
Gutenberg em 2020
como usar e o que esperar



Apresentação

Katharina Farina: jornalismo (PUC-Rio) + webdesign (Senac-RJ) + design gráfico (IED Rio)

WordPress sem Código: aprenda de graça a criar sites sem programar

4 playlists:

Comunidade 
WordPress

Blocos do 
Gutenberg

Criando seu 
site Wordpress

Antes de criar
seu site

https://youtube.com/wordpresssemcodigo


A vida de quem não sabia programar
antes do Gutenberg



Gutenberg não é para o Mestre 
Jedi, é para o jovem padawan 
não ir para o lado obscuro da 
Força. 

Uma nova esperança

< Mestres Jedi do WordPress
conhecendo o Gutenberg

Entenda por que a
 próxima 

geração é fundamental para o 

WordPress nessa palestra de 

David Bisset para o WordCamp 

Europa 2020.

https://youtu.be/nGglL-ptRA0?t=10761%20de%20David%20Bisset:%20https://2020.europe.wordcamp.org/speaker/david-bisset/
https://youtu.be/nGglL-ptRA0?t=10761%20de%20David%20Bisset:%20https://2020.europe.wordcamp.org/speaker/david-bisset/
https://youtu.be/nGglL-ptRA0?t=10761%20de%20David%20Bisset:%20https://2020.europe.wordcamp.org/speaker/david-bisset/
https://youtu.be/nGglL-ptRA0?t=10761%20de%20David%20Bisset:%20https://2020.europe.wordcamp.org/speaker/david-bisset/
https://youtu.be/nGglL-ptRA0?t=10761%20de%20David%20Bisset:%20https://2020.europe.wordcamp.org/speaker/david-bisset/


Funcionamento básico dos blocos



O que o core tem agora



Blocos comuns

Cobertura

Combinação de uma 
imagem de fundo com 
um texto ou título

Parágrafo

Texto corrido 
(alterações só valem para 
o que você mexer e os 
que você duplicar a 
partir dele)

Título

“H1” (título da própria 
página) a “H6” (H2 a 
H6 são subtítulos)

Lista

Tópicos,
numerados ou não

Imagem

Upload direto do 
computador, imagens 
que já estavam no seu 
servidor e links externos

Galeria

Uma galeria simples, na 
qual as imagens só 
abrem ou de forma 
simples em outra aba, 
ou numa página de 
anexo, onde aparece a 
descrição como texto. 
Para ter o recurso 
“lightbox”, de a imagem 
ficar aberta em destaque 
na própria página, é 
necessário um plugin de 
galeria.

Arquivo

Ideal para compartilhar 
PDFs: link para abrir o 
arquivo no próprio 
navegador botão para 
download

Vídeos

Player para vídeos do 
servidor ou de link 
externo

Áudios

Player para áudios que 
estão no seu servidor



A diferença entre Citar e Citação

Citar (blocos comuns)

Opção de “pequeno” ou “grande”

Permite alinhar o texto dentro da caixa

Ocupa a largura total da tela

Citação (formatação)

Aparência depende do tema, mas normalmente inclui 
opções de cores

Alinhamento do texto sempre centralizado

Bloco pode ser alinhado como uma imagem, colocado ao 
lado de um parágrafo



Outros blocos da Formatação
Clássico

Imita o editor clássico, 
com os botões no topo, 
criação de parágrafos e 
inserção de mídias

Verso

Tem espaçamento 
especial para poesia

HTML 
Personalizado

Códigos HTML 
inseridos nele serão 
formatados segundo as 
tags usadas

Pré-formatado

Texto é publicado 
exatamente o que foi 
digitado, incluindo 
espaços

Tabela

Células simples; não são 
bonitas e têm poucas 
opções de 
personalização, mas o 
conteúdo é lido por 
leitores de tela e 
motores de busca, ao 
contrário de tabelas em 
imagem

Código

Mostra código como 
texto, sem rodar



Elementos de Layout

Grupo

Uma foto ou vídeo, sem 
legenda, ao lado de um 
parágrafo

Colunas

Mantém elementos lado 
a lado em telas largas e 
um embaixo do outro 
em telas estreitas

Quebra de 
página

Separa o artigo em 
páginas, contribuindo 
para um carregamento 
mais rápido do 
primeiro conteúdo

Separador

Elemento gráfico que 
depende do tema para 
separar outros blocos 
visualmente

Leia mais

Separa quanto de um 
artigo deve aparecer na 
página agregadora, 
substituindo o resumo

Botões

Levam a outras páginas, 
incluindo páginas de 
anexo

Espaçador

Espaço vazio para 
separar outros blocos 
visualmente (é o bloco 
mais usado, de acordo 
com Matt Mullenweg 
na WCEU 2020)

Mídia e texto

Uma foto ou vídeo, sem 
legenda, ao lado de um 
parágrafo



Widgets (categoria) - para todos
Shortcode

Maneira de inserir 
conteúdo de vários 
plugins na sua página, 
como formulários de 
contato e galerias (nem 
precisa selecionar o 
bloco - se colar um 
shortcode no espaço de 
novo bloco, o 
Gutenberg converte)

Ícones sociais

Links para perfis e 
páginas de redes sociais 
com ícones 
padronizados no meio 
do conteúdo.

Diferente dos blocos de 
mídia incorporada das 
redes sociais, que 
inserem conteúdo 
publicados nas redes.

Pesquisar

Barra de buscas interna 
que usa tags 
(especialmente útil para 
posts tradicionais e 
customizados, 
incluindo produtos)



Widgets (categoria) - para blogs
Comentários 
mais recentes

Além do comentário 
(ou parte dele), pode 
incluir o avatar de quem 
o fez, a data e um 
resumo

Posts recentes

Lista com título, 
resumo (ou começo do 
texto) e data do post 
(pode ser organizada 
por data ou título e 
filtrada por categorias)

Arquivo

Lista de posts 
segmentada por mês

Agenda

Calendário no qual as 
datas com artigos 
publicados são clicáveis, 
e levam o visitante aos 
posts daquele dia

Nuvem de tags

Reúne tags ou 
categorias, com o 
tamanho variando de 
acordo com a frequência 
que são usadas

Categorias

Lista de posts 
segmentada por 
categorias (pode incluir 
subcategorias)

RSS

Entradas de qualquer 
feed RSS ou Atom



Códigos incorporados - miscelâneo

TED

Palestras da conferência 
mais famosa do mundo. 
Geralmente, as palestras 
também são publicadas 
no YouTube)

Meetup

Um meetup é um 
encontro de pessoas 
para trocar 
conhecimento. A 
comunidade WordPress 
tem capítulos em mais 
de 20 cidades do Brasil 
que tentam fazer 
meetups todo mês para 
falar sobre WordPress

Issuu, Scribd, 
Speaker Deck, 
SlideShare

Serviços de hospedagem 
de documentos e 
apresentações
(útil para palestrantes)

Mídia 
incorporada

Caso haja um bloco 
específico do site cujo 
conteúdo você está 
compartilhando, se você 
usar esse bloco, o 
Gutenberg converte 
para o correspondente

Reddit

Fórum de opinião sobre 
assuntos variados



Códigos incorporados - para criativos

Amazon Kindle

Amostra de livros na 
Amazon

Spotify, 
SoundCloud, 
Mixcloud 
ReverbNation

Música e podcasts

Vimeo, YouTube 
Dailymotion

Plataformas de vídeo
Facebook, 
Twitter, 
Instagram, 
Tumblr

(rede social em formato 
de blog que a 
Automattic comprou 
em 2019)

Flickr, Imgur, 
SmugMug

Plataformas de 
fotografia



Blocos além do Gutenberg

Suítes de bloco:

Atomic Blocks (de atomicblocks)
Advanced Gutenberg Blocks (de maximebj)
Gutenberg Blocks – Ultimate Addons for Gutenberg 
(de Brainstorm Force)
Kioken Blocks (de Kioken Themes)*
Coblocks (de GoDaddy)*

Plugins para montar a página:

Grids (de Evolve)*
Layout Grid (de Automattic)*
Full site editing (de Automattic)*

*Palestra de Mel Choyce no 
WordCamp Europa 2020

https://br.wordpress.org/plugins/atomic-blocks/
https://br.wordpress.org/plugins/advanced-gutenberg-blocks/
https://br.wordpress.org/plugins/ultimate-addons-for-gutenberg/
https://br.wordpress.org/plugins/kioken-blocks/
https://br.wordpress.org/plugins/coblocks/
https://br.wordpress.org/plugins/grids/
https://br.wordpress.org/plugins/layout-grid/
https://br.wordpress.org/plugins/full-site-editing/
https://youtu.be/ZCLRBGT6-F8?t=2513
https://youtu.be/ZCLRBGT6-F8?t=2513


Plugin Gutenberg: o futuro, agora

Nova divisão: Texto, Mídia, Design, Widgets, 
Códigos Incorporados

Padrões (patterns): combinações prontas de blocos

Navegação (menu)

Para o futuro: Edição de imagens “inline”

“Big picture”

Biblioteca de blocos feitos pela comunidade (e 
empresas), como hoje são os plugins

Cada vez mais temas criados para blocos



A jornada do Gutenberg (e WordPress)



Obrigada!

katharina@wpsemcodigo.com.br

Saiba mais no WordPress sem Código:

Site: https://wpsemcodigo.com.br/ 

Youtube: 
https://www.youtube.com/wordpresssemcodigo

Instagram: 
https://www.instagram.com/wpsemcodigo

LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/company/wpsemcodigo

Facebook: https://www.facebook.com/wpsemcodigo

mailto:katharina@wpsemcodigo.com.br
https://wpsemcodigo.com.br/
https://www.youtube.com/wordpresssemcodigo
https://www.instagram.com/wpsemcodigo
https://www.linkedin.com/company/wpsemcodigo
https://www.facebook.com/wpsemcodigo

