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1. Introdução
O Pixton é uma ferramenta online que permite a criação de histórias em quadrinhos. Possui uma grande
variedade de cenários, objetos e personagens. Caso você queira criar personagens personalizados, há a
possibilidade de adquirir um perfil específico, na versão paga (Pixton+).
O site pode ser acessado em https://www.pixton.com .

2. Criando uma conta


Para criar histórias em quadrinhos, é necessário possuir cadastro no site. Para tanto, acesse o
endereço indicado anteriormente e clique em Sign Up.



A tela seguinte possui quatro opções de cadastro. I’m at work, que se destina a fins profissionais,
I’m a teacher e I’m a student, que se destinam a fins pedagógicos, e I just wanna have fun, que foi
a versão utilizada neste tutorial. Selecione a opção que mais se adequa o seu perfil.



Em seguida, preencha os campos Choose a Username com o nome de usuário desejado, Your Age
com sua idade, Your Email Adress e Retype Your Email Adress com seu endereço de e‐mail, e
Choose a Password com a senha desejada. Após, clique em Get Started.



É possível, ainda, cadastrar‐se com Facebook, Google, Edmodo e Office 365. Basta clicar na opção
desejada.



Se esta for sua primeira vez acessando o Pixton a partir de uma das redes listadas acima, será
necessário cadastrar um nome de usuário. Para isso, clique em I don’t have already a Pixton
account.



Preencha o campo Choose a Username com o nome de usuário desejado e, após, clique em Get
Started.



Em seguida, serão exibidos os planos pagos do Pixton. Você tem 7 dias para testar esses planos, que
trazem um número maior de recursos para editar sua história em quadrinhos. Neste tutorial,
utilizamos a versão básica da ferramenta. Clique em Continue caso não deseje adquirir um plano
pago.

3. Começando a HQ
● Para começar uma HQ, retorne à página inicial do Pixton e clique no botão Create a comic now!.



Na tela seguinte, escolha um layout para a HQ. Os layouts disponíveis são Comic Strip, Storyboard e
Graphic Novel. Abaixo, são exibidos exemplos de histórias com estes layouts. Basta clicar em
Select... na opção desejada.

● O layout Comic Strip gera uma HQ com quadrinhos de tamanho uniforme, assim como é possível
observar na imagem a seguir.

● O layout Storyboard gera quadrinhos com títulos e descrições:

● O layout Graphic Novel permite personalizar o tamanho dos quadrinhos.

4. Criando uma HQ básica
● Os layouts Comic Strip e Graphic Novel redirecionam para a seguinte página.

● Ao selecionar Basic, você poderá escolher entre uma variedade de temas pré‐definidos para
montar sua história de maneira básica e com pouco controle sobre a edição.

● Após escolher um tema, você deverá selecionar um cenário.

● Após selecionar o cenário, você deverá escolher quantos personagens aparecerão na HQ.

● Após definir o número, você escolherá seus personagens. Eles serão indicados considerando o
cenário escolhido. Por exemplo: se você escolher um aeroporto, os personagens indicados serão a
comissária de bordo, piloto etc.

● A partir da escolha dos personagens, é gerado um quadrinho com base nas configurações feitas até
o momento.

● Para dar um título à HQ, clique em “[ Enter Title Here ]” e digite o título desejado.

● Clique sobre os personagens para editá‐los.

● Ao clicar no botão

, o personagem será invertido horizontalmente.

● O botão

altera a cor da pele do personagem.

● O botão
possibilita mudar a posição do personagem. Será aberto um menu com várias
posições pré‐definidas.

● O botão
altera a expressão facial do personagem. Ao clicar nele, será aberto um menu com
várias expressões pré‐definidas.

● Ao clicar no botão

, o personagem será excluído do quadrinho.

● Para inserir falas nos balões, basta clicar sobre eles e digitar o texto.

● O botão

permite desfazer as mudanças no quadrinho.

● O botão

permite salvar as alterações realizadas no quadrinho.

● O botão
é o responsável por adicionar um novo quadrinho à história. Por configuração padrão
da ferramenta, o novo quadrinho será sempre uma cópia do anterior.

● Para adicionar um novo personagem, clique em
. Em Preset Characters, você pode escolher um
personagem entre uma grande variedade de personagens pré‐definidos. Em My Characters, você
escolherá entre os personagens previamente utilizados ou criados (caso tenha uma conta Pixton+).
Basta clicar sobre um personagem para adicioná‐lo.

● Para trocar o cenário, clique em
e, depois, um cenário.

. Será aberto um menu com vários temas. Selecione um tema

● Após realizar todas as mudanças, escolha uma das opções do menu exibido abaixo, que se encontra
na parte inferior de sua HQ.

o Clique em Save for later se desejar salvar a HQ no próprio site.

o A opção Download possibilita baixar a HQ em formato de imagem no seu computador
(Requer Pixton+).

o Print: imprime a HQ (Requer Pixton+).

o Publish: torna a HQ pública no site.

5. Criando uma HQ com recursos avançados
● Ao escolher a opção Advanced ao invés de Basic no menu abaixo, você terá um maior controle
sobre a edição dos personagens e dos cenários.

● Será exibido um quadrinho em branco. Note que esses botões estavam ausentes no modo básico.



Ao clicar nos três pontinhos (

), você encontrará mais alguns botões para edição.

● No botão

é possível escolher a cor do fundo do quadrinho.

● No botão

é possível escolher um modelo de gradiente para o fundo.

● No modo avançado, é possível realizar mais edições nos personagens. Selecione um personagem no
menu Preset Characteres.

● Ao clicar sobre o personagem, é possível movê‐lo, redimensioná‐lo e rotacioná‐lo.

● O botão
permite alterar a posição e a expressão do personagem além das configurações pré‐
definidas do modo básico. Clique nele para alterar o personagem.

● Clique em

para aplicar zoom no rosto da personagem.

● Clique, por exemplo, nos olhos do personagem e segure o botão esquerdo do mouse. É possível
modificar o olhar ao arrastar a seta do mouse até a opção desejada e soltar o botão esquerdo. Esse
procedimento funciona também com a boca, as mãos e as sobrancelhas.

● O botão

gera uma expressão aleatória no rosto do personagem.

● O botão
aplica um zoom no corpo do personagem para facilitar a edição da posição. Além das
posições pré‐definidas, é possível clicar na parte do corpo (braços, pernas, cabeça) e arrastá‐las
para movê‐las ou rotacioná‐las.

● O botão

gera uma pose aleatória.

● Ao clicar no botão
, você poderá alterar as cores do personagem. Para isso, clique e segure o
botão do mouse sobre o elemento que deseja colorir. Arraste e solte o mouse sobre a cor desejada.





Ao clicar no botão
, você poderá modificar o tipo de orelhas, cabelo, nariz, boca, bigode, barba,
queixo, sobrancelhas, mãos, pernas, vestimentas. Para isso, segure o botão esquerdo do mouse e
arraste a seta do mouse até a opção desejada.



Ao clicar no botão
, você poderá aumentar/diminuir e mover para cima/para baixo as partes do
corpo do personagem. Para isso, clique e segure o botão do mouse sobre o elemento que deseja
alterar/mover. Arraste a seta do mouse para cima/para baixo ou para um lado/para o outro lado.



Após personalizar o personagem, dê um clique no fundo do quadrinho para retornar ao menu
inicial.

● Clique em

para adicionar um balão de fala.

● Digite o texto da fala no lugar indicado.

● Para alterar a posição do texto no quadrinho, clique em

● Clicar e arrastar o botão indicado alonga a seta do balão.

e arraste o balão.

● O botão

abre um menu para alterar as cores do balão de fala.

● O botão
altera a cor do texto. O botão
a cor das bordas do balão.

altera a cor do fundo do balão. O botão

altera

● Para adicionar objetos ao cenário, clique no botão
. Será aberto um menu com várias opções de
objetos. Procure o objeto desejado e clique sobre ele para inseri‐lo à cena.

● Por padrão, os objetos ficam sobrepostos ao resto dos elementos do quadrinho quando inseridos.

● Clique no objeto que se sobrepõe. O seguinte menu será aberto.

● Para mandar o objeto uma camada para trás, clique em

.

● Neste menu ainda é possível mandar o objeto selecionado uma camada acima (
objeto horizontalmente (

), inverter o objeto verticalmente (

), inverter o

), duplicar o objeto (

),

configurar a opacidade do objeto (
colorir o objeto (

), deixar o objeto selecionado com efeito sombreado (

) e excluir o objeto da cena (

),

).

● Para salvar, fazer o download, compartilhar publicamente ou imprimir a HQ, utilize o menu que se
encontra na parte inferior da HQ.

