
Quando o assunto é tipografia, cada pessoa tem suas 
preferências. Por isso, o InDesign oferece ótimos recursos 
para todos os gostos, tornando o processo de ajuste 
tipográfico extremamente simples e direto. Neste tutorial, 
demonstrarei os truques que uso diariamente para 
diagramar a Computer Arts inglesa. A maioria das técnicas 
foca no painel de controle Character Formatting e pode ser 
usada para deixar seu workflow diário muito mais eficiente. 

A maioria das fontes, especialmente as serifadas, tem ligaturas. 
Para letras que f icam estranhas quando aparecem juntas - como um 'f' ao lado 
de um 'i' ou 'l' -, o InDesign oferece a opção Ligature, que f ica no painel Control. 
Quando ativada, ela substitui os caracteres problemáticos por uma ligatura 
automaticamente. 

No painel Contrai, clique 
no primeiro botão do lado direito para 
abrir um menu. Nele você encontra a 
opção Underline Options, que pode 
ser usada para ajustar o alinhamento 
e a aparência de sublinhados. Por 
padrão, a grossura da linha é baseada 
no corpo da fonte do texto. Esse menu 
é especialmente útil para deixar os 
sublinhados consistentes em um 
texto com diferentes fontes. 

O menu Underline Options 
também é ótimo para destacar partes 
de um texto. Selecione uma cor 
contrastante, aumente o peso e diminua 
o offset para criar uma marcação 
colorida atrás do texto. Se você usar 
este mesmo método com a opção 
Strikethrough, encontrada no mesmo 
menu da Underline Options, poderá criar 
uma linha em cima do texto, que pode 
ser usada para ocultar informações. 

A opção No Break, que 
também está no menu do painel 
Contrai, liga palavras que devem 
aparecer juntas dentro do fluxo 
do texto. Uma alternativa melhor 
para esse propósito é a função 
Nonbreaking Space (Ctrl/ 
Cmd+Alt+X), encontrada em 
Type>lnsertWhiteSpace. Diferente 
da No Break, ela aplica um 
caractere oculto entre as 
palavras, o que torna o local da 
ligação mais fácil de encontrar 
em edições futuras. 



A função Keep Lines 
Together permite que todas as 
linhas de um parágrafo fiquem 
sempre juntas. Se quiser, você 
também pode controlar o 
número de linhas ligadas no 
começo ou no fim do parágrafo, 
o que é uma ótima maneira de 
evitar órfãs e viúvas. Com a 
opção Start Paragraph, é 
possível definir onde o próximo 
parágrafo começará. 

Outro método para controlar o fluxo e as quebras 
do fluxo de texto é a opção Type>lnsertBreakCharacter. Aqui 
você encontra as mesmas opções do menu KeepOptions> 
StartParagraph, mas elas não podem ser aplicadas a 
Paragraph Styles. 

A função Keep Options, no painel Control, é ótima para controlar o fluxo 
do texto. Use a opção Next Line para deixar intertítulos ligados ao texto principal. 
No campo Keep With Next, coloque o número de linhas que deseja ligar no texto. 
Se necessário, o InDesign colocará o parágrafo na próxima coluna ou página. 

O recurso Optical Margin Alignment, encontrado 
no menu Type>Story, é ótimo para acertar o alinhamento 
vertical de um texto com problemas de espaçamento 
causados por pontuação. Ele ajusta o posicionamento dos 
caracteres de pontuação em relação a outras letras, 
jogando-os para o gutter. O recurso também ajusta 
caracteres que ultrapassaram as margens, por isso será 
necessário experimentar tamanhos diferentes de fonte para 
deixar tudo bonitinho. Os ajustes podem ser feitos parágrafo 
por parágrafo, já que o recurso pode ser desativado com a 
opção Ignore Optical Margin, no painel Control. 

Os recursos Adobe Paragraph e Adobe Single-line Composer são 
meios alternativos de controlar o fluxo de texto. O Single-line Composer ajusta o 
espaçamento e os hifens de linhas específicas, e o Paragraph faz os ajustes de 
acordo com as necessidades de um parágrafo inteiro. A melhor opção depende 
do tamanho do seu texto. 

Costumo alinhar todo o texto ao baseline grid, 
para que sua diagramação fique consistente em toda a 
revista. No entanto, se você precisar inserir blocos de texto 
fora do grid, como boxes e legendas, use a opção Only Align 
First Line to Grid. Primeiro, alinhe o parágrafo inteiro ao grid 
e depois selecione a opção Only Align First Line to Grid nos 
painéis Paragraph ou Control. 
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