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Prólogo 

Isso daqui é um pequeno manual para VOCÊ, caro leitor novo editor, que não 

tem prática com o Wordpress. E talvez nem com blogs. 

ClaMAN 
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Capítulo 1 – Coisas Básicas 

O que você precisa saber antes de fazer qualquer coisa 

 

O Blog Utilis Inutilis [ou apenas UtiInuti] é um blog de conteúdo inútil periódico sem fins 

nem meios lucrativos. Resumindo: ninguém ganha nada pra escrever aqui. 

Nesse blog, há administradores e editores. Você ainda é um editor, senão tinha recebido o 

“GUIA DE POSTAGENS PARA ADMINISTRADORES DE BLOGS”. Então, vamos do começo. 

 

1.1. Como fazer login 

De certa maneira, é muito simples entrar no painel do blog. 

Ao digitarmos http://utinuti.wordpress.com/wp-admin, surge uma página com um negócio 

exatamente assim: 

 
Isso funciona igual seu e-mail, ou seu Facebook, ou seu MSN. Na caixa “Email or 

Username” Você digita o nome de usuário que você recebeu do Coordenador de Editores 

sem Direitos Administrativos no seu e-mail. Por exemplo, ediutiinuti, ou utieditor, ou 

ediinuti, ou editoruti, ou utiedi, etc. Na caixa “Password”, você digita a senha que você 

recebeu junto com seu nome de usuário. Normalmente termina com “ante”. 

É recomendado que você clique no botão “Remember Me”, pois assim, toda vez que você 

entrar em http://utinuti.wordpress.com/wp-admin, já vai diretamente para o painel do 

blog, e não vai precisar ficar toda hora digitando seu nome de usuário e senha. 

AVISO: Não mude a senha da conta. O administrador já tem muita coisa para fazer, e não 

quer ficar quebrando a cabeça para trocar sua senha de novo. 
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1.2. Onde apertar para criar um post 

Você fez login, certo? Se fez tudo direito, a página seguinte será essa: 

 

Isso é o Painel, onde tem as informações básicas do blog. 

Na aba “Agora”, mostra coisas como o nº de postagens totais do blog, páginas, 

comentários, etc. 

Na aba “Suas Coisas”, mostra as postagens e comentários mais recentes. 

Em “QuickPress”, você pode fazer uma postagem rápida, com direito a colocar imagens 

[Leia no cap.2.2] e tags [leia no cap.3.4]. 

Na aba “Rascunhos Recentes”, aparecerão os rascunhos recentes [ah, não diga!?] que você 

fez [leia mais no cap.3.2]. 

Na barra no lado esquerdo, tem várias coisas [vou falar das principais]: 

 O botão início mostra sempre essa página acima. O botão estatísticas do site vai mostrar 

o número de visitantes e de postagens por dia. No botão mídia, você pode adicionar e ver 

imagens e arquivos que você enviou. No botão comentários, você pode excluir e 

responder comentários. Em enquetes, é possível adicionar uma enquete em um post. 
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E agora, o botão mais importante: Posts. 

Colocando o mouse sobre ele, vai aparecer o seguinte menu: 

 

Clicando diretamente no botão, você será redirecionado a página 

“todos os posts”. Então, é mais simples colocar o cursor no botão e 

clicar em “adicionar novo”. Novo o quê? Post! 

 

Capítulo 2 – Hora de Escrever 

O que você precisa saber antes de escrever alguma coisa 

 

Então, chegamos ao principal: escrever uma postagem no Utilis Inutilis. Nesse capítulo vai 

ser explicado como escrever algo, e não sobre o que escrever. As funções do “adicionar 

novo post” vão ser exploradas explicadas aqui, mas o responsável pelo conteúdo que vai 

ser escrito é você, caro editor. 

 

2.1.  Se acostumando com o teclado painel 

Para ser um editor, é óbvio que você precisa saber ler e escrever. E é óbvio que precisa 

saber o que é um teclado de computador [afinal, somos um blog virtual] e um mouse. 

Como o teclado é mais essencial, vamos analisa-lo. 

 

 

 

Isso é um teclado de 5 oitavas, sensibilidade nas teclas e muitas funções. Mas não é esse 

tipo de teclado que estou falando, como vocês já devem ter percebido [mas quem quiser 

me dar um desses sinta-se à vontade]. 
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Esse é um teclado padrão QWERTY. 

Ele possui 26 teclas correspondente 

às 26 letras do alfabeto latino, 

dispostas em 3 fileiras horizontais. 

Possui também teclas com 

números, acentos, sinais, símbolos 

e etc. 

Bom, você já sabe disso e já sabe que eu [o escritor desse guia] sou um idiota. Então vamos 

para o que REALMENTE interessa: 

 
É relativamente simples: A parte do título é óbvia. Aonde você escreve o texto também. E 

aí vem os botõezinhos: 

 

Upload/Inserir: Daqui a pouco eu explico. 

Visual: Os botõezinhos para quem não sabe o que é <html>. 

HTML: Para os supers web-designers que entendem o que é <p align="center"> e </href>. 
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E agora, os botões da fileira de cima [iguais os do Word ou similares] [em ordem]: 

 Negrito [Bold], Itálico [Italic] e tachado [risco]. 

 Tópicos [bolinhas em cada parágrafo], Numeração [tópicos com números em 
cada parágrafo] e Citação [aspas em um parágrafo]. 

 Texto à esquerda, centralizado e à direita. 

 Inserir link, Remover link e Adicionar botão 

 O único que importa é o destacado, que faz aparecer a fileira de baixo. 

Botões da fileira de baixo [os mais importantes]: 

 

1: Sublinhado [Underline], 2: Cor do texto [muda a cor do texto selecionado] e 3: Desfazer. 

Você mesmo descubra a função dos outros. 

 

2.2 Imagem = Comofaz?  

Deu para entender a função dos botões. Se você não entendeu, você descobre na hora de 

escrever. E agora, como faço para colocar imagens? 

Bem, é para isso que servem esses três botões: 

 
O segundo serve para adicionar enquetes, só para você saber. E o terceiro é inútil [nenhum 

editor precisou dele até hoje]. 

E, apertando o primeiro [  ], aparecerá uma tela: 
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Apertando em “selecionar arquivos”, você pode fazer upload de imagens [é a mesma coisa 
que fazer upload de fotos no Facebook ou Orkut]. Na aba “de um URL”, você pode inserir 
um endereço [de um vídeo, por exemplo, do YouTube], e na aba “Arquivos de Mídia”, você 
pode pegar imagens que já estão nos arquivos do blog. 

Quando você faz upload de imagens, 

você tem que esperar [às vezes 

muito tempo, de acordo com a fase 

da lua, a velocidade da internet, o 

seu signo, quantos núcleos tem seu 

processador e etc.]. 

Enquanto o upload é feito, sugiro que você vá comer pão com ovo tomando achocolatado 

[estou brincando, não demora tanto assim]. 

Depois do upload, vai aparecer algo assim:  
 

 

 

 

 

Se você apertar “mostrar”, vai aparecer uma página cheia de coisas. 

Título: colocar aquele 

“texto que aparece 

quando você deixa o 

mouse em cima da 

imagem”.  

Texto alternativo: não 
me pergunte 

Legenda: A legenda da 
imagem, oras. 

Descrição: Opcional, 
mas deu pra entender. 

URL do link: Um link 

que é aberto quando se 

aperta na imagem. 
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Alinhamento: Use o 
“centro” para colocar 
uma imagem no meio 
da página, “esquerda” 
ou “direita” para 
colocar nos cantos da 
página e escrever do 
lado, ou “nenhuma” 
para deixar a imagem 
sem alinhamento 
específico. 

Tamanho: Colocar uma imagem pequena, média [mais usado], grande [relativamente 
imensa] ou tamanho completo [se ajusta ao tamanho da página]. 

Obs.: A imagem 
utilizada é de Toradora! 
[Aisaka Taiga, Kushieda Minori e 

Kawashima Ami] 

 

 

 

 

Inserir no post: Insere a imagem no local aonde está o cursor, na caixa de texto. 

Usar como imagem destacada: Leia o cap.3.3 [vamos por partes]. 

Excluir: Exatamente isso. 

Galeria: Se você faz upload de uma 

imagem em um post, ela aparece 

na aba galeria. Cada imagem que é 

enviada exclusivamente para 

aquele post se acumula nessa aba. 

Para colocar uma imagem da 

galeria no post, basta apertar em 

“mostrar” e conferir tudo isso que 

tá aí em cima. 

 

Imagem pequena 

Imagem média 
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2.3 YouTube no Wordpress é fácil 

Depois de toda a epopeia acima para colocar uma imagem, vamos mostrar como colocar 

um vídeo de maneira fácil, em apenas 3 passos: 

1- Copie o link do vídeo que você quer inserir [por exemplo, a música de abertura de 

Toradora! -  http://www.youtube.com/watch?v=9Z3QQlGK_BA] 

2- Digite exatamente como abaixo: 

 
 

3- Substitua o  pelo link do vídeo por extenso, como o acima. 

 
 

Após esses passos, continue escrevendo sua postagem, e depois que você publicar, voalá! 

 

[Usando a Taiga como 

exemplo de novo...] 
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2.4 Links 

Sempre supondo que você não é um expert em HTML, vamos mostrar o jeito simples de se 

colocar um link. 

É realmente simples e mais rápido do que colocar uma imagem. Antes de tudo, você 

seleciona o texto aonde ficará o link. 

 
No exemplo acima, o texto selecionado é o trecho “Inutilidade #1”. Para se colocar um link 

aí, apertaremos no botão destacado [  ]. Uma janela aparecerá [igual na hora de se 

colocar imagens]. 

 

Na caixa de texto “URL”, você cola ou digita o endereço que as pessoas vão visitar ao 

apertarem a palavra selecionada. Em “Título”, você digita o que vai aparecer quando 

colocarem o mouse em cima do texto linkado.  

Caso queira criar um link para uma 

postagem ou página do próprio 

blog, clique em “Ou link para o 

conteúdo existente”. Aparecerá 

uma janelinha com as postagens 

mais recentes e uma caixa de 

pesquisa, para você procurar por 

alguma outra postagem por título 

ou por termos. 
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Seguindo o exemplo, vamos pesquisar por “inutilidade #1”: 

 
Basta clicar no resultado desejado e... Voalá! [de novo...] Já aparece o endereço da 

postagem/página e o título [mas você pode editar o título]

 

Por fim, basta clicar em  e pronto. Seu link estará lá, belezinha. 

 

Mas, se você quiser tentar pelo HTML... 
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Capítulo 3 – Opções antes de publicar 

O que você precisa saber antes de postar alguma coisa. 

 

Você terminou uma postagem. Escreveu todas as  que queria, com um 

monte de imagens, vídeos e links. Agora é só apertar o botão “Publicar”, certo? Não. Se 

tudo fosse simples assim, não precisaríamos de um administrador. Agora vamos trabalhar 

com a barrinha do lado esquerdo da página “adicionar novo post”, pra variar. 

 

3.1 Adiamento Agendamento 

Você terminou uma postagem. Mas, vamos supor que seja um daqueles dias 

congestionados, em que todos os editores tiveram ideias. Você decide que não vai postar 

nesse dia. 

Uma função ótima para isso é o Adiamento 

Agendamento. 

Assim, você pode configurar a postagem para ser 

publicada na data que você quiser, na hora que você 

quiser. 

Basta clicar no editar [onde está destacado na imagem], que aparecerão várias opções: 

Você configura, na ordem [da esquerda para a direita]: 

Mês, dia, ano, hora e minuto. Exatamente na data 

configurada o post vai ser publicado exatamente como 

foi salvo. 

Após configurar, é só apertar OK. 

No caso, o botão “Publicar” vai virar “Agendar”. 

 
Se você mudar de ideia e resolver publicar o post logo de uma vez, clique no editar e 

depois clique em cancelar. Simples assim. 

 

3.2 Rascunhos 

Simples e direto: você começou um post, mas não 

terminou por algum motivo. O que você faz? Salva como 

rascunho e pronto, termina outra hora! 
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3.3 Imagem de Destaque 

Isso é uma daquelas coisas inúteis que só o administrador faz. Consiste em colocar uma 

imagenzinha no canto da postagem, e quando você visita a página inicial, a imagem 

aparece no canto da página. Legal, não? 

 
É a mesma coisa que adicionar uma imagem [leia o cap. 2.2]. Após fazer upload de uma 

imagem, você pode apertar o botãozinho “usar como imagem destacada” e ok. Só não dá 

pra saber se a imagem vai ficar boa. 

 
Ou então, você pode clicar no botão “adicionar imagem destacada” na barra esquerda 

[embaixo das categorias] e fazer upload de uma imagem ou selecionar uma na galeria [leia 

no 2.2]. Depois, a imagem vai aparecer na guia Imagem Destacada, como na imagem 

abaixo: 
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3.4 Categorias e tags não mordem 

 

Fez a postagem? Então coloque-a nas categorias corretas, 

e tagueie-as [acabei de inventar esse verbo]. Não 

entendeu? Eu explico. 

As categorias são como... O tipo de postagem. Os 

principais grupos são Inutilidade, Multimídia e Leitura. É 

possível selecionar quantas você quiser, e precisar [não 

vá colocar categoria que não tem nada a ver com a 

postagem, por favor]. 

Enquanto isso, as tags 

são tags. Use para 

colocar coisas que 

poderiam ser categorias, 

mas não são. Ou use 

para fazer comentários curtos sobre a postagem... Ah, 

faça o que você quiser com as tags, só não se esqueça de 

colocar pelo menos 3. 

  

Barra lateral esquerda na página 

“Adicionar novo post” 



 

 16 

Capítulo 4 – Inspiração e Termos de Uso 

O que você pode fazer para manter o blog inútil legal interessante 

movimentado do jeito que é 

 

Existem dois tipos de editores: os conservadores e os radicais. Os conservadores vão se 

prender à modelos de postagens e a um estilo padrão, ou seja, o blog mantém um estilo 

confiável. Já os radicais vão inovar e colocar coisas novas, diversificando o estilo do blog. 

Qualquer que seja o estilo que você quer usar, vamos te apoiar. 

 

4.1 Ler outros blogs não é pecado 

Você é editor do blog, certo? Mas isso não significa que você só pode ler postagens antigas 

do Utilis Inutilis. Nada nesse mundo te impede de visitar o tipo de blog que você quiser. 

Todos os editores visitam outros blogs. Isso permite visualizar outros estilos, outros 

comentários sarcásticos, etc. Seja livre, leia o que você quiser. 

Ah, e ser editor de outro blog [ou administrador de outro blog] também tá liberado. Não 

podemos monopolizar a criatividade, e nem queremos. 

 

4.2 Wikipédia e Desciclopédia 

Como vocês sabem, uma ótima fonte de informação é a Wikipédia [aliada ao Google]. 

Então, em caso de dúvida, não hesite: Google. 

E a Desciclopédia, mesmo que não pareça, também é uma ótima fonte de informação. Só 

que, no caso, vamos usar as informações inúteis da Desciclopédia. O objetivo do blog é 

trazer conteúdo inútil que pode ser interessante, então pode-se usar uma forcinha de 

qualquer lugar quando preciso. 

 

4.3 Acho melhor não fazer isso... 

Sem ofensas ou discriminação. Tem “reclamações sobre coisas inúteis”, mas não “ofensas 

diretas”, ou “preconceito”. Até hoje não houve nenhuma postagem discriminando alguém. 

Quase nada de palavrões. Um “fodeu” de vez em quando é considerável. Só de vez em 

quando. Alguns em inglês são tolerados, ninguém sabe o significado mesmo... Mas nada de 

ofender ninguém. 

Não copie ideias de outros. Você gostou de uma postagem de outro blog e quer 

compartilhá-la? Até pode, mas coloque o link de onde você retirou aquilo, e avise que só 

está compartilhando. Direitos autorais são bons, e todos gostam de respeito. 
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Nada de pornografia. Claro, tem umas imagens mais “quentes”, mas você já viu algo além 

disso? Não importa se você é conservador ou radical, nada de colocar voyeurismo, cenas 

explícitas, nudez parcial ou total. Ah, mas pode colocar: imagens sensuais [um pouco], yuri 

[à vontade], coisas românticas, etc. Mas nada de explícito [relembrando]. 

Respeite os editores e leitores. É proibido criticar comentários [que já são raros], ou criticar 

outros editores. Sarcasmo pode, mas sem ofensas diretas. 

Lembrem-se disso, pois o administrador está sempre de olho... SEMPRE. 

 

4.4 O que raios é a UtiInuti Staff 

A UtiInuti Staff é a Utilis Inutilis – Coordenação e Organização. Integra o Time de Editores, 

as diversas Coordenações e a Administração Geral.  Basicamente, são os editores unidos. 

A UtiInuti Staff é responsável pelo layout do blog, postagens, revisões, traduções, 

moderação de comentários, auxílio-editor e etc. Resumindo: é mais um negócio inútil 

desse blog. 

 

4.5 P.S.s 

P.S.s [pê-esses] são os post-scriptums, as observações e comentários após a assinatura e o 

fim do texto. Se quiser fazer, faça. Se não, não faça. É um direito que você tem, mas não é 

um dever. E, como isso não tem nada a ver com o capítulo, isso é inútil. 

 

 

 

 

 

Epílogo 
 

Espero que isso tenha te ajudado a entender sobre nosso blog. Se você chegou a ler essa 

linha, saiba que eu estou feliz, e agradeço a paciência. 

Boas postagens! 

 

ClaMAN 

 

P.S.: Para fazer esse guia, eu gastei quase 10 horas de tempo que eu poderia ter usado 

para assistir animes. Isso é informação de desutilidade. 
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©2012 UtiInuti Staff / ©2012 Utilis Inutilis 

Todos os direitos reservados 

 

 

L I N K S 
 

http://utinuti.wordpress.com 

Blog Utilis Inutilis 

 

http://twitter.com/UtiInuti  

[Siga-nos no Twitter = @UtiInuti] 

 

http://facebook.com/UtiInuti 

[Curta no Facebook = UtiInuti] 

 

http://formspring.me/utiinuti 

[Pergunte-nos algo no Formspring = UtiInuti] 

 

utilis_inutilis@hotmail.com 

[E-mail para contato] 

 

 

D e s d e   8   d e   F e v e r e i r o   d e   2 0 1 1    

P o w e r e d   b y   W o r d P r e s s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES INÚTEIS SOBRE COISAS SEM UTILIDADE 


