
E aí, pessoal? Estou aqui pra deixar uma dica e um tutorial pra vocês que gostam de usar 

quadrinhos para facilitar a aprendizagem de certas coisas, ou também pra se divertir. 

O site se chama Bitstrips(http://www.bitstrips.com). Para poder fazer seus quadrinhos, você 

precisará criar uma conta primeiro. Para fazer uma conta, é muito simples: Ao abrir a página 

do link que eu coloquei ali em cima, você irá se deparar com esta tela: 

 

 

O primeiro link(verde) abre uma página do site especialmente para escolas. Para se cadastrar 

nele você deve clicar no link “Sign Up Today” que está destacado na imagem abaixo: 

 

Mas, cuidado. Esta versão do Bitstrips é paga, e você tem apenas 30 dias para testar. O 

segundo link(em amarelo), abre uma página em parceria com o Cartoon Network. Algo como 

uma campanho contra o bullying. Você pode se cadastrar, e criar a sua tirinha descrevendo 

http://www.bitstrips.com/


como você resolveria este problema. Você pode entrar como sendo uma criança/adolescente, 

ou como um professor(Kids e Teachers, respectivamente). 

O ultimo link(em laranja), na minha opinião é o mais divertido, e o mais útil, também.  

Clicando nele, você irá para esta página: 

 

O item destacado, é o link onde você pode se cadastrar. É bem simples: Existe um link onde 

você pode se cadastrar no site com a sua conta do Facebook, ou você pode criar um nome de 

usuário(username), e uma senha(password), colocar a sua idade, no dropdown ao lado da 

frase “How old are you?”, depois disso aparecerá uma caixa de texto para você colocar o seu 

e-mail.  E obviamente, você terá que “ler e concordar com os termos de condições e a política 

de privacidade”(alguém realmente lê isso?? Rs). No site isto está escrito em inglês, mas é fácil 

de identificar(I have read and agree to the Terms of Use and Privacy Policy). E então é só clicar 

no link “Sign Up Now!” em baixo. 

 

http://www.bitstrips.com/terms.php
http://www.bitstrips.com/privacy.php


Depois disso, você será enviado à uma página de boas-vindas. Do lado esquerdo da tela você 

pode ver “Create”, e em baixo, “Comic”, “Character” e “Avatar”. 

Vamos criar um personagem primeiro(character). 

 

Clicando em “Character”, você será redirecionado para esta página. Onde está escrito 

“Character Name”, você deve colocar o nome do seu personagem, e então clicar na cabeça 

com um ponto de interrogação para começar a criar o design do seu personagem. 

 

Aqui você escolhe se o seu personagem é homem, ou mulher(Isso é meio óbvio, mas eu acho 

bom falar, né.) 



 

Aqui, você escolhe a tonalidade da pele do seu personagem. 

 

E aqui, a cor do cabelo. 



 

Aqui, você escolhe o formato do rosto do seu personagem, e um cabelo. Mas o penteado pode 

ser mudado depois, então não tem muita importância no cabelo nesta etapa. 

 

Prosseguindo, para o próximo passo, você irá para esta página, e o site começará, a te dar 

instruções de como fazer o rosto do seu personagem, mas é só clicar em “Skip Instructions” 

logo acima da cabeça do personagem, que você pode pular isto(Afinal, eu estou te dando as 

instruções aqui!). 



 

Clicando para pular as instruções, vários modelos irão aparecer. No quadro “hairstyle”, irão 

aparecer os estilos de corte de cabelo. Clicando nas setas no canto inferior direito do quadro, 

novos cortes aparecerão. 

No quadro Foreheads and Bangs, variações do corte de cabelo escolhido aparecerão. Também 

existem as setas no canto inferior direito. 

Em baixo dos dois quadros, você pode ver uma paleta e cores, onde você pode selecionar a cor 

do cabelo(sim, novamente, se quiser). 

Você pode prosseguir clicando nos quadros acima da cabeça do personagem. A destacada em 

amarelo, é onde você está. Indo para a próxima, você estará nesta página: 

 

Aqui, você poderá escolher o tipo de sobrancelha do seu personagem. O esquema é o mesmo 

da escolha do cabelo, mas não existem variações no penteado da sobrancelha(rsrs). Você 



também pode escolher a cor da sobrancelha separadamente do cabelo(mas isso fica muito 

estranho, não acha?). No próximo passo, você escolherá o formato dos olhos, e o formato da 

íris dos olhos. As cores também são selecionáveis. E o esquema continua o mesmo do cabelo, e 

das sobrancelhas. 

 

Clicando no próximo item, você escolherá, os tipos de cílios, e os detalhes dos olhos(olheiras, 

maquiagem, etc). 

 

No próximo passo, você escolherá o nariz, do personagem. 



 

(O interessante é que tem a opção Michael Jackson também... sem nariz. Rsrsrs) 

Ok, no próximo passo, você irá escolher o tipo de boca do personagem. Mas eu acho melhor 

nem mudar isso, porque a boca original é a melhor que tem. 

 

Agora, você escolherá o tipo de orelha do seu personagem, e se quiser, colocar acessórios na 

orelha dele/dela. 



 

Com orelhas escolhidas, você escolherá a bochecha, e o queixo(cheeks e chins, 

respectivamente). 

 

Depois disso, você escolherá a barba e o bigode do seu personagem(também é possível nas 

mulheres... se bem que se os personagens mulheres que tenham bigode, não sejam muito 



bem “mulheres”, né).

 

(Destaque para o estilo Hitler, ali em baixo. Rsrs) 

No próximo passo, você escolherá os detalhes das bochechas, e da testa. 

 

Então, você poderá escolher chapéus, e óculos, se quiser. 

Este é o passo final do desenvolvimento do rosto do seu personagem. Acima dos itens do 

rosto, você pode ver 3 botões: “Face”, “Body” e “Save” 

Face, é o óbvio: a face do seu personagem, a cara. O que você estava fazendo até agora. 

Body, é o corpo, e é onde você irá clicar agora para desenvolver o corpo do seu personagem. 

Save, é “salvar”. Eu não precisava nem dizer isto, mas enfim. Vamos ao corpo. 



Ele irá começar as instruções novamente. É só pular do mesmo jeito que você fez da ultima 

vez. 

 

Height é altura, Tall é alto, e Short é baixo. Aí você escolhe a altura do seu personagem, 

obviamente. 

Gender significa gênero. Ali você pode mudar o sexo do seu personagem se você não gostou 

da escolha que fez de primeira. 

Body Type: Aqui você poderá escolher o tipo físico do seu personagem. 

Favorecendo a parte “Thin”, você irá emagrecer o personagem. Favorecendo a parte “Fat”, 

você irá engordá-lo, e favorecendo a parte “Buff”, você irá “muscularizá-lo”(deixa-lo 

musculoso, eu não achei uma palavra adequada...). 

Indo para o próximo passo, você pode escolher roupas pré-definidas. Aqui as roupas virão em 

conjuntos. 



 

No próximo passo, você pode fazer mudanças no conjunto que você escolheu, mudando a 

camiseta. 

 

No próximo passo, você pode colocar um suéter, mas só existe uma opção, e não é das mais 

belas, então eu sugiro pulá-lo. 



 

Agora você pode colocar um paletó, ou tirar o que você escolheu. 

 

Agora, você pode mudar as calças. 



 

No próximo passo, você pode colocar uma saia(quanto glamour, não?), mas só existe uma 

opção, e eu não achei legal nem pra colocar nos personagens do sexo feminino. 

 

(Olhem só, como ele ficou lindo... rsrsrs) 

Agora, você pode escolher os sapatos e as meias do personagem. 



 

Agora, você pode colocar umas luvas, se quiser. 

 

Então você pode colocar chapéus, e acessórios na cabeça. 



 

Agora, você pode colocar acessórios no pescoço, como colares, e gravatas. 

 

Seguindo, você poderá colocar mochilas, e um cinto. Este é o ultimo passo da criação do seu 

personagem. Agora é só clicar em “Save” e pronto, seu personagem está criado. 



 

Voltando para o canto esquerdo da tela, você poderá ver novamente os botões “Comic”, 

Character” e “Avatar”. Você pode criar mais de 1 personagem se quiser. 

O “Avatar” é a imagem de exibição da sua conta. Você pode exibir o rosto do seu personagem 

como avatar, ou você pode criar um rosto novo. O processo é o mesmo de fazer um rosto para 

o seu personagem. 

Agora vamos fazer uma tirinha, clicando em “Comic” 

 

Você virá para esta página, clicando em “Comic”. Ali em cima, como você pode ver, tem vários 

personagens. Você pode usá-los nas suas tirinhas como coadjuvantes, ou como os principais 

também, se não quiser usar o seu personagem demais. É só arrastá-los para o quadrinho 

desejado, e diminuir ou aumentar o tamanho deles facilmente. 



Em baixo de onde está escrito “Comic Builders”, você pode ver os botões “Bitstrips Basics”, 

que são os personagens básicos do site. “Famous & Featured” que são personagens famosos 

reproduzidos pelo site. Ali você pode encontrar personalidades como Charlie Sheen, Mark 

Zuckerberg, entre outros. 

Pets, são animais. Existem apenas dois para escolha ali: um cachorro, e um gato. 

My Characters, como você já deve ter pensado, são os seus personagens. 

Acima dos personagens, você pode ver mais botões. 

“Scenes” são os cenários. Ali você pode selecionar os cenários básicos do site, ou criar o seu 

próprio, clicando em “My Scenes”, e depois em “New Scene”. 

 

“Props” são os objetos de cena. Ali você pode colocar no seu quadrinho: Armas, bandeiras, 

hambúrgueres, e vários outros objetos. 

“Furniture” são os móveis. Você pode colocar no seu quadrinho: cadeiras, fogões, geladeiras, e 

muito mais coisas. 

“Effects” são os efeitos. Você pode colocar efeitos no fundo do cenário, linhas, e muuuuuitos 

outros efeitos. 

“Shapes” são formas. Triângulos quadrados, e vários outros. Eu não encontrei um uso 

adequado pra eles, mas quem sabe vocês encontrem... 

“Outfits” são roupas. Você pode escolher as roupas para os personagens dentro de um 

quadrinho. Ou criar uma para eles. 

Agora, pulando de “Art Library” para “Layout”. 



 

No Layout, você pode escolher o... layout do quadrinho. 

 

O numero de painéis está padronizado em 3, mas você pode mudar isso, se quiser. 

Você também pode mudar a cor dentro dos quadrinhos, e fora deles. 

Indo para “Text Bubbles” 



 

Nessa parte, não precisa de muita explicação, é só escolher o tipo de balão que você quer, 

arrastar para o quadro desejado, e escrever o texto que quiser. A formatação de texto 

dispensa explicações. Se você sabe mexer no Word, você sabe fazer isso. 

 

Indo para controls. 

Aqui é tudo muito simples. É só selecionar o seu personagem, e clicar na posição/expressão 

que deseja que ele tenha. 

Você pode mudar expressão das sobrancelhas, olhos, boca, e a expressão corporal. Virar a 

cabeça, virar o corpo, fazer o personagem sentar, se inclinar, e mudar a posição das mãos dele. 

O site é autoexplicativo nesta parte. É tudo muito intuitivo. 

Agora, indo para “Filters”. 



 

Em “Brightness” você escolhe a claridade do seu personagem. Quando você coloca isso no 

máximo, o seu personagem vai ficar invisível: 

 

No mínimo, ele vai ficar totalmente preto: 



 

“Contrast” é o contraste do seu personagem. Quando você põe no máximo, ele fica assim: 

 

E no mínimo: 



 

“Hue” é a matiz. Se você colocar no máximo, ou no mínimo, ele fica na cor normal do seu 

personagem. Agora, dependendo do ponto em que você parar no meio, da linha, ele fica em 

uma cor diferente: 

 

“Saturation” é a saturação do personagem. No máximo, ele fica totalmente saturado, laranja: 



 

No mínimo, ele não tem saturação nenhuma, fica sem cor: 

 

“Threshold” é algo como o principio das cores do personagem. Deixando-o no máximo, ele fica 

com a cor normal. No mínimo, fica completamente preto, mas enquanto você vai mudando a 

barra, ele vai ficando branco, e depois preto: 



 

“Transparencey” é a transparência do seu personagem. Quanto mais você diminui, mais 

transparente ele vai ficando. 

“Blur” significa “borrão”, e quanto mais você aumenta, mais borrado, seu personagem vai 

ficando: 

 

Para fazer sua tirinha, é só posicionar os personagens no cenário que você escolheu em cada 

quadrinho, colocar os balões, e as falas, e depois clicar em “Save”, o botão em vermelho(É 

claro que, se você quiser pode colocar um titulo no seu quadrinho. Logo ali onde está escrito 

“Title of Strip”). 



 

Você virá para esta página. Aí você decide se quer publicar a tirinha, para que ela possa ser 

vista por qualquer um que entrar no site, clicando no botão verde “PUBLISH NOW”. No 

dropdown ao lado da frase “Select Genre”, você deve escolher o gênero da sua tirinha(humor, 

drama, educacional, etc). Nas opções abaixo de “Who can edit this strip?”, você decide quem 

pode editar sua tirinha. Anybody(ninguém), Friends only(apenas amigos) e Nobody but 

me(ninguém à não ser eu). Você pode criar um série de tirinhas, mas não nesta página. Daí o 

botão “Move to series”(mover para a série). E o o botão “Delete” para deletar a tirinha. Para 

colocar a sua tirinha no seu site, ou onde você quiser, basta clicar com o botão direito do 

mouse na imagem, e salvá-la. Por enquanto é isso, pessoal. Até a próxima. 

 

Dúvidas? Deixe nos comentários que eu as responderei o mais rápido possível. 

 


