methods intended 
for text typefaces. W.A. Dwiggins was probably the first to mention a possible set of rules 
in spacing in the 1940s, when he said in his letter to Rudolph Ruzicka: ‘I have a hunch 

that a “coarse” formula could be worked out, because there is certainly a “right” interval for a 

given weight and height of stem, varying as these dimensions vary’.16 In spite of the fact that 
the fitting of his types was made by C.H. Griffith at Linotype in New York, he apparently 
had in mind that a basic spacing system was possible17. In the 1960s, David Kindersley 
presented a set of rules for spacing letters based on experiments involving transmitted 
light.18 In the 1980s, Walter Tracy also described a spacing method based on the principles 
he learned from Harry Smith of Linotype19. His method is probably the most influential 
and well-known up to now, since it is reproduced in many typeface design publications. 
Recently, portuguese type designer Miguel Sousa also developed a reliable method while 
creating his typeface Calouste20. 

All of the spacing methods cited above where created based in seriffed typefaces. Their 
creators do not make reference to adjustments or changes in the systems when regarding 
sans-serif designs. For this reason, it would be good to compare some of these methods   
applied to both seriffed and sans-serif designs.

3.1  Experiment procedures

The experiment consisted of clearing the sidebearing values for two typefaces and 
re-adjusting them through two of the referred spacing methods. Kerning pairs were also 
cleared from the fonts; if they were maintained, they could interfere in the final appear-
ance of the testing texts. The two spacing methods chosen were the ones described by 
Walter Tracy and Miguel Sousa. The choice was based on the fact that these methods have 
detailed procedure descriptions.

The typefaces chosen were Minion, a seriffed design from 1990 by Robert Slimbach, 
and Myriad, a sans-serif design from 1992 by Robert Slimbach and Carol Twombly. The 
fonts were used in the experiment in their regular weight. The reason for choosing these 
fonts is that both designs are good examples of successful and well-designed text faces, be-
ing both indicated for use in several kinds of printed media. 

In both typefaces the methods were applied to all the lowercase and uppercase letters, 
excluding any other glyphs. The products of the experiment are four new typefaces, two 
versions of Minion and two versions of Myriad (in each case corresponding to one of the 
spacing methods used in the test). The methods were applied following strictly Tracy and 
Sousa’s procedures, without referring to the original spacings present in the designs. When 
the experiment was finished, the new typefaces were compared to the original designs. The 
results are shown as side-by-side comparisons of paragraphs or superpositions of the type-
faces according to the method used and against the original spacing, in paragraphs, words 
or phrases.

16  W.A. Dwiggins, ‘WAD to RR:  

a letter about designing type’, p. 7

17  Tracy, p. 72

18  Kindersley, p. 16

19  Tracy, p. 72

20  Miguel Sousa’s spacing method 

and his typeface Calouste were 

created while attending the MA 

in Typeface Design course at this 

Department in 2004–2005.
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3.2  Description of spacing methods used

3.2.1 Walter Tracy’s method21

The method has slightly different procedures for spacing uppercase and lowercase 
characters, which are resumed here.

Uppercase letters

1. The first step is to set the spacing for the H. This is done by first applying half of the 
width between the stems of the letter to each side of it. Then the spacing is refined through 
the word ‘HHHH’.
2. The next letter to space is the O, which is placed between two pairs of spaced Hs, 
forming the word ‘HHOHH’. The sidebearings of the O are adjusted until the word is 
balanced. Then the spacing is tested again through the word ‘HHOOHH’, which serves as 
a revision to both H and O. 
3. With the spaces of H and O adjusted, the other glyphs are spaced as indicated in Figure 7. 

   

Fig.7: Standard spaces for uppercase letters in Walter Tracy’s method.

Lowercase letters

1. The standards are n and o. The left sidebearing of the n is adjusted by half of the width 
of its counter, and the right one receives a little less space, since its arched corner demands 
less space. The spacing is then refined through the word ‘nnnn’.
2. The o is adjusted by setting the words ‘nnonn’, ‘nnonon’ and ‘nnoonn’. 
3. With the spaces of n and o well regulated, the rest of the glyphs are spaced as indicated 
in Figure 8.

Fig.8: Standard spaces for lowercase letters in Walter Tracy’s method.

d A d
aB c

eC c aDe aE c aF c eGb aIa

d
J a aK d

aL d
bMa bNb aP e eQe aRd

dT aUb
dVd dWd

dX d

dY c Z c

S

d d

a  Same as H

b  Slightly less than a

c   About half of a

d  Minimum space

e  Same as O

must be spaced visually, between standards

ab e ec f e da e e f chb cia aja
ck d

amb cp e eqa ard bub dvd dw
a f g s t z

d

must be spaced visually, between standards

a  Same as left side of n

b  Same as right side of n

c  Slightly more than 

    left side of n

d  Minimum space

e  Same as o

f  Slightly less than o

cla

dyd

21  The system is described in 

Tracy, p. 72. The present description 

was adapted from the book.
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3.2.2 Miguel Sousa’s method22

The system divides the lowercase alphabet in three groups of letters: 

1. First group: b d h i l m n o p q u
The amount of space on both sides of the letters are related to, at least, one side of another 
element in the same group. Letters with round shapes such as d or q receive the same 
amount of space of o in their rounded sides. Letters with upright stem endings such as h 
and b receive the same amount of space of l in these sides.

2. Second group: a c e f j k r t
The letters in this group each have one side with similar shapes (and spaces) to letters of 
the first group, but their other side has no relation to any character in the first group.

3. Third group: g s v w x y z
The spaces of these letters have no direct relation to any other character. Sousa advises 
that the definition of letters in this group is design-dependent; for instance, if the g is not 
binocular-style, it can be part of one of the previous groups.

The procedure is then to balance n and o visually through the word ‘noonnon’. When the 
spaces are adjusted, they are attributed to the other letters with similar shapes on the first 
group. The necessary adjustments and corrections are made through words containing 
only these first group letters, generated by the adhesiontext23 tool. 

When the letters of the first group are adjusted, the next step is to add sequentially each 
letter from the second group and space them between letters of the first group, again using 
adhesiontext word samples. The process is repeated with elements of the third group.

Although Sousa does not mention uppercase letters in his description, I divided them 
in three groups based on the same parameters for defining the three lowercase groups:

First group: B D E F H I N O Q    
Second group: C G J K L P R  
Third group: A M S T U V W X Y Z 

 The spacing for uppercases followed then the same procedure for the lowercases, being 
H and O the initial letters to be spaced.

22  Miguel Sousa uploaded a 

description of his method to 

Typophile, an online forum related 

to typeface design. The present 

description was adapted from the 

one available on the website. 

<http://typophile.com/node/15794> 

23  adhesiontext is an online tool 

that generates texts in many 

languages according to a chosen 

set of characters. It was also created 

by Miguel Sousa while attending 

the MA in Typeface Design at this 

Department in 2004–2005. 

<http://www.adhesiontext.com>
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3.3  Analysis of the results

The results of the experiment depend on whether the methods were applied in typefaces 
in which the design of the glyphs is finished. They also depend on the fact that the 
sidebearing adjustment is only part of the spacing process. Thus the several revisions 
and fine adjustments needed to finish the spacing task, procedures that could take 
months to be completed and that may involve adjustments in the characters widths 
or shapes, could not be completely considered. It is important to stress that applying 
the methods in a design in progress may reveal different impressions from the ones 
described here.

3.3.1  First approach: comparing paragraphs and phrases

The next two pages show charts comparing paragraphs and phrases set using the four type-
faces produced in the experiment and the two original designs24. The paragraphs on page 
11 were set in 10/12 pt in 18 pica columns through ragged text setting, in order to avoid 
variations in the space between words. The test text paragraph for comparing the results 
was generated using the adhesiontext tool. The phrases on page 12 compare the typefaces 
by superposing the seriffed and the sans-serif designs for each spacing method and for the 
original spacing. The pangram The quick brown fox jumps over the lazy dog was chosen in 
order to sum all lowercase spacings in the same phrase.

Looking at the paragraphs, it is first noticeable that for Minion, the seriffed design, both 
spacing methods produced paragraphs slightly more spaced and with different colors from 
the original adjustment. Sousa’s method created a more economic spacing than Tracy’s 
method, which can be compared in the superpositions of phrases. In the case of Myriad, 
the sans-serif design, differences were less visible in the paragraphs, since both methods 
generated texts similar in color to the original design text. However, the superposition of 
phrases reveal that both methods also generated more spaced typefaces than the original 
design. A consequence of these slightly more spaced paragraphs for both seriffed and sans-
serif designs is that situations that would require kerning adjustments become more vis-
ible, such as the pair ‘Ve’ in the word ‘Veracious’.

Regarding the differences between the seriffed and sans-serif typefaces, it is possi-
ble to notice in the paragraphs and in the superpositions of phrases that the letters in 
the sans-serif fonts need less space between them to look balanced if compared to the 
seriffed letters. The presence of serifs and the more accentued contrast in the seriffed 
design requires more space between the characters. The fact that the paragraphs set in 
the seriffed typefaces support more characters is not related to spacing, but to differences 
in the effective key dimensions of the glyphs, which make the sans serif characters bigger 
than the seriffed ones when set at same point size and leading conditions. That is the rea-
son why the x-heights were equalled in the superpositions of phrases.

24  The kerning adjustments 

were omitted from the original 

design examples in order to focus 

the comparison on sidebearing 

adjustment. If the kerning pairs were 

maintained, the differences in space 

between the testing typefaces and 

the original design would be greater, 

making the comparisons difficult.
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3.3.2  Second approach: comparing words

First looking at the seriffed design [Fig.10], it is possible to see that for the standard 
characters n and o, Tracy’s method produced very similar spaces to the original design 
(this can be seen in ‘nnoonon’). But for the uppercase standards H and O, the method 
created spaces slightly bigger than the original ones (noticeable in ‘HHOOHOH’). What 
seems to determine the general more expanded spacing in Tracy’s method examples 
are the bigger spaces attributed to the uppercases (as in the words ‘Overwoman’ and 
‘Palaeoclimatologist’) and to some letters with upright stem endings (such as d and l in 
the word ‘groundling’ and i, m and u in the word ‘minimum’).

Looking at Sousa’s examples, it is noticeable that the o, the standard for lowercase 
round shapes, is more spaced than in the original design or in Tracy’s method (this is 
visible in ‘nnoonon’). However, the letters with upright stem endings received less 
space than in the original design or in Tracy’s method (as can be seen in ‘minimum’).
Sousa’s method produced words similar to the original setting (as can be seen in 
‘groundling’ and ‘Overwoman’).

Fig.9: Superpositions of the two seriffed typefaces generated in the experiment against the original design 

spacing, 48 pt.

HHOOHOH
nnoonon
minimum
Overwoman
groundling
Palaeoclimatologist

original spacing

Walter Tracy’s method

Miguel Sousa’s method
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Regarding the sans-serif design [Fig.11], it is first noticeable that for the uppercase and 
lowercase standards, n, o, H and O, both methods created spacings very similar to the origi-
nal design (as seen in ‘nnoonon’ and ‘HHOOHOH’). Tracy’s method produced some less 
spaced glyphs than the original ones (such as n, m and u in ‘minimum’), and generated 
words spaced almost identically to Slimbach’s and Twombly’s adjustment (‘minimum’, 
‘Overwoman’). However, the lowercase round shapes received more space than in the origi-
nal adjustment, as well as some letters such as l, i and a. Thus bigger words such as ‘Pal-
aeoclimatologist’ resulted slightly more spaced than in the original design.

Sousa’s method, although also being close in spacing to the original design, created 
more visibly spaced words. Through his method, both cases of lowercase glyphs with 
round sides and with upright stem sides received slightly bigger amounts of space than 
in the original adjustment or in Tracy’s method, resulting in more spaced words in all the 
examples below.

Fig.10: Superpositions of the two sans-serif typefaces generated in the experiment against the original design 

spacing, 48 pt (except for the word ‘Palaeoclimatologist’, which was set in 46 pt to fit in the printable area of 

the page).

HHOOHOH
nnoonon
minimum
Overwoman
groundling

original spacing

Walter Tracy’s method

Miguel Sousa’s method

Palaeoclimatologist
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4. Epilogue

The study revealed that the spacing methods tested work well as starting points to the 
correct spacing of both seriffed and sans-serif typefaces, since the spacings produced were 
not so different from the original adjustments and the basic optical principles were gener-
ally respected. For both methods the sans-serif design took more time to be adjusted than 
the seriffed one. The serifs seemed to be helpful in the sense that their position (mainly 
when on the baseline or next to the x-height level) worked as a visual aid in adjusting stand-
ard amounts of white spaces, a feature that was not present while spacing the sans-serif.

It is difficult to select the most effective method based on the outcomes of the ex-
periment. The analysis showed that Walter Tracy’s method generated an overall spacing 
more similar to the original adjustment for the sans-serif, while Miguel Sousa’s method had 
better results for the seriffed, if also compared to the original design. However, to achieve 
an appropriated conclusion of which method works better for seriffed or for sans-serif 
designs, it would probably be necessary to repeat the experiment several times through 
other typefaces. 

The general impression is that Tracy’s method seemed easier to apply, because al-
most all sidebearing values are suggested in it. I believe it works more like a ‘formula’ for 
estimating spaces in any text typeface, while Sousa’s method seems to be more inclined 
to take the design task into consideration, since it suggests constant generation of words 
and combinations of letters for testing and does not directly suggest amounts of space for 
each side of the letters as in Tracy’s method. Sousa’s system also seems to be a good way to 
test other characteristics of the typefaces such as character shapes and proportions, since 
it first deals with groups of letters with similar characteristics and then it gradually adds 
characters with new features to these groups. 
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Making geometric type work
by Ian Moore - 06.11.08

Since deciding to make a career from type design, I’ve 
had many discussions with graphic designers that 
have led to the subject of their own type experiments. 
They mainly fit on the modular/geometric branch of 
type design. There is an endless fascination with 
alphabets composed of squares, circles, triangles or 
angles. This fascination led me through the same 
journey as I endlessly twisted and distorted each 
character to fit into one simple idea. Invariably 
this produced a range of exotic letterforms, 
some more successful than others.

The point of trying to create an entire alphabet 
from a few simple rules is a design challenge, 
problem-solving at its purest. Creating all the 
letters of our alphabet from a few simple shapes 
appeals to the modernist in us, reducing 
everything down to its functional minimum. 
With software such as FonstructFont 
Constructor, which allows the user to quickly 
assemble a font from a set of geometric 
elements – this approach is now easier than 
ever.

Our alphabet isn’t quite as simple as that. A 
purely geometric solution may look fine in a 
word or a handful of characters, but set in a 
block of text, really shows its faults. A typeface 
composed of strict geometric rules can lose 
those subtle details and relationships of white 
space and stroke that have developed over 

centuries. Characters with quirky details that 
looked great in isolation, snag the eye when 
repeated in text.

Attempting to apply exactly the same set of rules 
to each letter is similar to handing out the same 
size clothes to a random selection of adults. 
Some will have excess baggy sleeves, others will 
be skin tight, and some will barely squeeze over 
their heads. The pattern has to be adjusted for 
each character, without losing sight of the 
overall design. This may sound like admitting 
defeat, but this is simply about redefining the 
rules. As you make adjustments for new 
characters, this echoes back through the 
characters already designed.

Take an example of a font created from a simple 
set of circles and lines. This works great for a, b, 
c, d, e, but then throw in a v or z, or even an s, 
and you meet a dilemma. Should the letter be 
squeezed into the current template or the 
template be adjusted for the new letter? It’s best 
to start with a group used frequently within the 
English language such as a, d, e, i, n, p & s, then 
later throw in a diagonal such as a v or x to test 
the formula.

My argument isn’t against geometric or modular 
types. Despite their faults, they offer alternative 
solutions when used as illustration or when the 
content is short or relatively unimportant. But to 
make them a little more readable, there are a 
few tweaks that can make a strictly governed 
modular set of characters work better as a more 
consistent typeface.

Balance
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This is an example of a typeface I created some 
years ago. This is based around a very strict grid 
of squares and circles. Many characters look 
quite presentable, but these characters look 
particularly top heavy. Despite both counters of 
the 8 being identical in size, optically the top 
looks bigger. The 5 has a squared off counter on 
the top half which exaggerates the white space 
on top – making it look ridiculously unstable.

Widths

By cutting and pasting modular elements it’s 
easy to make many characters the same width. 
This creates widely different white spaces in 
each character. Take the b and h for example, the 
squared off counter in the h makes it seem much 
large than the b’s.

The joins

Where strokes meet or cross the join is liable to 
‘clog up’. A typical example above, shows a circle 
attached to a line to create a b. This creates a 
heavy area where the curve tries to pull away 
from the straight. By trimming a little from this 
area, optically it pushes the direction of the 
curve back in the right direction.

The ‘S’

The s is an awkward character. It’s a fine balance 
of two open counters that have to balance 
horizontally and vertically. The classic ‘cut and 
shut’ technique of pushing two semi-circles 
together gives that tell-tale kink in the middle.

Stroke widths

The horizontal and vertical strokes should not be 
the same thickness. If they are, the horizontal 
strokes will look heavier. The example about 
shows how a visually mono-linear typeface such 
as Futura, has subtle adjustments to the 
horizontal strokes, to make it appear even.

These examples are merely the tip of the issues 
you will discover when designing type. A strict 
set of rules at the beginning can produce some 
very interesting ideas, but they need to be 
flexible. This will not only to make your type 
work better, but also differentiate from those 
being churned out in Illustrator every day. The 
most valuable thing I’ve learnt is learning to 
trust my eye more than the grid.
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Resumo  
Este artigo apresenta um estudo sobre os conceitos de tipografia e legibilidade relacionados a leitores iniciantes, e 
propõe uma família tipográfica digital especialmente voltada a esse público. Para isso, o trabalho dividiu-se em 2 partes, 
sendo a primeira a revisão de literatura sobre os temas citados e a segunda consiste no processo de criação da família 
tipográfica AlphaBetica para leitores iniciantes. 
 
Keywords: typeface, beginning readers, legibility 
 
Abstract 
This paper presents a study concerning typograhic design and legibility concepts for beginning readers and  proposes a 
digital typeface especially created for them. The study is organized under two stages. The firts one, presents an 
overview concerning legibility and typeface design, and the second presents the process in which the typeface 
AlphaBetica was planned and created. 
 
 
Introdução 
Durante o século XX, o mercado editorial brasileiro viu o crescimento do comércio dos livros infantis. Hoje, 
o número de exemplares vendidos já corresponde a 25% do mercado, com expectativa de crescer ainda mais 
(http://www.cbl.org.br/news.php?recid=454&hl=livro20%infantil). Entretanto, o mercado tipográfico para 
fontes de texto aparentemente não aproveitou o aumento da demanda por livros para produzir novas famílias 
tipográficas para grandes quantidades de texto. 
 
Sabe-se que tipografia é um instrumento muito importante quando consideramos que este é o veículo de 
alfabetização de crianças e adultos e que a alfabetização é a porta principal para inclusão sócio-cultural de 
um indivíduo numa sociedade como a nossa. Deste modo, percebeu-se que uma nova família de fontes 
desenvolvida especialmente para leitores iniciantes poderia preencher a lacuna encontrada atualmente no 
cenário tipográfico e editorial brasileiro, podendo esta fonte digital ser usada em materiais impressos de 
suporte à educação infantil, além de contribuir para transmissão do conhecimento.  
 
O termo “leitor iniciante” indica qualquer indivíduo que se encontre no processo de aprendizagem da leitura. 
Entretanto, para este estudo, iremos considerar apenas as crianças em processo de alfabetização como 
público preferencial. 
 
Legibilidade e Leitores Iniciantes 
- Padrões de legibilidade para livros infantis 
No início do século passado foram conduzidos vários estudos e experimentos sobre legibilidade da página 
impressa. Burt (1959) e especialmente Tinker (1965, 1963, 1959) foram os autores que mais contribuíram na 
área com foco para o estudo da legibilidade no livro infantil. Algumas dos parâmetros e diretrizes 
estabelecidas por estes autores serão aqui apresentadas (tabelas 1e 2). 
 



 

 
 

 

 
Além das recomendações acima, algumas outras variáveis de legibilidade também devem ser observadas. 
Quanto à pontuação, Spencer (1969) pondera que as confusões, geradas pelo uso de pontuação, não devem 
ocorrer se o uso da pontuação for feito de maneira distinta e for aplicado no texto em um nível apropriado. 
Todavia, poucos estudos foram dedicados às variações do estilo tipográfico tendo as crianças como foco da 
pesquisa. Entretanto, algumas pesquisas feitas sobre a legibilidade das variações romana, itálico e negrito, 
comprovam que os tipos romano e negrito são os mais apropriados para a leitura, considerando leitores 
habituais.  
 
- O livro infantil brasileiro 
Sabendo-se que o produto final deste artigo é uma família de fontes especialmente desenvolvida para 
material de suporte à educação infantil, torna-se necessário conhecer a estrutura tipográfica do livro infantil 
brasileiro e como ele é analisado segundo os padrões de legibilidade recomendados por Tinker (1959) e Burt 
(1959). 
 
A partir de uma pesquisa exploratória e analítica, na qual foram analisadas 354 edições, Costa (2003) 
determinou o perfil tipográfico dos livros infantis à venda no país, sendo que, a maioria dos livros analisados 
não está de acordo com os parâmetros tipográficos estabelecidos por Burt (1959) e Tinker (1959). A pesquisa 
também indicou que mais da metade (57%) dos livros pesquisados utilizam o texto sem variações 
tipográficas, enquanto que 28% destes se utilizam algum estilo tipográfico (negrito, itálico) em seu miolo. 
Estes 28% representam 100 exemplares em números absolutos. Além disso, os estilos tipográficos mais 
utilizados foram o Normal (64,2%) e Negrito (14,2%). Dos livros analisados, 57% apresentavam fontes 
serifadas, 35,7% sem serifa e 42,8% tipos manuscritos (lembrando que dois ou mais tipos podem ter sido 
usados no mesmo exemplar).  
 
Aprendendo a ler 
Clark e Milne (1972, apud WATTS & NISBET, 1974 p.15) afirmam que a aprendizagem da leitura não deve 
ser vista como uma hierarquia de habilidades, mas como um processo de desenvolvimento, no qual os 



esforços no estágio inicial de leitura despertam a motivação da criança e a sua percepção da leitura como um 
hábito prazeroso, o que, por sua vez, ajuda no desenvolvimento da percepção visual e aprimoramento 
lingüístico. 
 
Watts e Nisbet (1974, p.13) definem três estágios no processo de aprendizagem da leitura: 

- Dependência de informação visual, como ilustrações; 
- Necessidade de distinguir as formas das letras e das palavras, categorizando suas especificidades; 
- E a iniciação à leitura de frases, desenvolvendo estratégias específicas para uma leitura fluente. 

 
Goodman (1967, apud WATTS & NISBET, 1974, p.15) afirma que numa palavra existem mais sinais que o 
necessário para o seu reconhecimento. Especialmente as primeiras letras de cada palavra, a forma da palavra 
e o contexto da frase são aqueles que mais se destacam.  
 
As formas das letras são um dos pontos em que mais devemos nos preocupar, já que leitores iniciantes 
apreendem um a um os contornos de cada letra para formar uma palavra. É difícil para crianças discriminar 
uma letra de outra, especialmente quando o tipo utilizado enfatiza as similaridades entre elas (como aa  e oo ).  
 
Uma tipografia  de fácil leitura para leitores iniciantes é aquela que apresenta um contraste adequado em seus 
traços e enfatiza as características que podem diferenciar uma letra de outra, conseqüentemente provendo 
características particulares às palavras. 
 
Smythe et al. (1971, apud WATTS & NISBET, 1974, p. 23) concluiu que crianças do pré-escolar e da 
alfabetização (5 e 6 anos) tinham a capacidade de reconhecer melhor as letras maiúsculas que as minúsculas, 
mas que no fim da primeira série, estas diferenças haviam desaparecido. Com relação às letras minúsculas, os 
caracteres mais problemáticos no reconhecimento são: b, d, p e q. 
 
Além de letras isoladas, há também a preocupação quanto à combinação de letras que possam gera confusão 
visual. Em Kahan et al. (1987, apud FARIAS, 2000, p.70) cinco grupos de confusão visual de caracteres, que 
merecem estratégias específicas para serem reconhecidos são: a, e , g, 8, B; O, o, 0, D e Q; 6 e b; b e h; f e t; 
podendo ainda ser adicionado o grupo: i, I, l e 1. Estes grupos de caracteres podem gerar ambigüidade em 
sua leitura, assim como alguns pares de caracteres, que a partir de um certo nível de sobreposição ou 
tamanho do corpo podem ser interpretados como apenas um caractere (lo e b; rn e m; cl e d). Estas 
ambigüidades podem ser corrigidas através de uma preocupação maior com a diferenciação dos contornos 
destes caracteres, como também pela captação do contexto maior em que se inserem (palavra, frase e texto). 
 
Estes grupos de caracteres citados no parágrafo anterior comprovam o estudo sobre a distinção de formas 
realizado por Gibson, Gibson, Pick & Osser (1962). Neste estudo, 167 crianças com idades entre 4 e 8 anos 
tinham que identificar uma dada forma dentre 12 variações desta última (num primeiro momento foram 
testadas as formas abstratas, depois as letras maiúsculas). Os autores chegaram à conclusão que, com a 
idade, os erros de reconhecimento em todas as variações foram diminuindo, entretanto, algumas 
transformações continuaram mais difíceis de serem discriminadas da original que outras e os índices de 
sucesso no reconhecimento variam de acordo com o tipo de transformação aplicada. 
 
 
Legibilidade e leitores iniciantes 
Segundo Araújo (1986), o ato de ler significa aprender unidades elementares constituídas por palavras ou 
grupos de palavras combinadas em seqüência para formar significados. Entretanto, o processo de leitura se 
diferencia de acordo com a experiência do leitor. Para crianças que estão aprendendo a ler, são reconhecidos 
primeiramente os caracteres que formam a palavra, um a um. Só depois a associação entre eles é feita em 
grupos (sílabas), em palavras e em frases. 
 
À medida que o hábito de leitura é adquirido, esta passa a ser executada em blocos de palavras, não mais 
letra a letra. Os princípios da forma (Gestalt) partem do pressuposto de que a recepção de uma imagem por 
um observador se faz através do todo, ou seja, a forma é superior às partes que a compõem. Este pressuposto 



foi aplicado com êxito à leitura, na qual se percebe que a forma das palavras, para leitores habituais, é 
superior à forma das letras. 
 
Em uma complexa pesquisa sobre legibilidade com crianças, feita na Inglaterra, Walker (2001) chegou a 
resultados relevantes quanto à preferência de tipos e erros de leitura entre os participantes. 
 
O projeto Typography for Children comandado por Sue Walker, no Department of Typography & Graphic 
Communication da University of Reading, Inglaterra, engloba dois aspectos que contribuem para a 
legibilidade de tipografia destinada ao público infantil: o primeiro, é a tipografia  e o segundo, é o 
espacejamento (entre palavras e letras). Quatro questões foram levantadas e respondidas neste projeto: 

- Que tipo de fonte é mais fácil da criança ler: com ou sem serifa? 
- As crianças acham caracteres “infantis” mais fáceis ou mais difíceis de ler? (como as variações das  

letras a e g – figuras 1 e 2) 
- O que ajuda crianças a ler melhor, mais ou menos espaço entre as palavras? 
- Espaço adicional entre letras ajuda ou complica a leitura de um iniciante? 

 

 

 
Até o presente, não há estudos definitivos que afirmem que fontes serifadas são mais legíveis que as sem 
serifa para leitores iniciantes. Entretanto, os educadores ponderam que fontes sem serifa são melhores para as 
crianças, pois elas se parecem mais com aquelas que as crianças recém alfabetizadas ou em processo de 
alfabetização copiam. 
 
Walker (2001) propõe neste estudo algumas características que possivelmente ajudam os leitores iniciantes 
são elas: 

- Ascendentes compridas para enfatizar o contorno da palavra; 
- Distinção clara entre os caracteres, para evitar ambigüidade (i.e. letras a e o em algumas tipografias); 
- Ausência de desenhos de letras incomuns. 

 
A pesquisa de Walker (2001) feita com 24 crianças de aproximadamente 6 anos, comparando a leitura de 
duas versões de um mesmo texto - uma com fonte serifada (Century School Book) e a outra com fonte sem 
serifa (Gill Sans), ambas utilizando caracteres “não-infantis” (a e g) obteve como resultado que: (a) não há 
diferenças entre a legibilidade de fontes com e sem serifa para leitores iniciantes; (b) que os mesmos 
preferem caracteres não-infantis em detrimento aos infantis: (c) que o espacejamento “muito largo” entre 
letras e palavras (não combinados) foi o preferido por leitores iniciantes. 
 
 
Construção de Fontes 
- Ilusões óticas  
Ruder (1992) afirma que a nossa sensibilidade ótica é superior à construção geométrica, entendendo assim, 
que o olho humano tem tendência a ampliar tudo o que é horizontal e as proporções verticais são percebidas 
com certa deficiência. Desta forma, considerações sobre proporções no design tipográfico devem ser 
tomadas, com o intuito de compensar as ilusões óticas. Algumas recomendações feitas por Ruder (1992) 
servem de introdução aos ajustes óticos que devem ser feitos em todas as manifestações da comunicação 
gráfica, principalmente na tipografia, pois tais ajustes devem ser tratados com cautela. Os caracteres de uma 
fonte projetados para serem lidos em textos longos serão repetidos infinitamente em linhas umas abaixo das 
outras, e é essencial que se mantenha um ritmo agradável de leitura para evitar a fadiga visual.  
 
Tais aspectos dos ajustes óticos devem ser considerados nas principais combinações de formas usadas para 
se construir um caractere. Young (1999) cita as principais alterações que devem ser feitas em determinados 



caracteres levando em consideração os aspectos destacados por Ruder (1992). Estas considerações são 
fundamentais, principalmente quando se trata de caracteres em negrito, já que são menos legíveis que os de 
peso normal. Outra observação importante é que quando um caractere é projetado para uso em grandes 
corpos, estes ajustes devem ser mais sutis, pois estes podem parecer erros quando reproduzidos em tamanhos 
ampliados. 
 
É relevante ressaltar que as sugestões aqui reunidas são as que mais se destacam quando o projeto de uma 
tipografia é iniciado. Cada uma delas pode se subdividir em outras, dependendo do grau de complexidade 
que os caracteres a serem desenvolvidos apresentem.  
 
Outras observações relevantes devem ser adotadas em relação a alguns caracteres em particular abordando a 
sua unidade gráfica, considerando o agrupamento completo de caracteres de uma tipografia. Para se 
conseguir uma certa semelhança entre os caracteres e poder considerá-los de uma mesma tipografia ou fonte, 
apresentamos um diagrama de derivação de formas proposto por Farias (2000, p.36) entre as letras 
minúsculas do alfabeto, que foi utilizado neste projeto (figura 3).  
 

 

 
Entretanto, este diagrama não irá assegurar a unidade perfeita entre os caracteres. O design tipográfico é 
também assimilado com a prática e com a observação de outras fontes, mas é certo que apenas com uma 
tipografia com formas concisas e familiares, poderá ser facilmente lida e reconhecida pelo leitor. 
 
- Algumas limitações técnicas  
Atualmente a produção de novas tipografias é feita quase que exclusivamente através da computação gráfica, e 
este advento vem nos despertar para novos conceitos que o tipógrafo deve se preocupar.  
 
Os arquivos de fontes são decodificados através de informações bitmap e outline. Estas informações 
encontram-se em codificações específicas de cada descrição. Atualmente, encontramos os formatos True Type, 
PostScript, Open Type e Multiple Master. Além dos formatos de arquivos, deve-se usar poucos pontos na 
descrição dos contornos dos caracteres, já que isto proporciona uma maior velocidade de transmissão de dados 
ao imprimir um documento e garante formas mais orgânicas e concordância de curvas mais suaves. 
 
Por isso, é de extrema importância que o tipógrafo esteja ciente destas questões, para que o projeto de uma 
fonte seja pensado desde os princípios geométricos até os operacionais. 
 
 
A família AlphaBetica 
A família tipográfica foi denominada AlphaBetica, pois o nome faz referência tanto à tipografia, quanto ao 
processo de alfabetização do público-alvo em questão. 
 
Com vistas a delimitar as variações que inicialmente compõem a família AlphaBetica, considerou-se a 
importância e a familiaridade das mesmas em relação ao usuário. A cultura da produção de livros em todo o 
mundo ocidental elegeu duas variações como padrão na transmissão de mensagens, hierarquia e ênfases em 
seus textos. O negrito (bold) e o itálico (italic). Entretanto, segundo a pesquisa exploratória feita por Costa 
(2003), observou-se a variação negrito era a mais utilizada em livros para crianças entre 6 e 10 anos de idade. 
Sendo assim, foram escolhidos os estilos regular e negrito para compor inicialmente a família AlphaBetica. 
 



No projeto da AlphaBetica, tomou-se como base os conceitos mencionados e discutidos brevemente ao longo 
deste artigo. O principal objetivo foi o de atender aos requisitos estéticos que este conjunto de caracteres 
deveria apresentar a fim de conseguir a preferência dos leitores iniciantes, bem como resultados aceitáveis 
quanto à legibilidade. 
 
O primeiro diferencial estético da Família AlphaBetica é o de não se assimilar a fontes manuscritas, o que 
poderá contribuir para uma maior familiarização inicial com fontes sem serifa. Da mesma forma, o fato de não 
ser semelhante a fontes “infantis” pode contribuir na alfabetização de adultos, sem, por algum motivo ou outro, 
acentuar quaisquer sensações de incapacidade ou inferioridade por parte do leitor iniciante adulto por estar 
aprendendo a ler numa idade mais avançada que a usual. 
 
O processo de criação da Família AlphaBetica começou com o desenvolvimento dos caracteres minúsculos 
do alfabeto, na versão Regular. Para tanto, obedeceu-se ao diagrama de derivação de formas (figura3). O 
primeiro foi o caractere a minúsculo, que após alguns rascunhos, tomou a forma apresentada na fonte hoje. 
Em seguida, os caracteres o, b, d, p, q, c, e  e g; e o restante foi desenvolvido a partir destas primeiras 
referências.  
 
Após a criação dos caracteres, foi iniciado o projeto dos dígitos. Todavia, ao longo do desenvolvimento dos 
algarismos de 0 a 9, observou-se que as formas curvas aplicadas a alguns deles (2, 3, 5 e 7) poderiam servir 
como o padrão estético final da família AlphaBetica. Assim, suaves curvas substituíram alguns traços 
diagonais na maioria dos caracteres, provendo a característica estética ao conjunto tipográfico que a 
diferencia em relação à maioria dos tipos convencionais sem serifa. Após a finalização da versão Regular, 
iniciou-se a versão Bold da tipografia AlphaBetica. 
 
- A construção 
O desenvolvimento da grade de construção dos caracteres desta fonte foi elaborado a partir de uma lista de 
prioridades considerando as partes de um caractere. Estes critérios adotam os resultados e as recomendações da 
literatura já mencionados neste artigo.  
 
As ascendentes longas são mais recomendadas a leitores iniciantes para ajudá-los a fixar a forma dos caracteres 
e das palavras. Numa comparação com a Helvetica Normal e com a Futura, verifica-se a diferença entre as 
hastes da Alphabetica Regular com as outras duas (figura 4). 
 

 

 
As descendentes não se tornaram tão mais longas que as tradicionais, já que, a partir do princípio de que a parte 
superior das letras ajuda mais em seu reconhecimento, as descendentes ficaram menores que as ascendentes, 
para que se ganhasse espaço entre as linhas e na altura-de-x (figura 5). 
 

         

 



Outra característica que pode ajudar num melhor reconhecimento do contorno das palavras pelo leitor é o 
fato das maiúsculas e dos dígitos serem ligeiramente menores que as ascendentes. Além do mais, isto 
colabora também com a diferenciação de alguns caracteres que geralmente causam confusão visual como I (i 
maiúsculo), 1 (dígito 1) e l (L minúscula) como visto na figura 6. 
 
Como muitos autores já afirmaram, letras com rebaixos-de-olho (counters) mais abertos ajudam no melhor 
reconhecimento dos caracteres. Alguns caracteres ganharam em espaço “extra” em seus counters para tal 
finalidade.  
 
A princípio, todos os requisitos mencionados para se obter uma tipografia para leitores iniciantes foram 
atendidos. Entretanto, alguns caracteres necessitam de uma melhor diferenciação, para não serem 
confundidos com outros. Este é o caso dos caracteres b, d, p e q. Para diferenciá-los, foram necessários 
quatro tipos de barrigas, além das diferentes terminações nas hastes das letras.  
 
Todas estas preocupações com as formas dos caracteres seriam em vão, caso não considerássemos o 
espacejamento e a entrelinha. Os espacejamentos foram configurados para serem maiores que os dos tipos 
sem serifas mais comuns. Quanto à entrelinha foi deixado o maior espaço possível entre as linhas para evitar 
sobreposição de caracteres. 
 
Para ao desenvolvimento da fonte AlphaBetica Bold, foram seguidos os mesmo requisitos da versão regular, 
entretanto, devido à alteração nas espessuras dos traços, e para não comprometer o grau de legibilidade a 
mudança de espessura foi controlada até se conseguir uma clara distinção entre a versão regular e negrito, 
sem reduzir muito a área dos counters dos caracteres. Todas as diretrizes para a construção de fontes e 
ajustes óticos mencionados anteriormente foram seguidas. 
 
Apresentamos a seguir o set completo de caracteres da família AlphaBetica (figuras 7 e 8). 
 

 

 

 

 
 



Conclusões 
Aprender a ler talvez seja o passo mais importante para a formação de um indivíduo com a capacidade de se 
integrar completamente ao sistema social em que vivemos. Não se trata de uma condição primordial, 
entretanto é de extrema relevância nos dias de hoje. 
 
Como o produto final deste trabalho se prontifica a melhorar o desempenho da leitura por leitores iniciantes, 
toda uma revisão de literatura sobre legibilidade, aprendizado infantil e design tipográfico, basicamente, 
tiveram de ser reunidas de forma concisa e objetiva a fim de validar a criação da Família AlphaBetica. 
  
O processo de construção das fontes foi lento e cuidadoso, o que é indispensável num projeto de tamanha 
complexidade. O resultado deste estudo, concretizado em um produto que pudesse estar pronto para o 
mercado editorial e que pode trazer importantes contribuições no aprendizado de leitores iniciantes, é 
compensador. 
 
Uma análise de tipos similares foi conduzida com a Fabula e a Read Regular: a primeira foi desenvolvida no 
projeto de mesmo nome na Inglaterra e tinha sua utilização voltada para e-books infantil; já a segunda, é uma 
família de fontes desenvolvida para ajudar pessoas que sofrem de dislexia, especialmente as crianças, 
também na Inglaterra. 
 
Um teste de preferência, tendo a tipografia como foco, foi realizado com 37 crianças da alfabetização e 10 
professores de uma escola da rede municipal de ensino da cidade do Recife. Para este teste, a tipografia 
AlphaBetica Regular foi comparada a outras três (Times New Roman, Comic  Sans e Avant Garde), todas 
dispostos em lâminas separadas com um pequeno texto de demonstração, e com isso, comprovou-se a 
aceitação da fonte em questão pelo público testado. 
 
Os experimentos mencionados não foram aqui relatados em detalhes, visto que o objetivo deste artigo foi o 
de apresentar o processo de construção da fonte AlphaBetica. Em futuro próximo, testes de legibilidade serão 
conduzidos para validar com maior segurança o uso da mesma em suas versões Regular e Bold, assim como 
a versão em Itálico, no momento em construção. 
 
Referências Bibliográficas  
ARAÚJO, E. A construção do livro: princípios da técnica de editoração. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. 
BURT, C., A psychological study of typography. Londres, CUP, 1959. 
COSTA, M. Legibilidade e tipografia nos livros infantis. Monografia de Graduação, Curso de Design Departamento de 
Design, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2003. 
FARIAS, P.L. Tipografia Digital. O impacto das novas tecnologias. Rio de Janeiro, 2AB, 1998 [2000]. 
GIBSON, E. J., GIBSON, J. J., PICK, A. & OSSER, H. A developmental study of the discrimination of letter-like 
forms. IN: Journal of Comp. Physiology and Psychology, no. 55, 1962, pp. 897-906. 
PRINCE, J. H. Printing for the visually handicapped. In: Typographic Research, 1967. 
ROCHA, C. Projeto Tipográfico: Análise e produção de fontes digitais. São Paulo, Editora Rosari, 2002. 
RUDER, E. Manual de diseño tipográfico. Cidade do México, Editorial Gustavo Gili, 1992. 
SPENCER, H. The visible word. Londres, Lund Humphries, 1969. 
TINKER, M. A. Bases for effective reading . Chicago, University of Chicago Press, 1965. 
_________. Legibility of print. Chicago, University of Chicago Press, 1963. 
_________. Print for childrens´ text books. Chicago, University of Chicago Press, 1959. 
WATTS, L.,NISBET, J. Legibility in Children´s Books: A review of Research. Londres, NFER Publishing Company 
Ltd, 1974. 
WALKER, S. Typography for Children. (2001). Disponível em <http://www.textmatters;kidstype.com>. Acessado em 
20 dec Agosto de2004). 
YOUNG, D. Fonts & Logos. California, Delphi Press, 1999. 
_________. Câmara Brasileira do Livro, 2004. Disponível em 
<http://www.cbl.org.br/news.php?recid=454&hl=livro%20infantil>. Acessado em 16. Jul.2004. 
 
 
Gustavo Gusmão gusmao.gustavo@gmail.com 
Solange Coutinho solangecoutinho@globo.com 
 



Refletindo...
ensaios, reflexões, teorias e críticas

sobre o objeto tipográfico hoje.Ð



Typographica Mea Culpa, Unethical Downloading

by Steven Heller

When I collected stamps as a kid I sent away for “approval” packs with the proviso that 
I’d return what I did not pay for in five days. Needless to say, I broke the covenant, and 
I felt exhilarated the first time I kept all the stamps without paying for them. During 
the course of my mail-order crime spree I accumulated a drawer full of “bill me later” 
subscription invoices to magazines and ignored the futile collection letters. I later 
graduated to newspaper honor boxes. How many of you have taken more than one? I 
did, until I realized that I only really needed one paper. That’s when I had an epiphany. 
I was speeding down the road to perdition. I changed my evil ways and have been 
upstanding ever since. Well, almost..

This near religious experience did not extend to type fonts. In fact, until recently I 
always discarded the licensing agreements that come with type because the words 
“Read Me” had an onerous ring. By not reading the large print I chose not to 
acknowledge the muddy ethical waters in which I was about to wade. Through 
ignorance or malice, or the malice that comes from voluntary ignorance, many 
designers that I know simply ignore type licenses and, therefore, cavalierly trade or 
transfer entire fonts to fellow designers, service bureaus, mechanical artists, printers, 
lovers, or in-laws. The digital age has made this easy, but as I realized it does not 
make it right. Illicit type sharing betrays an honor system that can only work if we are 
all honorable.

The fact is, design is an honorable profession. We are not the cut-throat garment 
industry where styles and fabrics are routinely stolen by both big and small. Designers 
tend to respect one another’s intellectual property lines and do not as a rule engage in 
extreme larceny. And yet we have a skeweed sense of entitlement when it comes to 
type. Perhaps because type is the most common means of written communication we 
assume the license to usurp it at will and without ramification as though it were 
decoupage.

The computer put the means of production in our hands and doing so it implied 
freedom from vendors. Before the computer type was bought directly from type-
shops. We received a proof or film strip of type and paid our money. It was a clear-cut 
transaction. But even then I said to myself: “If only I had my own PhotoTypositor 
(remember them?) I would make my own fonts and never have to pay for type again. 
Then I actually got my own Typositor and found that making custom film fonts was 
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even more expensive than buying them. So I reasoned that the only explanation for 
paying for them was convenience, and secretly longed for the day that type was made 
readily available. Hey what about a box on my desk? Then I’ll never pay for type again. 
And low and behold the Macintosh was invented and type was available in a box on my 
desk. And you know something? It was (and is) easy to get some fonts without paying 
for them.

Well, not the really good ones. So, for those faces unavailable through shareware (or a 
share-buddy) I paid my money and got the font. What I did not know, however, 
because as I said I never read the licensing agreements, was the limitations imposed 
on my “ownership.” I reckoned that whenever I used a legitimately purchased font, it 
was mine to do with as I pleased and had the right to pass it along to anyone on the 
production assembly line that needed to work with my particular document and with 
the particular face(s). Therefore, I copied the font and send it to them. I wasn’t even 
consciously stealing because I presumed this was my eminent domain.

I was dead wrong, type sharing is akin to tapping into cable TV. In fact, as it turns out, 
I was technically engaging in copyright infringement. All font software is protected by 
copyright and some typeface designs are protected by patents, which provides 
foundries with legal recourse. Some foundries have successfully gone to court over 
these issues, and in a few cases the FBI (the same body that never came after me for 
pilfering stamps) has been involved. I am told that this happened with someone who 
posted hundreds of fonts from dozens of foundries on the Internet for anybody to 
download (functioning somewhat like Napster). The FBI impounded his computers and 
the case is currently awaiting trial.

“All typefaces, from almost every foundry (from Adobe to House), are automatically 
licensed for a specific number of output devices and CPUs at one location. It is an 
industry standard,” explains Rudy Vanderlans, founder of Émigré Fonts. “If you gave 
the font to someone else to carry through the designs, that means that they now have 
a free, illegally obtained copy on their computer. Most likely they will use it for another 
design job sometime in the future without remembering or being concerned where 
that font originally came from. It’s a scenario we come across nearly every single day.”

In the face of this, my mea culpa may sound disingenuous. After all, I work with and 
have written about type designers. I thought I knew their concerns, and Vanderlans is 
not alone. Every digital type founder that I have since spoken to complains of sharing 
abuses. Not surprisingly, many designers I’ve contacted admit to sharing because they 
“didn’t know it was wrong.” To this Vanderlans rebukes, “[They] simply didn’t read the 
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license agreement that comes with the font. Like the Church Lady used to say: “Isn’t 
that Conveeeenient.”

He’s right. I would not use a font without paying for it yet once installed I have readily 
share with others. Ignorance is no excuse. Type vendors have gone to great lengths 
and expense to publicize these issues, yet designers have either not heard or ignored 
them for reasons that are endemic to unrealistic notions of entitlement. Why do we feel 
we have a right to unlimited access to digital fonts? Is it because in the digital realm 
ownership is still fuzzy? Or are we lulled into lackadaisical ethical behavior because in 
the digital realm it is so easy to down load images and text? Or is it simply a primal 
need to get the proverbial free lunch that H.L. Mencken admonished did not really 
exist?

As fundamental as it is to visual communication, type is not considered sacrosanct in 
the same way as, say, a photograph or illustration. The principle of “one time usage” or 
“one person licensee” seems foreign when it comes to type. Vanderlans says that when 
this is brought to violators’ attention “people usually admit their error and pay for the 
fonts.” But some designers resent any strictures: “I bought a font for use in a book,” 
explains a designer that I know, “it never occurred to me that I could not give it to my 
mechanical person, and from him to the printer. Isn’t it enough that I paid for it? Do 
the foundries have to bleed me for an additional fee each time I use it on a job?” 
Vanderlans counters that he does not charge anybody an additional fee for each use. 
“Once you purchase a copy, users can use the font on as many jobs, for as long as they 
want. And there is a way to hand your design job to a service bureau without breaching 
the font license. You can supply your documents as EPS files or Adobe Acrobat files 
with fonts embedded so you don’t have to give the service bureau a copy of the 
font(s). Or users can buy a special license that allows them to take a font to their 
service bureau.”

Nonetheless, veterans who are unfamiliar with the new or are used to the old methods 
may be confused by current procedures and, therefore, take the line of least 
resistance. It’s easy to copy fonts, so they copy away. Younger designers, who are used 
to downloading shareware and other freebees may be spoiled by the bounty of 
entitlements (the Napster ethic). The education process continues.

Fontographer made it possible for anyone with skill to design a typeface. Some 
ethically challenged type vendors have pilfered original designs from the leading 
digital foundries, changed the name of the type, and sold them at cut-rate prices. This 
is obviously wrong, and Vanderlans notes that “most have been taken to court and 



lost, or settled by paying large sums of money, and ultimately discontinued their pirate 
ways.” Yet it should not take a lot of additional soul-searching to conclude that 
violating the “industry standard” licensing agreement is also unfair to the people who 
have worked hard to make the type that we all use.

For years I have allowed designers working for me to infringe the agreement that I 
have failed to read. Forget about legality, without adherence to the fundamental 
principal, we place our colleagues in financial jeopardy and we become much less 
ethical in the bargain.

First published in Citizen Designer, 2003
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El séptimo mandamiento
El homenaje, el robo y el hurto de autoría, tienen fronteras desdibujadas 

en la práctica del diseño.
Erik Spiekermann 

Recientemente entraron ladrones dos veces en nuestra oficina. Sorpresivamente, no se 
robaron nada, al menos nada que pudiéramos notar. No tenemos idea de si se llevaron 
secretamente algún dato del servidor o si copiaron ideas de los informes y notas pegadas en 
las paredes. Pero si fuera el caso, ¿cómo medir esa clase de daño para informar a la compañía 
de seguros? 

Puede resultar halagador toparse proyectos de diseño que ha sido influenciados por el propio 
trabajo. El problema es que hay una línea muy delgada en nuestra actividad entre copiar, 
adaptar, imitar, o solamente inspirarse. Y, admitámoslo: es raro que un proyecto requiera de 
una invención, porque la mayoría de los clientes se sienten más cómodos con algo ya probado.

En ocasiones los ladrones se entregan a si mismos sin darse cuenta. He visto montones de 
portfolios en los que alguien se atribuye la autoría sin justificación. Los grandes proyectos 
siempre implican a más de un diseñador. Muchas veces se ve involucrados otros participantes, 
sean programadores, tipógrafos, administradores de proyectos o colaboradores de todo tipo. Y 
todos ellos pueden atribuirse una parte del proyecto. Pero eso no significa cada uno de ellos 
solos sea «el diseñador».

Cuando muestro un proyecto hablo de «nosotros». Y me siento orgulloso al escuchar a alguien 
referirse al trabajo que hicimos juntos, en la medida en que lo que digan sea verdad. Debería 
ser tan sencillo como: mostrar el proyecto, explicar cuál fue tu trabajo y dar crédito a la agencia 
o estudio para el que trabajabas en ese momento, sea como empleado o en forma freelance. 
No hay que olvidar que los clientes potenciales y los empleadores saben que es muy fácil 
copiar y pegar un portfolio completo.

Lo que más me sorprende es la estupidez: me han mostrado proyectos en los que yo trabajé y 
ellos no, y me han mostrado trabajos que incluyen versiones de fuentes tipográficas que jamás 
estuvieron a la venta. Y aunque no me envíen los portfolios directamente a mi, de todos modos 
los veo al evaluar concursos o al visitar estudios amigos. Este es un negocio pequeño. Y 
hablamos sobre los postulantes a puestos laborales.

Atribuirse el trabajo de otro no es picardía sino hurto. Y no ser claro respecto a la autoría 
exacta en forma deliberada, no es modestia sino deshonestidad. Lo que hacemos es propiedad 
intelectual. Y quitarle éso a un diseñador no es un halago por imitación sino un crimen.
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Por favor, pirateen mis diseños
Introducción a dos conceptos básicos y fundamentales para comprender 
por qué existimos los diseñadores: «economía de la atención» y 
«economía en tiempo real».

Aitor Méndez

Me gusta muchísimo comprobar que he sido plagiado o copiado, ver cómo las ideas que 
crecieron en mi cabeza o arraigaron aquí procedentes de vaya usted a saber dónde, saltarinas 
y juguetonas, van por ahí colonizando otras mentes. Transformándose, mezclándose o 
simplemente permaneciendo intactas.

Qué simpático este señor, y qué generoso, dirán ustedes. Sin embargo, confío en que al 
finalizar esta lectura acaben por ver la realidad incuestionable: ni generoso ni simpático. Sólo 
otro diseñador con el ego más gordo que un globo, aquejado de una suerte de jerarquitis 
profesional de lo más elitista y, además, preocupado por su negocio como pocos.

Para explicar estos términos tan chocantes debo ponerles en antecedentes con un poquito de 
perspectiva en dosis moderadas. Espero que no se aburran.

Todo empezó con la adquisición del pensamiento simbólico, pero de ahí a la revolución 
industrial me lo salto, que no me cabe. Estamos entonces en la era del capitalismo industrial. El 
comercio se compone fundamentalmente de transacciones con mercancías que pasan de unas 
manos a otras a cambio de dinerillo. Hay veces que las cosas escasean y su precio aumenta. 
Es lo que se llama la regulación de precios por la concurrencia del mercado, esto es, por la ley 
de la oferta y la demanda. Luego, pese a la confianza que el pensamiento liberal mantiene 
sobre estos argumentos, existen otros factores reguladores que no voy a considerar aquí. Lo 
que me importa ahora es, precisamente, este modulador que ofrece el capitalismo: el 
paradigma de la escasez.

Con un poco de tiempo y bastante pensamiento simbólico el capitalismo industrial se fue 
transformando en cognitivo. La economía de las ideas tiene hoy máxima importancia. Las ideas 
pueden venderse, alquilarse, regalarse, robarse... Sí, hemos entendido esta economía bajo el 
prisma de la economía de mercancías, hasta el punto de redactar unas leyes de propiedad 
intelectual de la misma guisa que las leyes de propiedad corriente y moliente (bocadillos, 
pijamas, autobuses, etc., ya saben, tangibles). Tratamos igual una idea que un tomate.

¿Y qué? me dirán ustedes ¿Cuál es el problema? Pues bien, hay varios. Uno de ellos es que 
las ideas no se gastan. Cuéntele a un amigo cómo solucionar un crucigrama. Verá entonces 
cómo el conocimiento será de ambos y, además, podrá ser transmitido a toda la población 
mundial sin desgaste aparente.



Las ideas, por tanto, una vez se producen, escapan al paradigma de la escasez. Cuando se 
difunden son imparables y la regulación de precios se va al traste. ¡Dios, qué va a ser de la 
economía! No se alarmen. El capitalismo tiene recursos para todo. La economía de mercancías 
ha dado paso a una economía predominante de bienes inmateriales regulada por las dos cosas 
que aún pueden escasear en tal situación: la atención y el acceso. Así es como aparece una 
floreciente economía de la atención y otra de acceso o de tiempo real.

Desde la economía de la atención consideramos que una persona tiene una capacidad limitada 
para atender. Tanto por sus cualidades cognitivas como por su tiempo disponible. Las 
empresas que medran en este entorno comercian con la atención. Para ello se utilizan 
estrategias de todo tipo (por ejemplo, regalar contenido) con el objetivo de atraer el máximo de 
cuota de atención que luego será rentabilizada por otros cauces.

Desde la economía de acceso o tiempo real se entiende que el acceso a la información, a las 
ideas y al conocimiento es escaso, por lo tanto comercializable. No obstante, y dada la ilimitada 
capacidad de propagación sin desgaste de la producción inmaterial, una vez se ha provisto de 
acceso a un sector de la población, no es de extrañar que la información se difunda sin freno. 
Por lo tanto, es más fácil vender acceso a información en el mismo momento de su producción, 
pero no después. El acceso se devalúa con rapidez. De ahí la expresión «economía en tiempo 
real».

Es interesante ver cómo dos bienes escasos (atención y acceso) dan forma a dos maneras de 
entender la economía.

En rigor, estas nuevas perspectivas no son tan nuevas y han cohabitado desde siempre con 
otras economías, aunque el auge de una economía de lo inmaterial las ha potenciado. Por 
ejemplo, la estrategia publicitaria en televisión asume a menudo que debe crear anuncios 
atractivos y reservar escasos segundos al final para mostrar los productos. También podemos 
considerar desde esta perspectiva que el verdadero producto de una revista no son los 
contenidos, sino los lectores. Lectores que luego son vendidos a los anunciantes, el verdadero 
cliente. Las noticias, por ejemplo, se inscriben totalmente en la economía en tiempo real.

Los diseñadores gráficos permanecen en parte arraigados en esquemas de pensamiento 
obsoletos y a menudo paradójicos. Contaré la anécdota del mítico diseñador Ian Anderson, de 
Designers Republic, en cuyo trabajo vemos apropiacionismo, referencialidad y reinterpretación 
constante hasta el extremo de incluir logotipos en trabajos de ilustración, a modo de referencia 
cultural (¡bien hecho!). Tuve la oportunidad de preguntarle sobre este punto en una de sus 
conferencias y me aclaró, muy amablemente, que le gustaba copiar, pero le molestaba 
sobremanera ser copiado (adiós Ian).

En general las estrategias obsoletas abundan en la misma dirección: la producción artificial de 
escasez. El mercado del videoarte, por ejemplo, limita el número de copias de las ediciones a 
pesar de que la reproducción ilimitada supondría un coste cercano a cero. Y ya en la edición de 



obra gráfica se destruían las planchas con toda naturalidad para limitar el número de copias de 
los grabados con el fin de aumentar su precio.

Los diseñadores, inspirados en el mismo modelo de producción, desarrollamos ese insuperable 
temor al plagio y un apego por las leyes de propiedad intelectual que permiten imponerse 
jurídicamente al presunto plagiador. La idea de la escasez del producto está tan fuertemente 
ligada a la idea de rentabilidad que se ignora lo mejor: Las ideas, en una economía de la 
atención y de acceso, son más valiosas cuanto más difusión y arraigo tienen en la sociedad.

Hay que entender que la relación entre «aprovecho un sustrato cultural adecuado para difundir 
mis ideas» y «difundo mis ideas para crear un sustrato cultural adecuado» es recursiva. Así, 
cuanto más se difunde un sistema de ideas más demanda de este tipo de ideas se genera. Un 
ejemplo muy claro es el de la industria musical. Un grupo de pop actual es más demandado 
cuanto más conocido es. Una obviedad palmaria.

Esta breve explicación me da pie a contar lo que ocurre en relación al mercado cuando soy 
copiado por otro diseñador. Vaya por delante que las soluciones específicas para un problema, 
digamos un encargo en concreto, no son adaptables en la mayoría de los casos y han de 
producirse ad hoc, lo que inscribe plenamente la actividad del diseñador en la economía en 
tiempo real.

Sin entrar en la cuestión del lenguaje gráfico y su copia, que concierne más a la transmisión 
cultural (y supondría otra larga disgresión), sí admito que hay ocasiones en que el plagio 
descarado es viable. Pero el modelo económico en tiempo real se auto-regula creando un 
mercado de ideas originales y otro de ideas de segunda mano. Los diseñadores que aportan 
novedad son mejor valorados. El mercado de ideas manidas y desgastadas no necesita ideas 
nuevas (no son rentables en este contexto) y el mercado de ideas nuevas no admite el plagio.

Copien mi trabajo, junto a él se acabará transmitiendo la idea de la auténtica autoría (por lo 
menos a mi alrededor), porque yo soy el que produce ideas nuevas de forma continua. Su 
difusión a cargo de otros sólo puede generar expectación sobre lo que yo hago (economía de 
la atención) y yo cobraré más que mis plagiadores porque produzco novedades (economía en 
tiempo real). ¿Les había comentado que la cuestión es de ego sobreinflado, elitismo y 
preocupación por el negocio?
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Why webfont 
services are the 
future of fonts on 
the web
ral!errmann in opentype.info/blog

The debate about webfonts just reached its peak 

at a panel discussion on this year’s TypeCon 

conference. (You can listen to the 2 hours audio 

at Typographica and read summaries at 

i love typography and NiceWebType.) The 

discussion left a lot of people puzzled about how 

the future of fonts on the web might look like. 

Here is my outlook  …

As a type and web designer, webfonts were 

always of great interest to me. As a type designer 

I was shocked, when Safari started to support 

linking TrueType and OpenType fonts (now 

usually called “raw fonts” in this context) with 

Safari 3.1 in march 2008. Web designers could 

now upload my commercial fonts to a public 

web server where everyone could easily 

download them. One year later almost all type 

foundries seem to remain in this shock.

But since I am also a web designer I began to see 

it from a web designer’s perspective. I thought 

about ways to improve the protection of raw 

fonts and also about new ways of licensing, for 

example web services that would host the fonts 

and deliver them whenever your website is being 

viewed. Apparently I wasn’t alone with such 

thoughs. Currently several webfont services are 

being developed. Meanwhile the percentage of 

users who can actually see webfonts keeps 

growing. Firefox 3.5 has implemented the 

possibility to link to raw fonts and so will Opera 

with version 10. So all major browsers support 

webfonts now! But there is also catch: There is 

currently no single webfont format, that all 

browsers and type foundries can agree on. To 

understand the current dilemma we need to look 

at the history of webfonts and the CSS “@font-

face rule” that makes webfonts possible.

Webfonts history
Webfonts are font files embedded in websites 

using the @font-face rule. This technique was 

first available around 1997 in Netscape Navigator 

4 using Bitstream’s TrueDoc standard and in 

Internet Explorer 4 using Microsoft’s Embedded 

OpenType format (.EOT). But both formats were 

hardly used, mostly because the render quality 

was rather poor these days and only well-hinted 

system fonts looked good on websites.

Today the render quality in all operating systems 

and browsers has improved dramatically and 

webfonts get a second chance. But while 

Microsoft sticks to its EOT format since version 4 

of Internet Explorer, the developers of Safari, 

Firefox and Opera went a different route and 

implemented @font-face in a way where only 

raw fonts (TrueType/OpenType) work. So if web 

designers want to use webfonts they need to 

include both EOT and TTF/OTF to make it work 

across all major browsers.

Raw fonts and the intellectual 
property
For web designers using both EOT and TTF/OTF 

may not be perfect, but its not too hard either. 

The problem is that almost all type foundries 

don’t allow the use of their commercial fonts as 

“raw fonts” on a web server. They are afraid…
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that there customers might upload their print 

fonts to a web server without a proper web 

license.

that anyone can download those raw fonts from 

the browser and install the fonts on the local 

system, without having paid for it at all.

So the foundries are hoping for a new solution, a 

new web-only font format. But it’s somehow 

ironic that at the very moment, when webfonts 

become finally useable across all major 

browsers, the foundries are trying to invent a 

new format that will currently not work in any 

browser at all and will take probably 6 to 8 years 

until it reaches the same level of support that 

EOT and TTF/OTF have today. Or as someone on 

a German blog put it: “The type foundries are 

standing on the platform arguing about the 

seating arrangements while the train has 

already left the station.”

.webfont format
One such new webfont format proposal 

is .webfont by Tal Leming and Erik van Blokland. 

It’s a zipped file that includes the font data and 

an XML file with meta data, such as permissions 

on which website the font can be used. Many 

foundries support this proposal, but it will 

certainly take years until it is included in all 

major browsers.

OTW and EOT Lite
The foundry Ascender proposed a new web 

format called OpenType Web (OTW). It is based 

on regular TrueType/OpenType fonts with some 

additional information and some changes in the 

format, which make it impossible to install this 

font on a local machine.

But Ascender realized that it may take too long 

to implement such a format in all major 

browsers, especially in Internet Explorer. That’s 

why they created a new proposal called EOT Lite, 

which is based on Microsoft’s EOT format but 

without the compression and the URL-binding, 

because these were features the developers of 

Opera/Firefox and Safari rejected. EOT Lite 

already works in Internet Explorer and would 

only needed to be included in the other major 

browsers. But then again: URL-binding and 

compression are the main reason for the 

existence of the the EOT format. Removing these 

features from a webfont creates a bad 

compromise. “And so, as I see it, an EOT Lite file is 

nothing more than a TTF file with a different file 

extension.” Quote from Richard Fink

The status quo
So there we have it: Webfonts are now 

supported in all major browsers, but most 

foundries don’t agree to the use of their fonts as 

raw fonts on web servers, so the web designers 

can’t use them. New formats are proposed, but 

they will take years to be included in all 

browsers. So what do we do? Use only freeware 

and open source fonts?

Webfont services
I think these first examples of commercial 

webfonts show very clearly how commercial 

webfonts can enrich websites.
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Professional web designers want professional 

typeface for their work and corporate clients 

want to use their corportate typeface on their 

websites – and there is a solution that works 

today: Webfont services like Typekit, Fontdeck 

and Kernest. As I said in the beginning of this 

article, it’s the solution from the web designer’s 

perspective. An external service that you embed 

in your website like a route plan from Google 

Maps. You don’t need to worry about different 

font formats, browsers version, compression and 

subsetting – the webfont service will 

automatically deliver the right CSS and the right 

font file to the visitors of your website. And these 

webfont services can even include some level of 

protection, so the font foundries might agree to 

the use of raw fonts with these services.

Using a webfont service is certainly a very 

different way to license a font and many are 

being sceptical about this concept. Here are 

some common concerns:

What if the service fails and the fonts are 

missing?

Don’t worry, the developers of those webfont 

services are well aware of this issue and will host 

the files on Content Distribution Network (CDN) 

that can guarantee the constant delivery of the 

fonts all over the world.

But I don’t want external services, I want all files 

on my server!

Yes there was a time when a website was 

nothing more than a folder with lots of files in it. 

You could stick it on a CD-ROM or upload it to 

webserver, it would always work. But today 

there is hardly any website left, that doesn’t use 

a permanent database connection or external 

services like Google Analytics. Today a website 

must work on a device that is online and 

therefore external services are a commonly 

accepted tool.

Don’t forget that webfonts are a piece of 

software that needs maintanance. Your page 

might get a new domain and you need to update 

the URL-binding in the fonts. You site might be 

translated to Russian and you need to change 
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the subsetting to reflect that. A new browser 

version might handle some @font-face 

descriptors or OpenType features differently and 

the fonts need to be updated …

And that’s where you can rely on a webfont 

service that will handle this automatically and 

generate all the necessary files on the fly.

So now I have to pay forever to use a font instead 

of just once?

Yes and no. Sure, you now just rent an access to a 

certain font file. But that has also some big 

advantages for the users. Traditionally fonts are 

licensed for a flat fee and only after your 

payment do you get a chance to to use the fonts. 

So you are forced to buy a pig in a poke. It may 

not work for you or your client might reject the 

font. So even if you never use it, you have paid 

the full price.

But with webfont services it would be really easy 

to offer a trial period. You could play with several 

fonts, present them to you client and when the 

trial period is over you could decide whether you 

stop using the font or whether you start paying 

the monthly fee. And if you, let’s say after 6 

months, don’t like the font anymore, you could 

switch to another one or just cancel the 

subscription and you have probably paid much 

less that you would with traditional font license.

Interviews
I asked Jeffrey Veen from Typekit and Veronika 

Burian from Type Together about their opinion 

on webfont services. Here are their answers …

RH: Web designers often say they want full 

control over the fonts and don’t like external 

services. What do you think are the most 

important advantages of using webfonts as 

a service?

Jeffrey Veen: »I think the tide is changing a bit. I see 

many sites linking to third-party Javascript 

frameworks like jQuery, or using Amazon S3 for 

image hosting. There are really two things to 

consider: reliability and performance. Typekit is 

hosting fonts on a global content delivery network 

with redundant servers in North America, Europe and 

Asia. Most organizations can’t afford to host with 

providers like this, so the reality is that Typekit fonts 

will be served more reliably and with lower latency 

than most of our customers’ sites.

The second thing to consider is how browsers request 

content from servers. Many people assume that 

adding third-party servers will slow them down, but 

the reality is it actually helps quite a bit. Browsers 

have limits on how many simultaneous requests they 

will make to individual servers. By hosting parts of 

your site on different domains, the browser will open 

more connections and load things like fonts and 

stylesheets much faster than if they were hosted on 

the same server.«

RH: Type foundries are used to license their 

fonts to commercial design studios and 

other corporate clients. Webfonts might 

reach a much wider audience – do you 

agree? Which customers do you want to 

address with Typekit?

Jeffrey Veen: »We’ve identified a number of audience 

segments that could benefit from webfonts, and 

Typekit will have multiple ways of addressing them. 

Working designers who maintain brand identities 

only scratches the surface of what’s happening on 

the web today. Social media has blurred the 

distinction between publisher and consumer. There 
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are an estimated 184 million blogs in the world today, 

all of them building a unique voice and identity. Some 

of us may see the vast unwashed masses on MySpace 

as a design disaster, but it also represents a first step 

towards people expressing their online identity 

visually. Webfonts will accelerate all of that.«

RH: What’s your opinion on the debate 

about webfont security and the ongoing 

discussion about better webfonts formats?

Jeffrey Veen:»We’ve written about this on the Typekit 

blog, both in our support for Tal Lemming’s and Erik 

van Blokland’s .webfont proposal, as well as our in-

depth explanation of how we’re serving and 

protecting fonts.

I see a couple issues here. First, the type industry is 

fortunate to be able to learn from recent history. 

Media companies have struggled for a decade with 

the balance of protecting their assets while enabling 

as big an audience as possible. They’ve tried different 

DRM schemes, which have pretty much all failed. 

They’ve tried strong-arm legal tactics and learned 

that suing their best customers is a short-term 

solution at best. There’s a lot of precedent there, and 

I think we can skip over a lot of earlier mistakes.

But I also believe there are unique qualities to fonts 

that make the analogy to music, photos, and video a 

bit weaker. Unlike, say, stock photography, fonts are 

pieces of software used to create visual 

communication. Not only that, but the same 

software used to create a work is needed to view the 

work. So type designers are having their entire source 

code sent to every person who views a web page. 

That’s the reason why so many of the foundries are 

being cautious and proposing new formats. There are 

parts of this new world that have no precedent and 

we all want to make sure we think about this very 

carefully.«

RH: Webfonts are uncharted waters for type 

foundries. Why do you decided so early to 

team up with a webfont service to bring 

some of your fonts to the web?

Veronika Burian: »We think it’s a great idea to bring 

finally good typography to the web. We understand, 

that web designers have been long keen on having 

access to a broader range of typefaces. Various 

workarounds exist, but never took off on a big 

scale. So, when TypeKit asked us to participate in 

their new scheme, we thought that it is a very 

promising business model that is fair to both parties, 

the web and type designers. It has the potential of 

promoting good typography in a legally safe 

environment and at the same time bring some 

revenue to the type designers, who spent long hours 

designing good fonts. It might also push type 

developers to add extra value to their fonts for the 

web, by preparing them for on-screen viewing, i.e. 

hint them properly.«

RH: What are your expectations for this new 

market, its growth and customers? Are your 

customers requesting webfont licensing?

Veronika Burian: »Yes, we have been asked a few 

times about our policy on licensing for the web. At 

the moment, we allow for font embedding, but not 

font-linking, except via TypeKit. We think, it’s a 

growing market with a lot of potential. The demand 

for fonts on the web seems very high. However, it’s 

also a competing market and the players (browsers, 

foundries, W3C) are not unified enough and don’t 

have a common opinion or interest in the same 

issues. I fear this slows down the process.«
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RH: What is your opinion about the whole 

issue of webfont security? Are you satisfied 

with the way your fonts are obfuscated 

through the Typekit service?

Veronika Burian: »It’s impossible to completely avoid 

font piracy. Our fonts have been hacked and are 

already available illegally on various sites. 

Personally, I am not so bothered unless the fonts are 

redistributed and/or used for a clients project with 

monetary gain. As far as I can tell, that hasn’t 

happened yet. TypeKit is using several techniques to 

make it harder for users to gain access to actually 

working fonts. Although it’s possible to download 

the font files from the source code of the website 

using the fonts, it takes some effort and technical 

font knowledge to make them into fully working 

fonts again that can also be printed. I seriously doubt 

that any decent designer would use them for a client 

project and risk legal prosecution. So overall, I believe 

TypeKit is doing a good job in regards to webfont 

security.«

Conclusion
If webfont services manage to find a pricing 

scheme that works for the users and the 

foundries I predict them to be extremely 

successful in the next couple of years and 

webfonts can be a huge an unprecedented 

market for the font foundries. A new webfont 

format like .webfont might emerge over the 

next years and can then be available for 

conventional licensing (i.e. without 

renting). Webfont services can easily include 

such a new format, but it will take a very long 

time until it can make the current use of EOT 

and TTF/OTF superfluous.
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Web fonts — 
where are we?
U N T A N G L I N G  T H E  T A N G L E

With all the talk about web fonts, I think it’s 

time I tried to outline the present situation. 

I’ve not attempted to do so before, owing to 

the complexity of some of the material, and 

the speed at which things are moving.

Web designers are generally not interested in 

technical specifications, TrueType Hinting 

instructions, and extended OpenType 

permissions tables. They have one pressing 

question: when can I use font x in my web 

pages? Today, in Atlanta, Georgia, at TypeCon 

2009, the faithful met to talk about Web Font 

Embedding: The New State of the Debate. At 

the foot of this article, I’ve included highlights 

from the twitter feeds of @typographica 

(Stephen Coles) and @splorp (Grant 

Hutchinson). Many thanks to them for the 

great job they did in reporting.

What web designers want

Web designers want more options, they want 

more fonts. sIFR, Cufón, and numerous other 

replacement techniques permit web designers 

to go beyond the so-called web-safe palette of 

fonts. However, all those techniques are, 

fundamentally, hacks. Moreover, their practical 

use is limited to headlines, or short bursts of 

text.

What type designers & foundries want

Foundries do not want their raw (.ttf and .otf) 

fonts uploaded to Web sites where they can 

easily be downloaded (stolen). @font-face 

permits linking directly to the raw font file. 

When I say raw, I mean an uncompressed, 

unprotected font file, just like you’d find in the 

font folder on your computer. [see also 

Stephen’s comment below.]

Downloading those font files would be as easy  

as downloading an image. For obvious 

reasons, foundries don’t want that. In fact, no-

one wants that. Here, the music industry 

comparison doesn’t work. The type industry is 

in fact, not an industry; it’s not regulated by 

any kind of governing body, and the industry 

comprises thousands of small players — the 

vast majority of type foundries have a staff of 

one. Font piracy hurts them.

Solutions

Way back in 1997, Microsoft developed its 

proprietary EOT (Embedded OpenType Format 

— basically a compact version of OpenType, 

that permits sub-setting), that only supported 

Internet Explorer. Hoping for widespread 

adoption, Microsoft opened it up for all, and in 

2007 submitted their EOT proposal to the W3C 

(for inclusion in CSS3). Later that year, the 

proposal was rejected, for, among other 

reasons, security. In 2008, the proposal was 

resubmitted:

“The Embedded Font Format (EOT) was 

developed by Microsoft to enable OpenType 

fonts to be linked to web pages for download 

to render the web page with the font the 

author desired. This appendix specifies the 

format of the .EOT file so that User Agents can 
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download, extract and temporarily install 

fonts of the .EOT file suffix that are included in 

the @font-face definition of a CSS style sheet. 

Example pages can be found at the Microsoft 

Typography site on Font Embedding for the 

Web. Downloaded fonts are only temporarily 

installed on the user’s machines for use by the 

particular web page while the page is actively 

being used.”

I once heard EOT described as DRM icing on an 

OpenType cake. Once EOT was associated with 

DRM (and whether it’s strictly DRM is 

debatable), then EOT was doomed. For all the 

technical features of EOT, see the W3C’s 

Embedded OpenType (EOT) File Format. So 

what happened to EOT? To cut a very long and 

complicated story short: it didn’t gain the 

necessary support from foundries. [I was 

wrong; see Richard Fink’s comment, & Thomas 

Phinney’s comment.] Remember, the W3C is 

not mandated to push these formats through, 

to run around drumming up support. The 

consensus must come from the foundries, and 

from distributors.

.webfont

Recently, two highly respected type designers, 

Tal Leming & Erik van Blokland (they are 

programmers too) proposed an alternative to 

EOT. It’s not proprietary, and its 

implementation is relatively uncomplicated. 

Via twitter, H&FJ described the .webfont 

proposal as: Smart, compact, open, elegant, 

forward-thinking, realistic. — source.

Basically the .webfont font is a compressed file 

(perhaps .zip), comprising two files (the actual 

font data, plus info.xml). The embedded 

permissions or meta data are then read by 

supporting browsers, that could determine 

whether the font should be downloaded and 

displayed.

With such huge support from type foundries 

and many in the type community (even TypeKit 

supports it), the dot webfont proposal could 

well be a winner. So, we’ll all be 

using .webfont by this time next year, right? 

No. First, the W3C needs to be convinced that 

the majority of type vendors support 

the .webfont format. Then, and only then, will 

its slow wheels begin to turn. Then the 

browser vendors need to come aboard 

the .webfont ship, and build support for this 

new format into their respective browsers. 

Though the .webfont format is, in my opinion, 

the best proposed solution, don’t hold your 

breath. It will be years before we can start to 

link to .webfont files in our CSS.

If you’re not already confused, then let me 

introduce you to David Berlow’s (The Font 

Bureau) Permissions Table for OpenType 

proposal. (Technical specification here). 

Without getting too technical, I think Berlow’s 

proposal can be summed up thus: embed 

‘meta data’ in the OpenType font file. These 

data will be information about the permissions 

for which the font is licensed. For example, the 

permissions table (not separate from the font 

file, but embedded) would include information 

about permitted use; e.g. whether it can be 

used on a web site — previewable for web.

The proposal does not require any change in 

font format; it only requires that more data 

(about permissions) be stored in the font file. 

Some have pointed out that its greatest 

strength — XML to describe the permissions — 

is also its greatest weakness. What’s to stop 

users from opening font files and editing the 

permissions? Another of its obvious strengths 
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is that it does not require any kind of wrapper, 

and can be used with @font-face, which will 

soon be supported by most, if not all 

browsers.

In the meantime

While we’re waiting on .webfont et al., there’s 

Typekit, a simple solution that involves web-

only font linking licenses. Basically, a font file, 

or a subset of the font is stored on a third-

party server.

You pay a subscription to Typekit to rent (not 

buy) the font. The rest is simple enough. 

Include a call to a JavaScript file (that handles 

delivery of the font, I guess), and simply 

include your ‘subscription font’ in your 

fontstack, like:

#introduction .one p {

font-

family:"skolar-1","skolar-2","Palatino","Georgia"

,"Times","serif";

}

Great to see David Březina’s Skolar on screen. 

Go to for a beautiful web to see Typekit in 

action. Typekit is still in beta, but it looks very 

promising.

One of the most exciting aspects of the 

Typekit solution is best described by Thomas 

Phinney:

…the most interesting thing about Typekit & 

Kernest is they provide a service, a 

subscription, a brand new model for font 

licensing.

Multiple jars of jelly

We need consensus. They only way a 

consensus can be reached is through 

compromise. There exists no governing body 

of type, so there can be no democratic vote. 

The closest thing we have to consensus is the 

list of foundries that support the 

present .webfont proposals.

Despite concerns about the security of 

the .webfont format, most of the larger and 

important foundries have come out in favour 

of the .webfont proposal; and that’s what 

really matters. See @typegirl’s Most of the 

important foundries are supporting #webfont 

list.

If no consensus is reached then .webfont will 

forever remain a proposal. If there is 

© disponível em: http://ilovetypography.com/2009/07/20/web-fonts-—-where-are-we/

http://blog.typekit.com/2009/05/27/introducing-typekit/
http://blog.typekit.com/2009/05/27/introducing-typekit/
http://www.flickr.com/photos/andallthatmalarkey/sets/72157621630011562/
http://www.flickr.com/photos/andallthatmalarkey/sets/72157621630011562/
http://ilovetypography.com/skolar-typeface-by-david-brezina/
http://ilovetypography.com/skolar-typeface-by-david-brezina/
http://forabeautifulweb.com/
http://forabeautifulweb.com/
http://forabeautifulweb.com/
http://forabeautifulweb.com/
http://www.thomasphinney.com/
http://www.thomasphinney.com/
http://www.thomasphinney.com/
http://www.thomasphinney.com/
http://typegirl.tumblr.com/post/142912558/most-of-the-important-foundries-are-supporting-webfont
http://typegirl.tumblr.com/post/142912558/most-of-the-important-foundries-are-supporting-webfont
http://twitter.com/typegirl
http://twitter.com/typegirl
http://typegirl.tumblr.com/post/142912558/most-of-the-important-foundries-are-supporting-webfont
http://typegirl.tumblr.com/post/142912558/most-of-the-important-foundries-are-supporting-webfont
http://typegirl.tumblr.com/post/142912558/most-of-the-important-foundries-are-supporting-webfont
http://typegirl.tumblr.com/post/142912558/most-of-the-important-foundries-are-supporting-webfont
http://ilovetypography.com/2009/07/20/web-fonts-
http://ilovetypography.com/2009/07/20/web-fonts-


consensus, then perhaps at the very soonest 

we’re looking at .webfont in our browsers by 

2011-2012 at the earliest. @splorp sums it 

nicely in <140:

We just need to have one #webfont initiative to 

start solidifying. That’ll help. Right now, we’re 

tip-toeing around multiple jars of jelly.

Regardless of which format or proposal 

actually wins the fight, type designers are 

going to be very busy indeed. Most fonts are 

not optimised for on-screen viewing, so, if 

they are to compete with those that already 

are (e.g. Verdana), then they have lots of work 

ahead of them. (Type Designers have the 

joyous prospect of mastering TrueType hinting 

instructions).

Final thoughts

In my opinion, EOT is as good as dead. [Cf. 

Tiffany’s comment below; and Thomas 

Phinney’s.]

EOT may be dead, but Ascender Corporation is 

proposing EOT Lite — think of it as a less 

restrictive implementation of the original EOT. 

In what way is it less restrictive? Well, the new 

EOT Lite does away with URL binding (limiting 

use to a specific domain or URL), and 

proprietary compression technology (MTX 

compression) — the two principal objections 

to the original EOT specification. Ascender 

hopes to have it up and running within 

months. [added July 21, 2009].

Will .webfont ever come to our browsers? Who 

knows. But with the backing of the majority of 

influential type foundries, it could. In the 

meantime, TypeKit appears to be a viable, 

workable solution. And Typekit is now. I know 

I’ve omitted mention of other proposals like 

EOT Lite or Kernest from Ascender Corp., etc., 

but this article is intended as a non-technical, 

brief [laughs] overview. If you have questions 

or comments, then please leave them below.
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Type sellers, web 
fonts, and Typekit
from: nice web type.com

You really have to feel for type sellers. Their 

business is changing.

Until there is a web standard for type, 

like .webfont or a permissions table, that ensures 

(or encourages) the legal use of typefaces on 

websites, type sellers have to simultaneously:

1. Figure out how to get their fonts into web 

designers’ projects safely and easily, and

2. Convince those same web designers that 

selling type for use on the web is something 

they actually want to do (really!)

Of course, a foundry could wait for the market to 

work itself out, but that foundry might forfeit 

profits today and risk being forgotten tomorrow, 

even wholly unknown to a new generation of 

typesetters.

Shrouded in leaden lore

“Foundries” and “the type industry” are 

misleading terms. Often the type that graces 

your heartfelt or pays-the-rent work was created 

by a single individual, or several people.

Sometimes a type seller will simply call their 

business a foundry; after all, the profession’s rich 

history warrants the legacy of mechanical and 

industrial craftsmanship that such a name 

connotes. Other times, a foundry is called a 

foundry because it’s been around for decades, 

and it actually used to make metal type.

As with many businesses, some type foundries 

are large and corporate, but most are small. Like 

family farms, they grow their produce and pack 

it by hand. Whether it reaches us web designers 

via the supermarket (MyFonts, et al) or a 

roadside fruit stand, it still has that sunny, fresh, 

earthen aura.

This is not a “type industry.” These are people 

selling fonts.

But they won’t sell me fonts!

Right, many foundries won’t yet sell you fonts for 

use on a website via the recently viable CSS rule, 

@font-face. Type sellers large and small could see 

the Real Fonts Revolution coming like a 

gathering storm cloud, but there was no 

impetus to collaborate or react until now, and 

they’re a little behind.

Now, they watch as strong winds approach their 

farm stands.

We web designers are jacked up, saddled in 

storm-chasing vans. Riding the wind. Shouting 

over the thunder. Looking upward for a summer 

evening light show. We’re kind of excited, and by 

“kind of ” I mean lathered into a riotous frenzy. 

@font-face is much more straightforward than 

the workarounds we’ve used for years to get 

good looking type on our websites. We want to 

use type legally, but we also want to use type 

now.

“I’ll lead the way. Go ahead.”

Moe from the Three Stooges used this line a lot, 

and then pushed one of the other two stooges 

forward into whatever situation they were about 

to face. Web designers, type sellers, and browser 

makers are no stooges, and the situation we face 

is hardly slapstick comedy, but leadership has 

taken a little while to step forward.

Individuals like Tal Leming, Erik van Blokland, 

David Berlow, Jeff Veen, Bryan Mason, Jason 

Santa Maria, Garrick Van Buren, and many 

others whose names and solutions we don’t yet 
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recognize in this context, are hurrying to please 

web and type pros alike.

We can hope for, and work toward, another 

successful web standard like XHTML. What 

you’re reading right now was designed with web 

standards because ordinary people like you and I 

cared enough to get involved in web design and 

argue for a better way.

Until there is a better way, however, there will be 

some way.

Ways web fonts will be licensed

Type sellers have a choice to make. They won’t all 

make the same choice, and that makes sense. 

They’re not an industry, and opportunities are 

everywhere to be had. Here are the ways type 

foundries will approach selling fonts for use with 

CSS @font-face:

■ Hold out for a standard like .webfont or a 

permissions table

■ License some typefaces (weights, styles) for 

web use, with the aim of selling other, related 

faces/weights/styles even though they 

wouldn’t be licensed for web use

■ License only some typefaces (weights, styles) 

through a service like Typekit, so as to be on 

web designers’ radars

■ License whole type libraries to a service like 

Typekit, to take full, early advantage of the 

market and instill loyalty in web designers 

using real type for the first time

■ Create their own service like Typekit, or use a 

white label version of a service like Typekit

The last two options are the most intriguing, I 

think, and afford the most room for discussion 

about the options web designers will have for 

using real fonts in their web projects before a 

standard for web type is realistically available.

Typekit and the generic brand

I was invited to preview Typekit, and the service 

is every bit as simple, quick, intuitive, and 

beautiful as Andy Clarke says it is. Knowing the 

folks behind the project, and having already used 

Typekit myself on an upcoming Nice Web Type 

likes review, I can’t imagine that Typekit will do 

anything less than set the standard for all web 

font selection and hosting experiences.

Recently, Peter Bilak of Typotheque explained 

their upcoming web font service to me, saying 

that it, “is probably very similar to Typekit,” and 

suggesting that it would simplify print/web 

combination licensing. I look forward to learning 

more about the Typotheque system, and any 

comparable efforts from other type foundries 

and distributors.

I hope to be impressed by Typekit competitors, 

be they similarly independent services or in-

house foundry systems, but the bar is set very 

high. The average web designer’s decision to use 

the typeface she wants will be weighed against 

the cost of deviating from Typekit’s polished 

experience (she will know the Typekit interface 

even if she isn’t yet a Typekit subscriber).

Also, participating in several foundry-based 

services, even if they work well, could be like 

online banking with its various passwords and 

paths of action; here, Typekit poses another 

significant advantage, especially for smaller type 

vendors, in that it will offer a single experience 

for typeface browsing and licensing.

Wow, real fonts in our web projects. This is fun.

But then, I’m not selling type.
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