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Unicode  
UNICODE não é uma fonte, mas sim, uma codificação estandardizada, isto é, 
simplificando um pouco, uma enorme tabela em que qualquer letra ou símbolo usado 
em qualquer sistema de escrita no mundo têm um nome e um código únicos.   
Para saber mais sobre UNICODE, vale a pena consultar as seguintes páginas: 
A página oficial do UNICODE:  

http://www.unicode.org/unicode/standard/standard.html  
Tabelas referentes a símbolos fonéticos: 

http://www.unicode.org/charts/symbols.html#PhoneticSymbols  
Boa introdução (especialmente, mas não somente para Linux):  

http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/unicode.html  
UNICODE e fonética, de John Wells da Universidade Internacional de Londres:  

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/ipa-unicode.htm  
 

Fontes UNICODE 
Há diferentes fontes que usam a codificação UNICODE, ou seja, independentemente 
de qual destas fontes você usa, você sempre vai ver (variantes de) os mesmos 
carateres / símbolos.  Isto quer dizer, se a fonte tem algum caráter para o código que 
você estiver usando. Por exemplo, nem todas as fontes tem todos os símbolos 
chineses, e outros não têm todos os símbolos fonéticos. O que você vê se você usa um 
código com uma fonte que não possui um caráter (uma imagem gráfica) para este 
código depende do programa que você usa.  Muitas vezes você vê uma pequena caixa. 
Páginas que listam fontes UNICODE: 
Lista muito completa de fontes UNICODE, com boa descrição: 

http://www.alanwood.net/unicode/fonts.html
UNICODE e fonética, de John Wells da Universidade Internacional de Londres: 

http://www.phon.ucl.ac.uk/home/wells/ipa-unicode.htm
Fontes com habilidades bastante avançadas para símbolos fonéticos estão sendo 
desenvolvidos pelo SIL. Estas fontes têm, por exemplo, o ajuste automático da 
posição ou largura de acentos conforme a altura ou largura da letra sobre qual se 
coloca um acento.  Os mais conhecidos são Doulos SIL e Charis SIL. 
http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?site_id=nrsi&cat_id=FontDownloads
Não conheço outras fontes tão sofisticadas, mas há várias fontes em desenvolvimento 
que prometem ser uma alternativa equivalente, por exemplo as fontes desenvolvidos 
sob a orientação de Jost Gippert da Universidade de Frankfurt: 
TITUS Cyberbit Basic, http://titus.fkidg1.uni-frankfurt.de/unicode/tituut.asp
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Dejavu 
Uma família de fontes que eu particularmente recomendo, porque há variantes Sans-
Serif e Serif, Monospace e Condensed etc., e porque estão sendo desenvolvidos por 
uma comunidade de programadores em forma de software livre, é Dejavu. 
http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
 

Baixar e instalar as fontes Dejavu (Windows) 
Da página http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/Download, faça ‘download’ 
do pacote dejavu-fonts-ttf-x.yy.zip., onde “x” e “yy” representam a versão atual do 
pacote, aqui por exemplo:  dejavu-fonts-ttf-2.24.zip. 

 
 
Dependendo do seu Navegador e sua configuração, você tem a opção de salvar o 
arquivo compactado em algum lugar (muitas vezes na área de trabalho / desktop). 

 
 
Abra o arquivo compactado (por exemplo, com o WinZip, abaixo usando o Total 
Commander) e copie / extrai os arquivos com a terminação “.ttf” (dentro da pasta 
dejavu-fonts-ttf-x.yy\ttf\) para uma pasta temporária, por exemplo C:\tmp\fonts\. 

http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
http://dejavu.sourceforge.net/wiki/index.php/Download


 
 
No painel de controle, seleciona “Fontes”. 

 



Selecione “Arquivo > Instalar nova fonte”: 

 
 
Na janela de seleção da nova fonte, navega para o diretório para onde você extraiu as 
fontes; no exemplo, C:\tmp\fonts\. 

 
 
Aperte “Selecionar tudo” e em seguida confirma com “OK”.  As fontes Dejavu vão ser 
copiados para a sua pasta de fontes e a partir deste momento vão ser disponíveis para 
todos os programas do Windows, por exemplo, para o Word ou para o Toolbox. 

 
Resta saber como acessar, em uma forma prática, os símbolos fonéticos existentes nas 
suas fontes UNICODE.  Vários programas já trazem algum mecanismo, por exemplo 
o programa para anotação multimídia ELAN (do Inst. Max Planck), ou o programa 
Word, onde há a possibilidade de escolher qualquer símbolo em “Inserir > Símbolo”: 



      
 
Mas ainda assim, este método é bem devagar, e muitos outros programas não 
providenciam acesso direto a carateres UNICODE.  Para isto é útil ter um mecanismo 
geral, já no nível do sistema operacional.  O Keyman é um programa que realiza isto. 
 

Keyman 
Keyman foi originalmente desenvolvido pelo SIL, mas hoje pertence à empresa 
Tavultesoft. As últimas versões do Keyman são comerciais e custam dinheiro. 
http://www.tavultesoft.com/keyman/
A última versão que era de graça do Keyman que eu conheço era a versão 6.2. 
Quem não tiver uma copia deste programa, ele pode ser obtido na página  
http://www.vasta.org/fonts/index.html, 
inclusive junto com uma definição útil para carateres fonéticos, um manual, e uma 
fonte do SIL. Basta fazer download do link “CharisIPAFont.zip”. 

 

http://www.tavultesoft.com/keyman/
http://www.vasta.org/fonts/index.html
http://www.vasta.org/fonts/CharisIPAFont.zip


 
De novo, recomendo fazer download e depois copiar os arquivos dentro do arquivo 
compactado em uma pasta temporária, por exemplo “C:\tmp\install\”. O arquivo é do 
formato “.rar”, então pode-se usar o programa Winrar, ou de novo o Total Commander. 

 
 
Dentro deste aruquivo há também uma boa descrição (readme.txt), e um manualzinho 
em inglês CharisIPAFont\Configure Charis SIL Fonts &  Keyman for MS-Word.doc, e há 
o arquivo keyman_free_6-2-183-0.exe, que é o programa de instalação do Keyman. 
No caso do Windows Vista, não testei se este programa ainda funciona, mas é bem 
provável que não, uma vez que ele interage estreitamente com o sistema operacional. 
Copie os seguintes arquivos para o diretório temporário: 
c:\tmp\install\keyman_free_6-2-183-0.exe 
c:\tmp\install\IPAUni111.kmp 
c:\tmp\install\IPA Unicode 1.0.5 Keyman Keyboard.pdf 
c:\tmp\install\IPA Unicode 1.0.5 Keyman Keyboard Installation.pdf 
 
Executa o programa de instalação do Keyman, keyman_free_6-2-183-0.exe, e siga as 
instruções. 
Depois, clica duas vezes no arquivo IPAUni111.kmp, e selecione “install”. 

 
 
Com a janelinha do Keyman, você pode mudar para o teclado fonético e entrar seus 
carateres especiais direto, sem ter que usar os mecanismos dos respectivos programas, 
se houver. Para saber como se acessa qual símbolo, leia com atenção o arquivo 
IPA Unicode 1.0.5 Keyman Keyboard.pdf. 
Lá você aprende que, por exemplo, para obter o ŋ “eng” (n velar), basta digitar o “n” 
seguido de “>”. 



 
 
Também, a partir de agora há mais um teclado definido para o Windows, o IPA 1.0.6., 
e é isto que vamos aproveitar para facilitar mais ainda o acesso ao teclado. 

Assignar o teclado fonético a uma língua 
Uma boa possibilidade é associar o teclado para a fonte fonética com alguma língua 
(que você não usa) no Windows, assim que você poderá mudar entre seu teclado 
normal (ou seus teclados normais, se você usar mais do que um, como eu) e o teclado 
para acessar carateres fonéticos UNICODE (independentemente da fonte). 
Vai no painel de controle, e lá, em “Opções regionais e de idioma”. Vai em “Idiomas” 
e em “Detalhes”. 

 
 
Lá, você pode adicionar uma nova língua, por exemplo “Indonésio”. 



 
Confirma, e em seguida clique em “aplicar” ou confirma logo com “OK”.   

 
 
Se a sua configuração da barra de idiomas estiver semelhante à minha, na sua barra de 
tarefas haverá um ícone com o idioma atual. Clicando neste ícone ou, por default, usar 
o atalho alt (esq.)+shift, dá acesso à troca do idioma para “Indonésio”, ou seja, o 
teclado fonético. 
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