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Descrição do conteúdo 

A secção de ilustrações está dividida em 5 unidades. A primeira contém uma introdução ao

conceito de ilustração e ao tipo de ilustrações.

A segunda unidade explora a ligação entre comunicação e tecnologia, e introduz alguns dos

elementos mais utilizados: memes, Infographics, gifs e stickers.

A terceira unidade introduz os conceitos básicos para abordar o processo de criação de

storylines, especialmente banda desenhada. Além disso, a quarta unidade foca-se em

ferramentas úteis para a criação da sua própria banda desenhada.
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Finalmente, a quinta unidade centra-se no processo de partilha de ideias online, fornecendo

ferramentas concretas especí�cas para ilustrações.

Objetivos de Aprendizagem 
Ao completar o módulo, irá ser capaz de:

Compreender a evolução da Ilustração –

Entender de onde vem o processo de ilustração, e onde este está atualmente.

Compreender como a tecnologia e a ilustração andam de mãos dadas –

Como os meios de desenho e pintura se tornaram cada vez mais avançados, também as
ilustrações se tornaram cada vez mais avançadas. Irá aprender como este processo ocorreu.

Abordar a elaboração de uma storyline –

Irá receberá algumas dicas que poderá utilizar quando pensar na produção das suas próprias
ilustrações.

Desenhar as suas próprias ilustrações –



A duração prevista deste módulo é de 2 horas.

Inclui a navegação de todo o conteúdo, a realização de atividades propostas e os questionários

para cada sessão.

Além desta calendarização, pode usar o tempo que desejar, explorando cada um dos exemplos

e ideias introduzidas no módulo.

Lembre-se: A prática irá melhorar as habilidades e competências na área da ilustração.

Será apresentado uma série de ferramentas gratuitas e disponíveis online  que pode utilizar
para produzir as suas próprias ilustrações e partilhá-las também!

Share your illustrations online –

You will learn about a set of online channels, some of them speci�c for sharing illustrations.



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-

ShareAlike 4.0 International License. 

To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Nesta unidade irá aprender sobre o que é a

ilustração enquanto processo, a forma

como evoluiu com os desenvolvimentos

tecnológicos e como a abordar, em termos

abstratos, usando ilustrações.

 

Irá também ser apresentada uma variedade de

tipologias de ilustrações, de modo que possa

melhorar as suas capacidades de comunicação

audiovisual, aprendendo a identi�car e atribuir

propósitos às suas ilustrações.
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Vamos começar com uma tarefa simples... O que têm em
comum as seguintes imagens e de que forma são diferentes?

Está num bom caminho!

Todos os desenhos são de diferentes períodos, da história

da humanidade. No entanto, embora todos possuam um

propósito representativo, a forma como são feitos difere

muito de um para o outro.



Mas... Como é que o desenho está relacionado com a ilustração?

Uma ilustração é fotografar, desenhar ou imprimir um lugar, dentro de um texto, para

representar, esclarecer ou embelezar o que está a ser dito.

E portanto, um ilustrador é alguém que produz ilustrações.

Segundo a  Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP), um ilustrador é

alguém que cria trabalhos na área da criação visual, como forma de representar conceitos e

transmitir ideias.
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Quando apoia a sua história ou

mensagem com uma ilustração, não

só está a comunicar de uma forma

mais e�caz, como também a criar uma

impressão mais duradoura no seu

público.

Vamos ver isso em acção. Aqui temos um pequeno

excerto de uma história e uma tira de uma banda

desenhada. Vamos demonstrar, de forma breve, em

que termos a combinação destes dois elementos

torna algo maior do que a soma das suas partes.

1 of 2

Alguma vez ouviu a expressão "uma imagem vale mais do que mil

palavras"? Claro que já, é bastante comum.

"Corram! Corram! Corram

pelas vossas vidas! O

gigantesco monstro do

esparguete voador vem

atrás de todos nós!"

Aqui temos uma mensagem de
alerta bem clara.



2 of 2

A função das ilustrações é "gerar criações visuais para comunicar, expressar, interpretar ou

decorar um texto, conceito ou processo que fará parte de um produto que será produzido e

reproduzido. Por exemplo, temos livros, jornais, produtos de todos os tipos, materiais

didáticos, materiais audiovisuais como animação ou videogames, publicidade, e assim por

diante".

Embora tenham valor artístico, as ilustrações diferem das

obras de arte, por não serem tão e�cazes a transmitir

sentimentos, ideias ou a visão do mundo do autor

A imagem do homem assustado
acrescenta mais drama à

mensagem, certo?
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 Clique hashtag  #Illustration para ver alguns exemplos deste uso, no twitter.

https://twitter.com/hashtag/illustration


Tipos de ilustrações

Entendemos as ilustrações como uma ampla gama de itens, que podem não ser

excessivamente rigoroso ou canónicos. O nosso objetivo é, através destes módulos de

e-learning, ajudar a perceber o quão importante são os desenhos e imagens, para

gerar e apoiar a mensagem que pretende partilhar.



Ilustração editorial

Utilizado nos mídia, assim como em websites.

Tipo 1



Animação ou ilustração de moda

As ilustrações são a base para o desenvolvimento de recursos animados, aos quais são

adicionados diálogo. Os estilistas de moda utilizam as ilustrações como arte

concetual, para desenvolver padrões, para o corte de tecidos.

Tipo 2



Ilustração técnica ou cientí�ca

Desenhos anatómicos ou de engenharia que reproduzem imagens, de forma realista.

Tipo 3



Ilustração de publicidade

Pode ser encontrada em embalagens, produtos, folhetos e/ou cartazes.

Tipo 4



Ilustração digital (através do computador)

Ilustrações geradas a partir de ferramentas digitais.

Tipo 5



Ilustração literária

Ilustrações jornalísticas, caricaturas ou até mesmo desenhos para livros infantis.

Tipo 6



AT I V I D A D E S

Quando se trata de ilustração, o céu é o limite

O horizonte técnico da ilustração tem vindo a expandir-se constantemente, para o

exterior, desde o simples desenho à colagem e a técnicas de pintura, cada vez mais

complexas.

Hoje em dia, com os computadores, os programas de ilustração e as possibilidades

que eles oferecem, houve uma inversão de tendência, sendo que as imagens geradas

por computador estão a tornar-se cada vez mais comuns.

Interessado? Pode aprender muito mais, lendo este artigo.

Agora que sabe mais sobre o que são ilustrações, propomos

algumas atividades que pode realizar sozinho, para re�etir

sobre as ideias e conceitos desta secção.

https://graphicmama.com/blog/types-of-illustration/




ATIVIDADE 1

Identi�que 1 �gura para cada um dos seis tipos de ilustrações apresentadas nesta unidade, e

pense em como melhoram o texto que acompanham.

Pode pesquisar na Internet ou simplesmente dar uma vista de olhos numa newsletter

impressa, num livro ou numa revista.

ATIVIDADE 2

Pesquise na internet um poster de anúncio ou imagem que não contenha texto (como

estes). Em seguida, pense num breve comunicado, declaraçãoo ou frase que poderia

adicionar. Qual delas é mais clara?

https://www.buzzfeed.com/copyranter/11-simply-brilliant-ads-that-dont-need-any-copy




Preparado para o quiz?

Boa sorte!
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Pergunta

01/03

Qual é o propósito de uma ilustração?

Para complementar uma mensagem

Transmitir emoções

Chamar a atenção



Pergunta

02/03

Qual destas pode ser considerada uma ilustração

Guernica de Picasso

Gioconda de Da Vinci

Lastas de Sopa Campbell de Warhol



Pergunta

03/03

Onde é possível encontrar ilustrações?

Albúm de fotogra�as de família

No storyboard de um �lme



Num sistema político



Nesta unidade serão apresentadas

maneiras em como os desenvolvimentos

tecnológicos transformaram a forma de

produzirmos ilustrações.

Será também apresentada uma variedade de

tipologias de ilustrações criadas através de meios

digitais, e até mesmo aprender como produzir as

suas próprias ilustrações!
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Um meme é uma imagem, vídeo,  porção de texto, etc., tipicamente humorístico por natureza,
que é copiado e difundido rapidamente, pelos utilizadores da Internet, frequentemente com
ligeiras variações.

A evolução dos mídia digitais e os novos canais de comunicação, como

as redes sociais, incentivaram o desenvolvimento de um novo

movimento "ilustrado", baseado em diferentes elementos.

Estes poderão ser:

ME ME S I N F O G R Á F I C O S G I F S ST I C K E R S



Um infográ�co é uma representação visual de informações ou de dados como, por exemplo,
uma carta ou diagrama. Se pensarmos na piramide alimentar que nos foi apresentada na escola,
esse é um exemplo perfeito de um infográ�co. Embora os diagramas desenhados à mão tenham
sido usados ao longo da história, eles tornaram-se largamente difundidos, desde que foram
implementados numa variedade de softwares de computador, como o Microsoft O�ce.

Um gif é um formato sem perdas, para �cheiros de imagem que suporta tanto imagens
animadas como estáticas. É geralmente visto como um video pequeno, que dura apenas alguns

ME ME S I N F O G R Á F I C O S G I F S ST I C K E R S

ME ME S I N F O G R Á F I C O S G I F S ST I C K E R S



segundos e é executado num ciclo contínuo.

Os stickers são um elemento das redes sociais. São geralmente pequenas ilustrações, mais
elaboradas que os emojis e muitas vezes combinam texto e imagem, com cores muito vivas e
personagens característicos.

ME ME S I N F O G R Á F I C O S G I F S ST I C K E R S

https://giphy.com/
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MEMES

Como especi�camos anteriormente, memes são um pedaço de texto, vídeo de imagem ou

outro elemento que é amplamente divulgado na Internet, pelos próprios utilizadores, muitas

vezes com um propósito humorístico.

No entanto, podem existir outros tipos, dependendo

da intenção subjacente. Há também memes sociais,

ou mesmo memes com o propósito de fazer a pessoa

re�etir. São bastante fáceis de criar, a nossa

recomendação é escolher uma imagem icónica da

Pode utilizar muitas ferramentas

diferentes para fazer memes,

mesmo que não esteja familiarizado

com software de edição de fotos,

como o Memegenerator, Imgur ou

https://imgflip.com/memegenerator
https://imgur.com/


cultura pop e adicionar uma piada ou frase engraçada

à imagem.

9Gag tanto online como em

dispositivos móveis.
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GIFS

GIFS são uma série de imagens que são executadas, uma após a outra, criando um efeito de

animação, sem som, que é reproduzido em ciclo e dura de 5 a 10 segundos. Embora tenham

mais de 30 anos de idade, ainda são disseminados e extremamente partilhados na web.

Se desejarr criar um gif simples, recomendamos um limite de 5 imagens para o seu ciclo e

para evitar elementos estranhos. Os utilizadores podem tentar criar o seu próprio gif,

utilizando vários programas, mas é mais fácil utilizar editores web como o FreeGifMaker,

Gickr, MakeaGif ou Giphy, um dos mais usados.

https://9gag.com/
http://freegifmaker.me/
https://gickr.com/
https://makeagif.com/
https://giphy.com/


If you want to add gifs to your social media publications, you can do it on Instagram and

Snapchat! Just follow these steps:
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Tire uma fotogra�a.1

Toque no botão "adicionar autocolante".2

Navegue no menu até encontar "pesquisar GIF".3

Coloque-o na imagem.4



INFOGRÁFICOS

Como aprendemos, os infográ�cos são ilustrações que permitem uma melhor apresentação

dos dados. São extremamente úteis e cada vez mais presentes no mundo dos negócios, pois

ajudam a apresentar resultados, podem ser simultaneamente utilizados como conteúdo web e

reforçar a imagem da marca, tornar o conteúdo mais humano e ajudar na retenção da

memória.

Há vários passos que os utilizadores precisam ter em conta ao

desenhar um infográ�co. Primeiro, os utilizadores devem ter

uma ideia clara da sua �nalidade e recolher os dados que

pretendem utilizar. De seguida, organizar os dados numa versão

de rascunho e assim que estiverem satisfeitos, com o layout,

começar a personalizar e adicionar elementos grá�cos.

Note que devem

esforçar-se para os

manter o mais claro

possível, evitando o

excesso de

desorganização.

Existem muitas opções

para editores web que

pode utilizar para fazer

infográ�cos, mas as

melhores são

provavelmente o Canva e

o Piktochart.
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STICKERS

https://www.canva.com/
https://piktochart.com/


Os stickers permitem que os utilizadores adicionem um toque de cor e capricho, sem

precedentes, às publicações, nas redes sociais. Embora relativamente recentes e presentes há

apenas alguns anos, estão a ser adotados em várias plataformas de redes sociais, como o

WhatsApp. O seu uso mais comum é provavelmente no Facebook, onde há um botão

especí�co ao lado do menu sorridente que permite aos utilizadoress navegar e escolher entre

uma ampla seleção de stickers, para colocá-los nos seus comentários.

Fazer os seus próprios stickers!

Os utilizadores de Android podem transferir o Sticker Studio, que permite aos

utilizadores criar até 10 pacotes, com 30 stickers em cada um.

Making your own stickers!



Quando a aplicação estiver instalada no seu telemóvel, só precisa de:

Quando houver três, é possível aceder a estes, no WhatsApp.

Abrir a aplicação.1

Escolher a imagem que deseja utilizar.2

Recortar e salvar em formato de sticker.3

PicsArt ou WSTick, para utilizadores de IOs, operam de

modo semelhantes,embora necessitem de 4 imagens

criadas, antes de poder ser utilizadas.

Assista a este vídeo se precisar de ajuda extra!

Make Your Own WhatsApp Stickers

https://www.youtube.com/watch?v=hIsldZ6kei0
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Preparado para experimentar algumas actividades, por conta própria?

Aqui tem a nossa proposta.





ATIVIDADE 1

Aceda ap Img�ip no seu navegador da web e crie o seu próprio meme.

Para isso, deve escolher a imagem que mais gosta da galeria, pensar em algo engenhoso para

combinar com esta, digitar e gerar a imagem.

ATIVIDADE 2 

Utilize o Canva para criar um infográ�co, explicando o que faz no emprego, ou um tópico

que goste.

Pode optar por utilizar um dos modelos pré-fabricados, ou criar o seu próprio, se estiver com

espírito aventureiro!





Pronto para o teste?

Boa sorte!
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Pergunta

01/03

Um infográ�co é

Um póster que pendura na parede



Um grá�co que adiciona a um documento do Word

Um tipo de ilustração que apresenta dados



Pergunta

02/03

Which of these can you use to generate GIFs?

Gickr

Canva

Windows Paint



Pergunta

03/03

Which of the following might be a valid purpose for a meme?

Spread an encouraging message  

Share photos of your holidays



Advertisement



Nesta unidade irão ser apresentados os

conceitos básicos que pode precisar, na

abordagem do processo de criação de

storylines, para as suas ilustrações e,

 particularmente, para banda desenhada.

Será também apresentado um conjunto de passos

que, recomendamos que siga, ao criar um

enredo. A melhor coisa é que isto não é apenas

útil para ilustrações, será capaz de aplicá-lo em

qualquer outro contexto criativo de storytelling!
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Storytelling são elementos que apoiam

a criação audiovisual. Podem também

ser referidos como ‘narrativa’ ou

‘enredo’,  e, em suma, são a lógica

interna que torna uma sequência de

eventos coesa. Se um enredo é bom,

então a história é sólida e faz sentido

logicamente.

Na era digital, existem novas formas de contar

histórias abertas, ao público em geral. Uma das

principais, como aprendemos ao longo do curso, é

a criação audiovisual, que já não exige

conhecimentos especí�cos e os utilizadores

amadores, de computadores, têm acesso a uma

vasta gama de ferramentas para criar meios

audiovisuais, por si próprios.

Storylines - O que são?

Um tipo ef�caz de Ilustração – Tiras de Banda Desenhada











As tiras de banda desenhada incorporam o conceito de Ilustração que apresentamos neste

módulo.





A banda desenhada tem também o benefício de ser composta por tiras sequenciais, que seguem

um enredo ou storyline lógica.





Como sabe, banda desenhada é uma combinação de imagem e texto. Certo! Combina

perfeitamente, com o nosso conceito de ilustrações!





Passos para desenvolver uma Storyline

Criar uma Storyline sólida não é tarefa fácil, mas estamos aqui para ajudar! Seguir

estes passos, tornará a sua vida mais fácil:



1.º Passo

Imagine uma série de eventos.

Imagine um cenário e os acontecimentos que o compõem.

Passo 1



2.º Passo

Escolha a ordem dos eventos.

Ordene os eventos para que o cenário tenha um começo, um meio e um �m.

Passo 2



3.º Passo

Esboce o guião.

Esboce um guião, num documento ou pedaço de papel, detalhando a sequência de

eventos e especi�cando o que acontece em cada um.

Passo 3



4.º Passo

Desenhe os eventos, utilizando desenhos simples.

Passo 4
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A complete storyline

Once you complete all the steps, you will have created your own storyline!

Com vontade de criar a sua primeira storyline?



ATIVIDADE

Agora que foi exposto a um conjunto abrangente de passos, para criar as suas próprias

storylines, está na hora de se tornar criativo!



Pense num cenário e numa série de eventos e utilize o MS Word (ou qualquer outro software

de processamento de texto), para desenhar uma pequena storyline, para uma banda

desenhada. Não precisa ser excessivamente elaborada, 3 vinhetas deverão ser su�cientes.

Assim que tiver guião, pode também desenhar a banda desenhada num pedaço de papel, ou

usar qualquer ferramenta básica de desenho digital (MS Paint, por exemplo), para ter uma

representação visual, aproximada do seu storyboard.



Preparado para o teste?

Boa sorte!
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Pergunta

01/03

Qual dos seguintes meio é mais e�caz para contar uma história?

Uma carta

Banda desenhada

Uma fotogra�a



Pergunta

02/03

Qual das seguintes palavras é também utilizada para se referir a 'storyline'?

Narrativa

Conto

Testemunho





Pergunta

03/03

Por que é que as bandas desenhadas são muito bons exemplos de ilustrações?

Porque combinam imagem e texto

Porque são formadas por vinhetas sequenciais

Ambas as respostas estão corretas



In this unit you will be introduced to

several online tools you can use to

design and draw comics online or

o�ine, applying what you have already

learnt so far.

You will be given a brief overview of the tools,

instructions for their use, and then be presented

with some activities so that you might put your

newly acquired knowledge to use! Get your creative

juices �owing!
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Ferramentas básicas de criação grá�ca digital

Aqui estão exemplos de algumas das ferramentas disponíveis e

intuitivas que serão apresentadas nesta unidade:

1. MS Paint

2. Powtoon

3. Storyboardthat



VAMOS A ISSO! 
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MS PAINT
 



O que é? –

Paint é o software de edição e criação de imagem padrão, do Windows.

Para que serve? –

Dá aos utilizadores a possibilidade de desenhar, inserir formas, texto e imagens a cores.
 



É intuitivo? –

A Microsoft decidiu parar as expansões do programa há alguns anos atrás e, assim, as
ferramentas permanecerão como estão. O desenvolvimento mais recente tem incluidas funções
de edição 3D, para o Windows 10, em 2017.
 
Uma vez que aprenda a utilizá-lo, ele permanecerá o mesmo para sempre!
 



Como é? –

Embora as suas funcionalidades sejam um pouco básicas, é útil o su�ciente para utilizadores
comuns, e pode ser usado o�ine.



Embora possível, é bastante demorado, fazer

banda desenhada, usando o MS Paint.

Considerando as funcionalidades que possui,

é muito mais útil, para outros tipos de

ilustrações que sejam menores e mais

simples, tais como logotipos.

Não o subestime! Com tempo e prática

su�cientes, qualquer pessoa pode criar

logotipos de empresas com aparência

pro�ssional, recorrendo ao Paint.

No vídeo seguinte, os utilizadores poderão

assistir a como criar um logotipo, de forma

rápida e fácil, usando o Paint.

Usar MS Paint
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Powtoon

How to Use Microsoft Paint to Create a Personal Logo

https://www.youtube.com/watch?v=K6P0fME8wxU


Powtoon é uma ferramenta de edição de vídeo e infogra�a, para a web.
 
Pode criar qualquer coisa, desde de materiais educativos a apresentações para o emprego
utilizando esta ferramenta, é realmente versátil!
 
Criar um vídeo Powtoon, pode ser bastante simples ou difícil, dependendo do tempo que está
disposto a gastar.

O  Q UE  É ? C O MO  É  Q UE  F UN C I O N A ?

https://www.powtoon.com/


Depois de criar uma conta, existem muitos modelos disponíveis (embora o acesso a muitos
deles requeira uma conta de subscrição), que podem ser editados, de acordo com o conteúdo
que o utilizador pretende produzir, ou pode começar a programar um vídeo, a partir do zero.
 
Sugerimos que utilize os modelos pré-fabricados, enquanto explora inicialmente a ferramenta.
Basta clicar em editar, navegar pelas secções de vídeo, na barra esquerda e adicionar o seu
conteúdo, para onde este deve ir.

O  Q UE  É ? C O MO  É  Q UE  F UN C I O N A ?
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Storyboardthat
 

No entanto, ele tem uma secção muito útil com tutoriais, que os

utilizadores podem aceder, a qualquer momento.

https://www.powtoon.com/tutorials/?locale=en


O que é? –

Storyboardthat é um editor da web, de storyboards, que permite aos utilizadores criar
histórias, em banda desenhada.

Para que serve? –

As possibilidades são in�nitas. Pode literalmente fazer qualquer tira de banda desenhada que
desejar (dentro dos parâmetros das ferramentas), por conta própria.



É intuitivo? –

É um pouco limitado, no sentido em que a ferramenta web, em si, não permite aos utilizadores
publicar e transferir mais de 3 bandas desenhadas, por semana, com uma conta gratuita, ou
escolher layouts de tira diferentes de 1x3 ou 2x3. No entanto, as suas funcionalidades são
bastante boas.
 



Como é? –

É extremamente fácil fazer banda desenhada, utilizando esta ferramenta. Os utilizadores só
necessitam de navegar pelos menús acima, arrastar e soltar fundos e carateres (e editar as suas
características, pose e expressões, se assim o desejarem) e de seguida fornecer bolhas de fala e
diálogos.

Aqui está um tutorial sobre como

fazer banda desenhada, facilmente



AT I V I D A D E S

utilizando o Storyboardthat.

Assista, irá ver como é fácil!  

How to use Storyboard That to Create Simple Comic Strips

Está na hora de colocar as ideias em ação. Experimente estas atividades

novas, por conta própria, e pratique como criar a sua própria história,

em banda desenhada e logotipo!

https://www.youtube.com/watch?v=np-1qdaf_Aw


ATIVIDADE 1 

Lembra-se da storyline que fez na unidade anterior? Irá utilizá-la agora e melhorá-la.

Agora que já sabe como criar histórias de banda desenhada, utilizando o Storyboardthat, tente

utilizar a sua storyline e elabore uma banda desenhada. Depois de terminar, descarregue e

guarde.



ATIVIDADE 2

Agora que foi apresentado a uma série de ferramentas online e o�ine que qualquer utilizador

de computador amador é capaz de manipular, vamos começar a trabalhar.

Imagine que é o dono de uma pequena empresa. Está a pensar preparar algum material de

publicidade, ou quer mudar para a internet e publicar o seu próprio website. Tente usar o MS

Paint, para criar um logotipo, para o seu negócio.



Preparado para o quiz?

Boa sorte!

Lição 9 de 11

Quiz nº 4



Pergunta

01/03

Com o que aprendeu, se precisasse de preparar uma apresentação, em vídeo,

para uma reunião de trabalho, o que utilizaria?

Windows Movie Maker

Power Point

Powtoon



Pergunta

02/03

Qual é a principal desvantagem do MS Paint?

Funciona of�ine

As suas ferramentas são bastante simples



Não irá receber novas funcionalidades



Pergunta

03/03

Quantas tiras de banda desenhada, por semana, consegue criar com uma conta

gratuita do Storyboardthat?

1

5

3



Nesta unidade irá ser

demostrado, através de

exemplos concretos, como

partilhar ilustrações online,

para que o possa fazer no seu

dia-a-dia.

Iremos adotar uma abordagem com duas frentes, primeiro

mostrando como pode partilhar ilustrações, por meio das

redes sociais (concentrando-se no Instagram e no

WhatsApp), e depois introduzindo plataformas

especializadas, para a partilha de imagens.

Lição 10 de 11

Partilhar as suas ideias online

Partilhar as suas ideias online



Se gostou de criar as suas próprias ilustrações e desenvolver

as suas capacidades, saberá como partilhar seu talento com

o mundo!

C O NT I NU A R

De que forma, as ilustrações são partilhadas online

O que fazer agora –

Há muitas formas de partilhar as suas ideias online. Pode enviar memorandos por e-mail,
postar em redes sociais, adicionar gifs e stickers às suas mensagens, em chats, ou até mesmo
publicar conteúdo audiovisual, em plataformas online especí�cas. Iremos abordar duas formas
de o fazer.



No Instagram, gira tudo à volta de visualizações e gostos. Quanto mais organizar o seu
conteúdo e otimizar os elementos em torno dele (localização, hashtags, etc.), maior será o
alcance das suas ideias.

As ferramentas –

Primeiro, vamos apresentar uma abordagem geral, para as redes sociais, com um foco
particular no Instagram e WhatsApp, e de seguida, vamos apresentar algumas plataformas
online que são especi�cas para ilustradores. Se desejar tornar-se um pro�ssional, é aí que irá
acabar!

I N STA G R A M WH AT SA PP



O WhatsApp é ótimo para partilhar as suas ideias, entre amigos e familiares. Pode anexar,
basicamente, qualquer forma de mídia a mensagens, desde memes a stickers e vídeos.

I N STA G R A M WH AT SA PP

Se pretender  saber mais sobre como postar no

Instagram, o vídeo a seguir mostrará todos os conceitos
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básicos que precisa saber. Além disso, irá mostrar como

usar o seu Instagram, para impulsionar o seu negócio,

através das redes sociais e como usar hashtags!

Instagram Tutorial 2019

https://www.youtube.com/watch?v=3-887KS94lg


Anexar imagens no WhatsApp

Isto irá demonstrar-lhe, como enviar imagens, através do WhatsApp!



1.º PASSO

Toque no botão anexar. É o clipe de papel no canto superior direito da tela.

Passo 1



2.º PASSO

Toque em Galeria.

Passo 2



3.º PASSO

Toque na categoria que contém a fotogra�a que pretende enviar.

Passo 3



4.º PASSO

Escolha a fotogra�a que gostaria de enviar.

Passo 4



5.º PASSO

Adicione uma legenda, se desejar.

Passo 5



6.º PASSO

Toque em Enviar.

Passo 6
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Fácil, certo?

Aqui estão algumas diretrizes sobre como usar Memes ou

GIFs, nas redes sociais, de forma e�caz. Se as seguir, vai

com certeza obter alguns gostos! 













Conheça o sentido de humor do seu público.





Certi�que-se que a sua utilização é 'natural'. É um pouco duro ver um fora do sítio.





Não os use em exagero. Estabeleça um ritmo.





Seja original, crie o seu próprio conteúdo.

C O NT I NU A R





Plataformas especí�cas para ilustrações

Existem muitas plataformas online, onde os criadores podem partilhar as suas criações

audiovisuais com o mundo. Este fenómeno tem sido bastante comum, desde que a Internet

começou; a�nal, muitos artistas trabalham em projetos e comissões individuais, por isso

precisam de publicitar o seu portfólio, para receber novas comissões de trabalho.

No que diz respeito às ilustrações, apresentaremos as plataformas mais comuns, onde pode

encontrá-las e  compartilhá-las.

 É importante ter em mente que qualquer um pode ver o que postar online. Tente não

partilhar nada comprometedor.
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Tumblr



O que é? –

O Tumblr é provavelmente a opção mais genérica, mas também é a mais útil, para pessoas
com cpacidades de ilustração digital básicas.

Para que serve? –

Embora não permita muita personalização, é um lugar ideal para qualquer pessoa manter os
seus trabalhos.
 
A sua versão de aplicação é ideal, para exibir ilustrações em dispositivos móveis, devido ao seu
design simpli�cado.



É intuitivo? –

Também tem a vantagem de ser extremamente fácil de usar: Os utilizadores precisam
simplesmente de criar uma conta, fazer login e começar a carregar as suas ilustrações.
 



Como é? –

As pessoas podem seguir as suas publicações e partilhar comentários sobre estas.Por sua vez,
as pessoas podem procurar por ilustrações que gostam e seguir o exemplo.



C O NT I NU A R

DeviantArt



O que é? –

DeviantArt é uma comunidade online enorme de ilustradores, designers grá�cos e artistas. Está
ativa desde 2000, e por isso é considerada a plataforma mais antiga.



Para que serve? –

Muitos artistas utilizam-na como um meio de mostrar o seu trabalho, com o objetivo de
ganhar um following e talvez até mesmo receber comissões de trabalho.
 



É intuitivo? –

Embora qualquer pessoa possa ter uma conta e fazer upload, ler e comentar as ilustrações,
desenhos e vídeos que encontrar na plataforma, são geralmente artistas individuais que
publicam as suas criações artísticas no DeviantArt.
 



Como é? –

Publicar ilustrações é bastante simples, basta criar uma conta, entrar e clicar no botão
'Submeter', procurar a ilustração e fazer upload.
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Dribble

O que é? –

Dribble é um website igualmente orientado a criativos e designers grá�cos, embora com muito
menoralcance do que o DeviantArt.



Para que serve? –

Potenciais empregadores poderão examinar as "imagens" carregadas (ou seja, as ilustrações) e
entrar em contacto com a pessoa por detrás destas, para oferecer trabalho.



É intuitivo? –

Embora qualquer pessoa possa ter uma conta, é orientada para mostrar o trabalho de artistas
pro�ssionais, designers grá�cos, e fornecer uma plataforma online, onde apresentar os seus
portfólios.
 



Como é? –

A sua utilização é bastante simples, basta basicamente seguir os mesmos passos dos dois
anteriores.
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São.Demasiadas.Opções.



Tapastic is meant for authors to publish whole comics, illustrations can be uploaded to

Patreon e monitorizadas (no entanto, este é o reino dos artistas pro�ssionais), e Pixiv é

extremamente limitado, pois são apenas ilustrações anime que são publicadas.

AT I V I D A D E S

Existem plataformas ainda mais especializadas, mas estas tendem a ser

dirigidas a pessoas que querem rentabilizar as suas ilustrações.

Está na hora de fazer uma tentativa. Complete as atividades

propostas, para terminar o módulo!

https://tapas.io/
https://www.patreon.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.pxv.android&hl=en_US


ATIVIDADE 1

Lembra-se, quando lhe foi solicitado guardar a banda desenhada que criou, na unidade

anterior? Bem, agora está na hora de partilhar a sua criação, orgulhosamente, com o mundo.

Aceda ao DeviantArt, crie uma conta, e faça upload da sua banda desenhada. Ela �cará

disponível na "nuvem", onde milhões de utilizadores, em todo o mundo, terão acesso. Quem

sabe, poderá iluminar o dia de alguém!

https://www.deviantart.com/join/?joinpoint=header


ATIVIDADE 2

Vamos colocar o logotipo que criou, utilizando o MS Paint. Tente postá-lo no Instagram, e de

seguida, adicione alguns hashtags ao seu post, para otimizar o seu alcance.

Alguns exemplos de hashtags: #Design_Grá�co, #Ilustração, #Creatividade



Preparado para o teste?

Boa sorte!

Lição 11 de 11

Quiz nº 5



Pergunta

01/03

Qual é a �nalidade das hashtags?

Para tornar mais fácil encontrar as suas redes sociais

Para melhorar o alcance dos seus posts

Para destacar palavras



Pergunta

02/03

Imagine que é um designer grá�co. Que plataforma usaria, para publicar o seu

portfólio?

Facebook

Tapastic

Dribble



Pergunta

03/03

Qual das seguintes plataformas é mais intuitiva?

Tumblr

Pixiv

Patreon


