
 

Este recurso foi produzido no âmbito da formação contínua de professores e faz parte integrante da investigação do trabalho de 

doutoramento em Multimédia em Educação, pela Universidade de Aveiro do professor José Alberto Rodrigues, com o mesmo nome 

desta oficina de formação. A identificação do autor deste documento é a constante desta página e constituí recurso educativo em EVT. 

 

 

 

 

 

Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT 
E s t u d o  s o b r e  a  i n t e g r a ç ã o  d e  f e r r a m e n t a s  d i g i t a i s  n o  c u r r í c u l o  

d a  d i s c i p l i n a  d e  E d u c a ç ã o  V i s u a l  e  T e c n o l ó g i c a  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pixton 
M a n u a l  e  G u i a  d e  e x p l o r a ç ã o  d o  P i x t o n  p a r a  u t i l i z a ç ã o  e m  

c o n t e x t o  d e  E d u c a ç ã o  V i s u a l  e  T e c n o l ó g i c a  

 

 

José Alberto Rodrigues 

 

 

 

 

 



Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT 

Estudo sobre a integração de ferramentas digitais no currículo da disciplina de Educação Visual e Tecnológica 

 

 
1 

 

Caracterização e Ficha Técnica do Pixton 
©

 

Nome Pixton 

Tipo de ferramenta Web 2.0 

Autores e/ou Criadores 
Pixton Comics Inc. 

©
 

Versão 2.0 Beta 

Tipo de versão Gratuita, sem necessidade de criar um registo. Para publicação 
dos trabalhos é necessário realizar um registo gratuito. 

URL’s http://www.pixton.com/pt/for-fun  

Língua(s) Disponível em 46 línguas, incluindo o Português 

Tipo de funções Criação de tiras/vinhetas de Banda Desenhada 

Recursos necessários Computador com ligação à Internet e browser 

  

Breve descrição O Pixton é uma ferramenta online que permite aos utilizadores 

criar histórias de Banda Desenhada e partilhá-las online através 
da sua publicação a partir da criação de um registo simples. Esta 
aplicação permite aos utilizadores usar um vasto leque de opções 
na configuração das suas criações que vão da simples escolha de 
elementos já padronizados e disponibilizados pela Pixton como 
criar, a partir do zero, as suas BD’s. 
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Manual e Guia de Utilização e Exploração do Pixton 
©

 

1. Para acedermos a esta ferramenta, devemos, no browser da Internet, digitar o seguinte 

endereço: http://www.pixton.com/pt/for-fun  

Iremos então visualizar uma página como a da Figura 1. Esta ferramenta permite-nos, 

de forma simples e intuitiva criar vinhetas ou tiras de Banda Desenhada a partir dos 

elementos que são disponibilizados pelo site, com inúmeras opções que abordaremos 

mais adiante. 

 

Figura 1. Página inicial do Pixton 

 

http://www.pixton.com/pt/for-fun
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2. No topo da página inicial encontra-se um menu principal para navegação no site do 

Pixton (Figura 2). Este menu, na sua parte superior, dá acesso ao link para o início do 

site (página de entrada), Entrar, Join Now e Menu para escolha da língua. Caso 

tenhamos já criado uma conta de utilizador podemos fazer Entrar, inserindo depois os 

nossos dados de utilizador. Caso não tenhamos conta, podemos criar uma carregando 

em Join Now. O menu pendente dá acesso à selecção da língua. Lembramos que esta 

ferramenta está disponível em 46 línguas, incluindo o Português. Nesta e em todas as 

outras páginas aparece este menu acompanhado do que está imediatamente abaixo 

com algumas funcionalidades extra como Quadradinhos, Criar, Comunidade, Shop e 

Ajuda. A navegação por estas secções pode revelar-se útil para um conhecimento 

melhor da ferramenta. Na parte inferior da página também aparecem com regularidade 

banners que remetem para secções de destaque e outras da comunidade. 

 

Figura 2. Menu de navegação principal do Pixton 

 

Apesar de não ser necessário estar registado para criar BD’s, como para a publicação 

de trabalhos e rentabilização de todas as funcionalidades do Pixton é necessário um 

registo, aconselha-se a criação de um registo pois o processo é bastante simples. 

Basta carregar em Join Now no menu principal de navegação e abre-se uma nova 

página para inserção de dados e criação de conta (Figura 3). De notar que os 

utilizadores que já tenham conta no Facebook podem ligar-se ao Pixton através dessa 

rede. 

Se não quiserem criar uma conta e, apenas experimentar o Pixton, podem passar o 

cursor sobre Criar (no menu principal) e depois carregar em Criar uma Comic (Figura 

4). 

 

Figura 3. Formulário para criação de conta no Pixton (ou ligar-se através do Facebook) 
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Figura 4. Como criar uma Banda Desenhada no Pixton sem criar um registo 

 

3. Neste manual iremos tomar como exemplo a utilização do Pixton por alguém registado. 

Depois de entrarmos na nossa conta de utilizador, temos acesso a uma página com a 

configuração idêntica à da Figura 5. Podem notar que existem créditos que são dados 

aos utilizadores se estes se autenticarem pelo Facebook ou por convidarem novos 

amigos. Estes créditos podem depois ser trocados por funcionalidades e ferramentas 

extras no Pixton. Mais abaixo desta barra, existem separadores para várias secções e 

destaques desta ferramenta. 

 

Figura 5. Página apresentada no Pixton após autenticação de utilizador 

 

4. Quando acedermos à ferramenta de criação (ver ponto 2 deste manual) é-nos 

apresentada uma página com as opções possíveis a seleccionar para começarmos a 

criação a nossa Banda Desenhada (Figura 6). Algumas das ferramentas, se 

comprovarem, apenas estão disponíveis em versões superiores, no caso pagas (Figura 

7). Esta situação ocorre porque o Pixton tem esta ferramenta gratuita mas tem também 

uma para edição Educacional e outra Empresarial, essas sim, pagas, e com mais 

funcionalidades. 
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Figura 6. Página para selecção do tipo de Banda Desenhada a realizar no Pixton  

 

 

Figura 7. Mensagem de informação sobre plano não disponível na versão gratuita do Pixton  

 

5. Tomando como exemplo o modelo Regulat Comic, ao carregarmos nesta opção 

aparece uma barra a carregar a interface para edição (Figura 8). Concluído o 

carregamento, aparecerá na área de trabalho a ferramenta de edição/criação (Figura 

9).  

 

Figura 8. Carregamento de um modelo de Comic no Pixton  
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Figura 9. Ferramenta de edição/criação no Pixton  

 

6. Na parte lateral esquerda, as ferramentas disponíveis nessa barra servem as seguintes 

funções, por esta ordem, de cima para baixo: Adicionar personagem, Adicionar balão, 

Adicionar Forma, Adicionar Fundo, Adicionar imagem e botões para anular e refazer o 

que foi realizado (Figura 10). Na parte inferior, temos outra barra de ferramentas que, 

da esquerda para a direita tem as seguintes funções: Adicionar uma nova cena (botão 

azul com uma seta apontada para baixo), Guardar uma cena, Reverter uma cena 

(anula a cena que está a ser realizada), eliminar, cena em branco, cor, salvar como 

cenário de fundo e flip horizontal, sendo que o botão + serve para adicionar um novo 

cenário (Figura 11). Na parte direita, a barra tem uma ferramenta de zoom e duas setas 

(esquerda e direita) para redimensionar a vinheta, alargando-a ou encurtando-a (Figura 

12). 

 

Figura 10. Ferramentas de edição/criação no Pixton 
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Figura 11. Ferramentas de edição/criação no Pixton 

 

 

 

Figura 12. Ferramentas de edição/criação no Pixton 

 

7. Iniciada a criação da tira/vinheta, após inclusão dos primeiros elementos, as barras de 

ferramentas alteram-se permitindo a manipulação de expressões, edição de 

expressões e outros elementos nas personagens como na barra horizontal inferior 

aparecem mais opções (Figura 13). A opção mais assertiva será os utilizadores 

experimentarem cada um destes efeitos quando iniciarem a exploração da ferramenta, 

ficando desde logo a conhecer os seus efeitos. Se repararem aquando da exploração, 

cada parte da personagem pode ser manipulada individualmente para além da sua 

movimentação na totalidade. As zonas a alterar fica marcada a verde. 

 

Figura 13. Barra de ferramentas de edição das personagens no Pixton 
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8. Concluída uma cena, podemos guardá-la carregando no botão Salvar e Continuar, 

aparecendo a vinheta/tira concluída podendo-se concluir o trabalho ou carregar no 

símbolo + para adicionar uma cena nova à BD. Atingida a dimensão máxima da largura 

da BD e as cenas todas preenchidas, se fizermos Salvar e Continuar, aparecerá uma 

nova página para inscrevermos os dados que irão figurar na publicação (Figura 14). 

Para o preenchimento dos formulários antes da publicação, aparecem 4 separadores 

diferentes nos quais temos que inserir dados: Geral, Canais, Sharing e Audiência 

(Figura 15). Na primeira são informações genéricas como título e descrição; depois em 

que secção/categoria do Pixton se insere; de que forma vai ser partilhado e se é para 

todos os públicos ou para uma idade restrita. 

 

Figura 14. Formulário para publicação no Pixton 

 

 

Figura 15. Separadores existentes para preenchimento de dados antes da publicação no Pixton 

 

9. Terminado o processo descrito em 8, devemos fazer publicar e aparecerá ao fim de 

alguns segundos a nossa publicação online, com a vantagem adicional de aparecer de 

imediato uma caixa de diálogo na qual podemos inserir os nossos dados e incluir uma 

mensagem e endereços de E-mail com a quem queremos partilhar (Figura 16). 



Ferramentas Web, Web 2.0 e Software Livre em EVT 

Estudo sobre a integração de ferramentas digitais no currículo da disciplina de Educação Visual e Tecnológica 

 

 
9 

 

 

Figura 16. Ferramenta para envio directo do nosso trabalho do Pixton por E-mail 

 

10. Finalmente, podemos ver de imediato o nosso trabalho que podemos inclusivamente 

publicar e divulgar por outras formas (E-mail, Facebook, etc….) e ainda obter o código 

para publicação noutras páginas, imprimir, de entre outros, através dos botões 

(representados por símbolos) logo abaixo da nossa BD (Figura 17). 

 

Figura 17. Resultado final do nosso trabalho no Pixton e possibilidade de o partilhar e imprimir 

 

11. Uma nota final para uma barra de navegação que existe no final de cada página do 

Pixton (Figura 18) que permite aos utilizadores navegarem por mais páginas desta 
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aplicação, ficando a conhecer um pouco melhor a sua filosofia e como foi criada, para 

além de outros espaços que poderão ser úteis. Salientamos que não raras vezes este 

site promove concursos e outras actividades muito interessantes para que os alunos 

possam participar. 

 

Figura 18. Barra de navegação existente em rodapé de todas as páginas do Pixton 

 


