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composição

tipográfica
em interfaces digitais

dos usuários e as tecnologias como o Flash que possibilitam

layouts mais livres e o uso de fontes diferentes do padrão web.

Também ficou mais fácil buscar fontes interessantes para os

projetos porque praticamente toda type foundry tem um site na

internet com as fontes produzidas pela casa. Além disso, você

tem sites, como o myfonts.com, que reúne vários designers e

type foundries para pesquisa de tipos. O HTML 5, que agora

suporta a tag @font-face, fará uma grande diferença em breve.

Soluções em Javascript e Flash (como o Photofont Webready,

da FontLab) permitiram o uso mais fácil também, além de

manter a indexabilidade (SEO)", afirma Santana Dardot, CEO

da Sapien (www.sapien.com.br).

"O principal avanço, com certeza, foi a interatividade. A

possibilidade de interagir digitando, girando e animando um

texto de um site deu muito mais vida à tipografia e tornou isso

muito mais interessante de ser explorado", complementa Cleber

Zerrenner (www.zerrenner.net), diretor de arte na IDYTBWA.

Tipografia no design de interfaces

Seguir boas práticas vai ajudar o designer a garantir uma boa

composição da tipografia de um projeto digital e interativo. Diante

disso, Gustavo Lassala (www.gustavolassala.com), professor da



Universidade Mackenzie e São Judas, destaca que os

princípios básicos da aplicação tipográfica devem sempre

levar em consideração os pilares do design: harmonia,

contraste, legibilidade, espaçamento, alinhamento, hierarquia,

adequação ao briefing etc.

"O que um projeto digital difere dos demais é justamente o

meio, ou seja, na maioria dos casos o monitor. No projeto digital, a

cor é percebida pela luz emitida e não por reflexão do pigmento. As

condições de visualização e leitura são diferentes das que o material

impresso tem e a relação com o usuário também. No momento

do projeto, o designer deve levar esses fatores em consideração

e começar a sua concepção a partir das suas limitações. Para

tal deve-se conhecer muito bem o meio em que está atuando e

pesquisar as possibilidades de solução possíveis."

Como destaca Marcos Loureiro, diretor de criação da Aliás

Digital (www.alias.com.br), na elaboração das interfaces digitais,

o designer deve adotar uma postura minimalista, que enfatize

a exibição dos conteúdos ali propostos. "No meu cotidiano,

questões como legibilidade, estética e densidade informacional

são elementos fundamentais para a compreensão dos conceitos

digitais e estão diretamente relacionados à tipografia. Enfim,

cada projeto possui relação específica com a tipografia aplicada,

como outros elementos de sua composição (cor, forma, alfabeto

iconográfico, fotografia, espaçamentos, entre outros). Para

mim, o uso adequado da tipografia é o diferencial de um bom

projeto para um excelente projeto. Assim, algumas dicas de boas

práticas podem ajudar: utilizar porcentagens no lugar de valores

fixos da fonte para ela se adaptar à resolução da tela; para

realçar textos, usar cores ao invés de sublinhado ou elementos

piscando (o usuário pode confundir o termo sublinhado com um

link); contrastar letras com o fundo; ler os manuais das marcas,

pois eles são as maiores referências para definição tipográfica;

e testar vários tamanhos de fonte para o padrão (tamanhos 10,

12 e 14 são os mais comuns)."

Ou seja, a adequação de tipografia vai depender sempre

de projeto para projeto. "Claro que existem algumas regras

que valem em qualquer caso, como, por exemplo, não usar

uma 'salada tipográfica' no projeto. O legal é sempre estudar

bastante o cliente, o objetivo do projeto e o público-alvo antes

de escolher a fonte. Se for uma banda de rock, você pode seguir

uma linha mais solta, mais para os tipos fantasiados. No caso de

um escritório de advocacia, dificilmente você vai conseguir fugir

de uma fonte mais séria, com desenho mais conservador. Também

é importante saber para que você está usando a fonte, se será

aplicada num texto corrido ou em um título de seção somente.

No caso do texto, é aconselhável usar uma fonte com desenho

mais simples, com uma leitura mais fácil, como Arial, Verdana e

Tahoma, por exemplo. Já no caso dos títulos de seção, como são

textos mais curtos, a liberdade é maior, pois podem ser usados

até como imagem/Flash/Javascript", explica Santana.

Tamanho grande de fontes como tendência

Na edição de julho de 2009, falamos sobre os riscos de se

seguir os modismos no design digital, além de apresentarmos

algumas das tendências atuais do mercado criativo. O uso de

fontes grandes, por exemplo, se tornou algo muito comum em

projetos digitais e interativos. Diante desse cenário, quando se

justifica utilizar este tipo de característica em fontes?

"Acho que a cada dia aumenta a necessidade de ver

coisas maiores. Desde o tamanho das ilustrações e fotos até

os textos. Isso vem ditando o aumento das resoluções de tela

e o tamanho dos novos monitores. É difícil encontrar sites com

fontes em pixel hoje em dia, como foi moda no começo da

década. Acho que é muito difícil lutar contra essa tendência, mas
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não descarto que seja possível fazer um belo site com fontes

pequenas. Quem consegue fugir do modismo com bom gosto

e simplicidade, consegue um bom resultado", diz Cleber.

"O uso de fontes grandes é um recurso muito interessante

que usa o próprio conteúdo para dar forma, ou seja, utiliza o

texto como elemento gráfico. Pelo aspecto técnico, é ótimo

porque não gera um peso adicional e pode ser alterado

facilmente. Acho que a questão é quando não se justifica: se

houver uma preocupação com a altura, por exemplo, pode ser

inadequado, já que a probabilidade de haver um título de duas

ou mais linhas é maior. O risco de seguir essas tendências é ter

um trabalho sem personalidade", alerta o designer freelancer

Daniel Kusaka (www.danielkusaka.com).

Aproveitando esta deixa, é preciso ressaltar ainda outros

riscos do uso gratuito de determinada soluções. "O projeto

de design tem sempre a parte funcional e estética. Calibrar as

decisões simplesmente pela parte estética mostra um grande

despreparo do designer e banaliza a profissão. Usar letras em

corpos grandes reforça a sua anatomia. Partindo do princípio

que as formas das letras denotam personalidade, podemos dizer

que esse tipo de composição privilegia esses atributos formais.

No mais, quando você compõe algo com letras muito grandes

- muito maior do que é preciso para leitura, naturalmente é

formado um contraste muito acentuado. Esse recurso é muito

usado em impressos, anúncios, cartazes, num contexto onde

tenho algo no entorno e pretendo chamar a atenção para a

minha peça. Na internet, se eu não pretendo chamar atenção

para a peça, pois o site é algo solitário, o uso da tipografia,

nesse caso, é essencialmente alegórico, muito próximo ao uso

de uma imagem", explica Gustavo.

De olho na legibilidade
Algumas características vão determinar, direta e

indiretamente, a legibilidade tipográfica de interfaces digitais.

Segundo Daniel, o importante é o designer compreender que

esta questão vai muito além da escolha da tipografia.

"Além do tamanho e o contraste, outras características,

como arejamento, entrelinha e largura da coluna, influenciam

diretamente. O arejamento e uma boa entrelinha nos ajudam a

manter o foco onde queremos. Se o arejamento não for bom,

não conseguimos achar o que nos interessa no meio da massa

de informação. Quando a entrelinha é muito apertada, as

outras linhas interferem na nossa visão e fazem com que seja

mais cansativo manter o foco. A relação da largura da coluna

com o tamanho da fonte também é muito importante. Uma

coluna larga com uma fonte pequena torna a leitura cansativa

e uma coluna fina com uma fonte grande interrompe o fluxo

de leitura e faz com que tenhamos que mudar de linha muito

rapidamente. Existem alguns recursos que possibilitam ao

usuário ajustar o tamanho da fonte e o contraste de acordo

com as suas necessidades. Essas funcionalidades podem ser

válidas, mas o ideal é que todos possam ler confortavelmente

sem nenhum ajuste."

Outro ponto a ser considerado envolve o uso de fontes com

ou sem serifa. "Na mídia impressa, o uso de fontes serifadas é

considerado ideal por facilitar a leitura. No caso dos formatos

digitais, as fontes não-serifadas são as mais recomendadas

porque o pixel não interpreta a visualização das serifas com

a qualidade ideal. Dessa forma, recomendo a eliminação das

fontes serifadas, principalmente em tamanhos menores que

11 pontos. Outra questão importante é o efeito de suavização

(anti-aliasing) em fontes com menos de 12 pontos. Ele deve ser
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evitado. Nos caracteres maiores, esse recurso cria a aparência de uma borda suave, mas em tamanhos

menores, esses textos ficam desfocados e perdem a nitidez", orienta Marcos.

Para finalizar, Santana ressalta que a questão da legibilidade é um dos erros mais comuns quando

falamos da composição tipográfica de projetos web, principalmente daqueles desenvolvidos em Flash.

"As fontes, tanto no Flash quanto HTML, são renderizadas de maneira diferente do Photoshop e do

lllustrator. Então, às vezes, o designer projeta uma coisa e acaba vendo outra. O interessante é fazer

uma experiência antes de se escolher a fonte. Também é muito comum ver layouts com texto justificado.

Isso pode gerar muitos problemas porque na web não existe o recurso de auto-hifenização, o que pode

causar dificuldades na leitura, além de ficar algo visualmente deselegante."

Ao longo do mês de novembro, no site da Revista Webdesign (www.revistawebdesign.com.

br), vamos dar continuidade ao assunto desta matéria, através da publicação de posts contendo

exemplos de sites que utilizam com eficácia os princípios tipográficos, dicas de leitura e de estudos

para se testar a composição de tipos em interfaces digitais.
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