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“O advento do computador gerou o fenômeno da “editoração 
eletrônica”. Isto capacitou qualquer um que pudesse digitar, a 
liberdade de usar qualquer fonte disponível e fazer qualquer 
tipo de distorção. Foi um desastre de proporções gigantescas. 
Uma poluição cultural de dimensões incomparáveis. Como eu 
disse na época, se todas as pessoas que estão fazendo 
editoração eletrônica fossem médicos todos nós estaríamos 
mortos!” Massimo Vignelli sobre os “micreiros”. 
 
Com esta descontraída introdução iniciarei a terceira parte da 
série de posts que vêm convidando os leitores à discussão do 
projeto gráfico deste site. Hoje será a vez dos aspectos 
tipográficos. 
 
De forma coerente com a intenção do site e com a linha de 
projeto Simples, a escolha tipográfica terá compromisso com a 

organização do conteúdo e sua clara transmissão ao leitor.  Aqui a tipografia não será utilizada 
como mera desculpa decorativa. Perseguimos a legibilidade e também a neutralidade, para 
que a mensagem seja o elemento central e não o contrário. 
 
Para isso selecionamos a “fonte-padrão” Arial. Esta fonte é baseada na popular Helvética, um 
tipo moderno, extremamente flexível. Mesmo sabendo das limitações da Arial em comparação 
à Helvética, ainda sim, esta foi considerada adequada ao uso, isso devido principalmente a sua 
alta disponibilidade. Esta fonte está presente em milhões de computadores por todo o mundo e 
isso faz com que o resultado que será visualizado na tela dos usuários tenha menos chances 
de divergir do que foi definido no projeto. 
 
Em relação ao alinhamento tipográfico, a opção foi por um alinhamento à esquerda. Isto 
porque estamos inseridos num modelo ocidental de leitura e escrita (da esquerda para a 
direita) e também porque, como se sabe, o perfil da malha de texto formado pelas quebras no 
final de cada linha, é capaz de tornar a leitura muito mais agradável. Isto acontece pois a 
diferença de comprimento entre uma linha e outra serve de referência para os nossos olhos se 
deslocarem pelo texto (veja imagem no topo), o que é já é mais dificultado num alinhamento 
justificado. 
 
Dimensionamos toda a tipografia do site em 12pt, tornando o conjunto mais uniforme. Este 
tamanho faz com que as colunas de texto comportem em média 7 palavras por linha, 
atendendo alguns princípios para criação de web-sites. Existem regras para o comprimento de 
linhas que se baseiam na fisiologia do olho humano. Estas indicam que as linhas não devem 
ser muito compridas pois, numa distância de leitura normal, nosso arco de visão é 
relativamente pequeno e o leitor pode perder sensivelmente a qualidade de leitura se 
necessitar usar os músculos dos olhos ou do pescoço para conseguir acompanhar uma linha 
extensa demais. 
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