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TUTORIAL PARA CRIAR UM BLOG

Blogs são diários virtuais em que podemos compartilhar e escrever com 
nossos amigos além de permitir que pessoas do mundo inteiro leiam e comentem.

Alguns termos que confundem muita gente:
Posts/postagens: publicação  do  conteúdo  para  seu  blog  de  forma 

cronológica, ou seja, a informação mais atual aparece primeiro. Fica na página 
principal, bem visível a todos que entrarem em seu diário.

Comentários: opiniões que as pessoas irão colocar  em seu blog.  Você 
pode recusar certas declarações de indivíduos mal intencionados como palavrões, 
ofensas entre outros termos que vocês conhecem mais do que ninguém.

Bom agora vamos colocar a mão na massa...quero dizer no computador...
Para se criar um BLOG no BLOGGER é necessário, primeiramente, ter um e-mail 
no GMAIL, conforme indica a figura 1.

WWW.GMAIL.COM

Já que você é novo por aqui, clique em CRIAR UMA CONTA que te levará 
para a figura 2.

Figura 1 – criar uma conta no GMAIL

http://WWW.GMAIL.COM/


Figura 2 – preenchimento de dados

Depois de preencher esse formulário CORRETAMENTE clique no final da 
página em ACEITO. CRIAR MINHA CONTA.

DICA: ANOTE SEU LOGIN E SENHA PARA NÃO ESQUECER

AGORA  ENTRE  EM  SEU  NAVEGADOR  (Mozilla,  Firefox  ou  Internet 
Explorer) e digite

WWW.BLOGGER.COM e  clique  no  item  CRIAR  UM  BLOG  conforme 
mostra a figura 3

http://www.blogger.com/


Figura 3 – criar um BLOG

Na tela abaixo cujo nome é CRIAR UMA CONTA digite o ENDEREÇO DE 
E-MAIL que você já criou no Gmail. No campo SENHA coloque a mesma senha 
criada em seu e-mail. Com certeza será uma senha forte que quer dizer que não é 
fácil de invasores descobrirem.

No NOME DE TELA escreva como ficará a sua assinatura quando postar 
algum assunto.

Depois digite os caracteres que aparecem para confirmar a operação e no 
final da página clique em CONTINUAR.



Figura 4 – PASSO 1 - criar uma conta

O Próximo passo é CRIAR UM NOME PARA SEU BLOG. Como mostra a 
figura 5.

Coloque um título e escolha uma URL que é um endereço para as pessoas 
poderem acessar seu blog. Esse endereço deve ser simples para seus contatos 
não desistirem de entrar  no seu blog por causa de um nome complexo.  Você 
também deve verificar a disponibilidade deste endereço já que existem milhares 
de blogs na rede e é comum já ter o nome que escolhemos.

No final clique em CONTINUAR para passar a figura 6.



Figura 5 – PASSO 2 - criar um nome para seu blog

Figura 6 – PASSO 3 – Selecione um modelo



A figura 6 acima, mostra como escolher o modelo, isto é, a aparência de 
seu BLOG clicando na bolinha abaixo da imagem conforme indica na imagem. 
Depois de escolher clique em CONTINUAR e seu blog está criado segundo o 
aviso da figura 7. Agora você pode começar a usar seu blog conforme a figura 8. 

Figura 7 – Seu blog está pronto

Figura 8 – Postagens

Finalmente  vamos começar  a  postar  nossas informações no blog. 
Coloque um título e escreva o texto no espaço em branco maior. Utilize a 
barra de ferramentas para trocar a fonte, tamanho e cor do texto, bem como 
para  colocar  imagens  e  vídeos.  Depois  clique  em  PUBLICAR  A 
POSTAGEM. Aparecerá  uma mensagem conforme indica a figura 9.

Barra de ferramentas



Figura 9 – Postagem publicada

Enfim sua primeira postagem foi publicada. Para visualizar seu blog clique 
em uma nova janela na figura 9 que aparecerá como seus usuários visualizarão 
conforme indica a figura 10.

Figura 10 – Visualização do blog

Se você quer criar uma nova postagem volte para a tela da figura 8, mas 
se você quer editar sua postagem clique em editar postagem, conforme indica na 
figura 11.



 
Figura 11 – Postagem publicada

Pronto...apenas clique em editar, modifique sua mensagem e publique sua 
postagem. 

Os passos básicos  para  se  criar  e  publicar  material  em um blog  foram 
mostrados.  Agora  vamos  conhecer  outros  recursos.  Clique  no  item 
CONFIGURAÇÕES e veremos as principais  ferramentas conforme indicado na 
figura 12.

Figura 12 – Configurações mais opção básico

De  todas  essas  opções  iremos  estudar  as  4  principais  (básico, 
formatação, comentários e permissões). 

O item básico indicado na figura acima, você pode alterar o título e colocar 
a descrição em seu blog. Depois de feita às alterações clique no final da página 
em SALVAR CONFIGURAÇÕES.

Outro recurso importante de conhecermos é o de  formatação  (figura 13) 
que configura quantas postagens devem aparecer na página principal, o formato 
de data, hora, bem como possibilita alterar o fuso horário (escolha o fuso horário 
de São Paulo). Não esqueça de SALVAR as CONFIGURAÇÕES no final. 



Figura 13 – Configurações - opção formatação

A opção abaixo representada pela figura 14 possibilita a configuração do 
item comentários. No item Quem pode comentar  escolha a opção QUALQUER 
UM. 

E quase no final da página onde está escrito Moderação de comentários 
escolha a opção SEMPRE e DIGITE SEU ENDEREÇO DE E-MAIL para que cada 
vez que uma pessoa comentar você receba uma mensagem para autorizar ou não 
o comentário. Assim evitamos comentários indesejados.

Figura 14 – Configurações - opção comentários



A última opção é a de  permissões (figura 15)  que você pode convidar 
outras pessoas para publicar no seu blog, ou seja, serem AUTORES juntamente 
com  você.  Para  realizar  esta  operação  clique  em  ADICIONAR  AUTORES  e 
coloque os e-mails das pessoas que deseja convidar. O interessante que seus 
convidados apenas poderão inserir novos posts e nunca apagar ou modificar suas 
configurações. Elas até podem realizar essa ação, mas apenas se você permitir.

Outra  opção  interessante  é  sobre  os  LEITORES  DE  SEU  BLOG. 
Geralmente  as  pessoas  permitem  que  qualquer  pessoa  no  mundo  visualize, 
porém você pode escolher um grupo restrito de amigos por e-mail ou que apenas 
autores do seu blog possam lê-lo.

 

 

Figura 15 – Configurações - opção formatação

Se você quer sair de seu blog clique em SAIR no canto direito superior da 
tela.

Para entrar novamente no BLOG, entre em WWW.BLOGGER.COM e digite 
seu E-MAIL e SENHA, conforme mostra a figura 16. Aqui você também pode criar 
outros blogs sobre os mais diversos assuntos. 

http://WWW.BLOGGER.COM/


Figura 16 – Entrar novamente em seu blog

Pronto, agora que você sabe tudo sobre blogs continue “mexendo” para 
aprender  novidades.  O  blog  abaixo  tem  novidades  interessantes  para  os 
blogueiros em geral:
http://dicasblogger.blogspot.com/2008/01/dicionario-de-termos-blogueiros.html

http://dicasblogger.blogspot.com/2008/01/dicionario-de-termos-blogueiros.html

