
Estrela televisiva 
 
Como usar a fonte na televisão? Esse é um mistério que infelizmente poucos sabem responder. 
Para quem não trabalha com vídeo, esta parece ser uma questão super simples, mas o uso da 
tipografia em TV requer alguns cuidados para que não se perca o principal: a mensagem que deve 
ser passada ao telespectador. 
 
Para começar, é preciso atentar para a preocupação com a tecnologia empregada. Isso 
aparentemente é um detalhe observado só na hora de comprar o aparelho, mas o padrão utilizado 
na televisão influencia a correta visualização da fonte. Basicamente temos os padrões da tv digital 
de alta resolução (HDTV), ainda não utilizado no Brasil, e os analógicos, que utilizam como 
gêneneros de cor o NTSC, PAL e, no caso do nosso país, um híbrido, o PAL-M.  
 
O que pode ocorrer é que uma letra que está em um tamanho razoável e legível em um padrão 
passe a aparecer borrada e ilegível em outro. Isso ocorre principalmente quando estamos em uma 
transmissão de HDTV, cujo número de linhas e a resolução são maio res do que as dos televisores 
que usamos aqui. 
 
Outro problema ainda ligado aos padrões do aparelho televisivo é o formato de varrimento da 
tela, que é basicamente o modo como a imagem vai ser formada na tela pela projeção dos feixes 
de luz. Como utilizamos o formato entrelaçado que faz a projeção das imagens na tela em dois 
campos intercalados, devemos nos preocupar com a altura da fonte e a espessura das serifas 
(caso sejam utilizadas fontes serifadas). Elas devem ter, no mínimo, três pixels e aparecer 
sempre em pares, pois do contrário elas podem aparecer piscando na tela e não proporcionar a 
legibilidade adequada. 
 
Para obter uma melhor legibilidade, também valem algumas dicas. Primeiro, priorizar fontes sem 
serifa (de preferência com boa altura -x) e caixas altas. A razão preferirmos tais formatos de 
fontes é o fato delas serem melhores para leitura à distância, já que suas formas são mais 
simples e, portanto, facilitam a percepção. E claro, já que estamos vendo à distância, geralmente 
de quatro a seis vezes com relação à altura da tela, vale usar pouco volume de texto, já que esse 
tipo de leitura cansa 25% mais se comparada à de um impresso.  
 
No que se refere ao corpo de letra, o  ideal é usar tamanhos maiores que 21pt em textos estáticos 
e maiores que 36pt para os em movimento. Já para as cores, o ideal é usar contrastes acentuados 
entre letras e fundo. Na tela a relação funciona de forma inversa à do impresso. É mais agradável 
ao olho humano letras claras em fundo escuro, já que dessa forma os caracteres é que 
proporcionam o estímulo. 
 
E para finalizar, algumas dicas para quem se interessa pelo desenho de fontes e o que valem ser 
priorizadas na hora de desenhar uma fonte para esse meio: 
 
1) Peso dos caracteres e espessura de algumas linhas do desenho da fonte. Se forem muito finas 
não teremos contraste suficiente e podem piscar na tela. Além disso, deve-se prestar atenção 
com a forma dentro das letras como a, e, g e d, pois se forem muito pequenas na tela da TV 
pode-se ter a impressão de que elas estão preenchidas e com isso prejudicar a legibilidade. 
 
2) A largura dos caracteres e o espaçamento entre os mesmos, pois algumas fontes são  
utilizadas com pouco espaço entre as letras e isso afeta a boa legibilidade do texto. Quanto maior 
a largura, maior o espaço entre as letras. 
 
3) É importante privilegiar corpos com boa altura x, o que geralmente não ocorre em corpos com 
serifa. E as ascendentes e descendentes não devem ser muito longas. 
 



4) Ao desenhar a fonte é preciso tomar cuidado com algumas letras e números. É importante 
fazer alguma diferenciação como, por exemplo, no 8 e 3. Além disso, o oco das letras a,e,g,d,R,BP 
e dos números 6,8,9 devem ser o mais largo possível. Também é preciso cuidado com a 
combinação I,l,1 para que os desenhos não fiquem semelhantes. 
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