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OS DIVERSOS USOS DAS

FONTES NO MACINTOSH

Todos sabemos que 50% do impacto

ou comunicação de um texto está

no tipo utilizado para escrevê-lo,

ou seja, na sua fonte tipográfica.

Existem centenas de milhares de

tipos de letra, ou fontes tipográficas,

no mundo. No entanto, exatamente

por causa de seu impacto e da sua

pluralidade de tipos e tamanhos,

é muito importante haver um

equilíbrio e uma parcimônia no uso

de cada fonte. Na minha opinião, o

melhor livro até hoje escrito sobre os

diferentes usos das fontes no mundo

da computação é o"TheMacintosh

is nota Typewriter"da brilhante

escritora Robin Williams.



Li esse livro há mais de 15 anos e foi

um dos pilares da minha formação

em editoração eletrônica (Desktop

Publishing). Nele, a autora explica que

teve formação de editoração quando

havia apenas tipos e, por isso, pôde

escrever o livro de forma tão concisa

e tão abrangente ao mesmo tempo.

Antes de continuarmos a falar sobre

alguns destaques desse livro, faz-se

necessário aqui abrir um parêntese e

relembrar a evolução da escrita, que

caminhou do escrito à pedra, para

o escrito à mão em pergaminhos,

para a imprensa de Gutenberg, que

abriu o mundo todo à literatura, que

se manifestou mais tarde na avó dos

computadores de hoje, a máquina

de escrever, que evoluiu de forma

breve para as máquinas composer e

que tem o seu auge no computador

pessoal (PC ou Mac) como conhece-

mos hoje.

Gostaria de continuar apresentando

dois destaques do livro da autora

Robin Williams:

Primeiro, que existem dois tipos

de fontes: as fontes com Serifa (Se-

r/Z), e as fontes Sem-Serifa (Sans-Se-

ri/).Traduzinho para um português

mais popular, seriam as fontes Com

Perninhas, e as fontes Sem Perni-

nhas. As fontes "com perninhas" são

aquelas que auxiliam a leitura pois

têm uns pezinhos que formam

linhas imaginárias no decorrer do

texto, que permitem aos olhos

acompanhar melhor a leitura. Um

exemplo dessas fontes é a Times

New Roman, fonte clássica que é

utilizada pela maioria dos livros

de texto pesado. Já as fontes "sem

perninha" como a famosa Arial

por exemplo, são as utilizadas nas

capas e nos títulos do diferentes

livros e/ou revistas para destacar

e comunicar de forma mais livre e

atraente.

Segundo, como temos literalmen-

te um mundo de fontes ao nosso

dispor, é muito importante estudar

qual fonte você vai utilizar para qual

texto pois, como já dissemos, 50%

ou mais do impacto e da comuni-

cação do seu texto reside no tipo

de fonte que você escolher. Por

isso, em seu livro, Williams destaca

que não devemos utilizar mais do

que duas famílias de fontes numa

mesma página ou obra que este-

jamos construindo, literariamente

falando. Por exemplo, no corpo

do texto, você escolhe uma fonte

serifada, mas no título você escolhe

uma fonte não-serifada. Dessa

forma, alternando, você destaca,

ilustra e comunica melhor. Claro

que teremos exceções nas quais o

uso de vários tipos de fontes sejam

desejáveis, mas, no geral, o uso de

muitos tipos de fontes numa mes-

ma página demonstra amadorismo.

Ao usar muitas famílias de fontes

poluímos o texto, dificultando a sua

leitura e, portanto, a comunicação.

A maior lei da comunicação diz que

comunicar não é falar ou escrever;

comunicar é fazer a outra pessoa

entender o que eu estou falando

ou escrevendo.

Por isso, pense, estude, veja a

melhor maneira de você compor

uma página. Deixe-a leve, arejada.

Evite aquele monte de texto junto. É

melhor comunicar menos, mas com

clareza, do que ninguém entender

nada. Um titulo harmónico, com o

corpo de um texto, é fundamental.

Você pode variar com o texto puro

(plain text), o texto em itálico (italic)

e/ou negrito (bold) para destacar,

mas evite o sublinhado (underline), e

evite ao máximo o sombreado (sha-

dow) ou o tipo esboçado (outline).

Nem pensar na mistura de todos

eles. O uso de cores no texto, é

claro, é mais usado para o título e

vai de acordo com a veia artística

do autor da obra.

Helvética Regular
Helvética Bold
Helvética Oblique
Helvética Bold Oblique
Helvética Light
Helvética Light Oblique
Helvética Light Condensed
Helvética Compressed
Helvética Extra Compressed
Helvética Extended
Helvética Heavy



OS DIVERSOS TIPOS
DE FONTES NO MACINTOSH
Temos diferentes tipos de Fontes:

• Fontes TrueType: mais voltadas

para o escrito na tela;

• Fones Postscript: mais voltadas

para o mundo da impressão;

• Fontes OpenType: o melhor tipo

de fontes, que se adaptam tanto

para a tela, quanto para a impres-

são. As Fontes OpenType, têm

estilos, variantes, ligaturas, swoshs

e até mesmo gliphos com até 16

mil variações, possibilitando um

mundo de adaptações e dando

uma enorme clareza na comuni-

cação do texto.

• Fontes Bitmap: mais antigas e

voltadas para a tela, com impres-

são pobre.

Infelizmente, no Brasil existe uma

cultura na maioria das agências,

gráficas e birôs de simplesmente

copiar as fontes e passar uns para

os outros. Isso é pirataria de fonte.

Quando estudamos como as fontes

são feitas, internacionalmente falan-

do, a dificuldade, a arte, o número

de pessoas e horas envolvidos, a

genialidade do criador das diversas

fontes, vemos quanto a nossa cultu-

ra está perdendo em não legitimar

o mundo da criação e venda das

fontes. No entanto, a culpa tam-

bém é das diferentes empresas

que criam e vendem as fontes, pois

tente encontrar qualquer escritório

de representação de fontes de qual-

quer empresa no território nacional.

Claro que temos a internet, mas

seria importante que as diferentes

empresas investissem em nosso

país, com preços equilibrados e

até mesmo apoiando os geniais

criadores de fontes que temos. Não

é qualquer empresa, e muito menos

usuário pessoal, que tem condições

de comprar o excelente pacote da

Adobe, o Fontfólio, que contém

uma gama maravilhosa de famílias

de fontes OpenType na sua maioria,

mas que foge muito à nossa rea-

lidade devido ao preço, na minha

opinião, abusivo. Muitas vezes, o

usuário que compra as Suítes CS5 e

Corel X5 não sabe que dentro dos

DVDs de instalação encontram-se

excelentes famílias de fontes, de

alto nível, que ficam lá empoeiran-

do, sem serem utilizadas. Temos de

mudar essa cultura!

OS DIVERSOS LUGARES

DAS FONTES NO MACINTOSH

As fontes dentro do Sistema Ope-

racional Snow Leopard (Mac OS X

10.6), ficam em três lugares:

Io - Biblioteca {Library) do Usuá-

rio: Dentro da casinha do Usuário,

na primeira pasta, a Biblioteca,

você encontra uma pasta de fontes

temporárias. Essas fontes aparecem

aqui porque foram habilitadas para

a conta do usuário pelo FontBook.

Se você não vai compartilhar seu

computador Macintosh com mais

ninguém, então pode ir até as

Preferências do aplicativo Font Book

e trocar de usuário para computador.

Dessa maneira, nenhuma fonte será

habilitada apenas para o usuário e

nenhuma fonte será criada fora do

Sistema Operacional principal.

2o - Biblioteca (Library) Auxiliar do

Sistema: Dentro do Macintosh HD,

no canto superior direito, você vai

encontrar quatro pastas: Aplicativos

{Applications), Biblioteca (Library),

Sistema {System), e Usuários (Users).

Essa é a área de dados pessoais

menos protegida, por isso, apenas

essas quatro pastas deveriam estar

lá. Na pasta Aplicativos estão os pro-

gramas. Na pasta Usuários estão os

dados do usuário do computador. As

outras duas pastas, Biblioteca e Siste-

ma, são as responsáveis pelo Sistema

Operacional Snow Leopard. Por isso,

falamos que no Macintosh é muito

difícil perder dados pessoais, porque

se houver alguma falha grave de

Sistema e seja necessário reinstalá-

lo, pode fazer com segurança que

seus dados e programas estarão lá

quando você terminar. De qualquer

forma, a questão aqui são fontes. É

nessa pasta auxiliar do Sistema, a

segunda pasta chamada de Bibliote-

ca, que se encontram praticamente

todas as Fontes do seu computador.

Não é bom ficar mexendo nela;

antes, é melhor você instalar suas

fontes através do seu gerenciador de

fontes, ou do Font Book, no caso.

3o - Sistema (System) Principal:

Dentro da pasta do Sistema encon-

tramos nossa terceira pasta de nome

Biblioteca. Só que esta é reservada

para uso apenas do computador.

Essa pasta contém todo o coração

(Kernel) do Sistema Operacional

Snow Leopard. Nela, encontramos

também a terceira pasta de fontes,

só que estas fontes são especiais,

são reservadas ao Sistema. Sem

elas o Sistema não funciona, não dá

partida, não dá Boot. Antes, no início

do Sistema X, essa pasta não existia;

todas as fontes ficavam na pasta

Biblioteca Auxiliar. Só que pessoas

desavisadas acabavam apagando

ou movendo as fontes essenciais

do Sistema, e o Macintosh acaba

travando. Hoje, a partir do Sistema

Leopard (Mac OS X 10.5), e agora no



cional Leopard, na sua versão

Font Book 1.0 e no Snow Leopard,

Font Book 2.0. Quem já tida com

gerenciadores de fontes há algum

tempo vai se dar bem com o

Font Book porque ele trabalha de

forma muito parecida com o ATM

(Adobe Type Manager) da Adobe.

Esse antigo gerenciador, o ATM,

hoje infelizmente descontinuado

pela Adobe, era muito simples de

usar. Nele você podia criar sets

de fontes por Jobs, ou seja, para

cada trabalho que você estivesse

realizando, criava um conjunto

de fontes e quando terminasse o

projeto, desfazia o set ou salvava

o set. O Font Book trabalha do

mesmo jeito. Nele você ainda tem

pré-visualizações das fontes e ele

ainda resolve alguns problemas de

conflitos entre as diversas famílias

de fontes tipográficas.

• Linotype FontExplo-

rerXPro:A Linotype

talvez seja a princesa

entre as empresas que criam e

comercializam fontes. Já assisti a

algumas palestras dessa empresa,

e não há como não perceber o

cuidado e a profunda arte envolvidas

no desenvolvimento de suas fontes.

Dessa forma, seu gerenciador de

fontes, o FontExplorer X Pro, é um

dos mais bem aceitos no mercado

por sua simplicidade e pela maneira

como permite visualizar as fontes.

• Suitcase Fusion 2:

O Suitcase, depois do

ATM, talvez seja o mais

antigo gerenciador de fontes. Ele é

extremamente flexível e poderoso.

Soube evoluir bem com o tempo

e talvez por isso seja hoje um dos

mais bem aceitos no mercado,

embora um pouco caro. Sua maior

falha talvez seja o fato de dar

muitos problemas de conflito com

os produtos da Adobe. De tempos

em tempos, é necessário zerar seu

banco de fontes para sanar esses

conflitos.

• Font Agent Pro: O

Font Agent Pro é pou-

co conhecido. Mas, por

ser barato e extremamente ágil,

achei por bem mencioná-lo por

aqui. Pequenas agências gostam

desse pequeno gerenciador que

tem alguns truques que os maiores

não têm. Vale conferir!

•Fontcase: Por últi-

mo, o Fontcase. Este

realmente é um mini-

gerenciador. Mas como é quase de

graça, serve para quem quer algo

mais ao estilo do Suitcase Fusion 2,

mas não quer pagar tanto por isso.

Existem outros gerenciadores no

mercado, mas, na minha opinião, o

melhor é ser conservador e ficar com

o próprio gerenciador do Sistema, o

Font Book, que cumpre bem o seu

trabalho, sem invadir o seu espaço.

AS DIVERSAS FAMÍLIAS

DE FONTES TIPOGRÁFICAS

Gostaria de citar aqui o nome das

célebres famílias tipográficas na

história do Design Gráfico, que são:

Arial, Bodoni, ComicSans MS, Frutiger,

Futura, Garamond, GilISans, Helvética,

Times NewRoman, e Univers. Sejamos

gratos a Deus, que inspira os génios

das artes gráficas, seja na parte de

hardware, com a prensa móvel de

Gutenberg, com a Apple e o lança-

mento do Macintosh, que criou a

face da Editoração Eletrônica; seja na

parte de software, com o design de

novas famílias de fontes tipográficas

e programas, que é o incansável

trabalho da Linotype, da Adobe, e

de outras grandes do setor e graças

às quais, hoje, na era do Kindle e do

iPad, podemos escrever, ler, e criar

para o pape! e tinta, sejam eles das

árvores ou feitos de luz (com atual

papel eletrônico). Lembremos-nos

no entanto, que o principal é COMU-

NICAR! Forte abraço! k

irineudcjúnior@gmail. com

• Font Book: Este é o

gerenciador original

do Sistema Opera-

Sistema Snow Leopard (Mac OS X

10.6), temos essa proteção de sets

de fontes.

OS DIVERSOS TIPOS

DE GERENCIADORES DE

FONTES NO MACINTOSH

Como esta coluna é de Macintosh,

me atentei apenas para os diversos

programas gerenciadores de fontes

do universo Macintosh, sem, no

entanto, ser exaustivo. Importante

ressaltar que, com

do Font

Book, que é gratuito e vem fazendo

parte do Sistema da Apple, todos

os outros gerenciadores de fontes

citados aqui são comerciais, e têm

seu valor de mercado.

Text Box
Fonte: Isto É Dinheiro, São Paulo, ano 20, n.116, p. 66 jul. 2010.




