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Introdução:
O programa gráfico GIMP - The GNU Image Manipulation Program - foi desenvolvido para plataforma livre  LINUX, 
mas é também compatível com plataforma Windows. Sendo um software livre, é gratuito para qualquer usuário, basta 
baixar o arquivo executável no site oficial GIMP (  www.gimp.org  ).  

IMPORTANTE:  Existem  versões  para  as  plataformas  LINUX, 
Windows e  Mac disponíveis no site  oficial  do GIMP, mas atenção 
para  fazer  o  download  da  versão  compatível  com  o  seu  sistema 
operacional. Também verifique o idioma da versão que está baixando, 
além, evidentemente, de usar sites seguros para fazer download para a 
sua máquina.

FATOS: O projeto foi criado no ano de 1995 por Spencer Kimball e 
Peter  Mattis  quando  o  desenvolveram  como  um  projeto  para  a 
faculdade. 

O mascote oficial do projeto chama-se  Wilber e foi criado dois anos 
depois do desenvolvimento do programa, no dia 25 de setembro de 
1997 por Tuomas Kuosmanen. 

GIMP e outros softwares de manipulação de imagem: Embora a comparação não seja “justa”, o GIMP é geralmente 
comparado ao programa Adobe Photoshop, conhecido manipulador e criador de imagem digital. De uma forma mais 
direta,  ao se conhecer  os  dois programas se encontrará similaridades,  mas também  diferenças;  especialmente em 
termos de efeitos e caminhos para acessar funções. Ainda existem diversos outros programas de manipulação e criação 
de imagem digital, e especialmente uma grande variedade de  programas-livres (freeware), tais como o  Pixia e  Tux 
Paint (este mais voltado para o público infantil), e outros bem mais complexos para criação de imagens em 3D, a 
exemplo do Blender e do Daz Studio.

Veremos  à  seguir  o  complexo  de  funções  e  aplicações  de  ferramentas  e  efeitos  do  GIMP,  criando  imagens  ou 
manipulando fotografia.

http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/
http://www.gimp.org/


Antes de qualquer coisa:

Existem teclas de atalhos que fazem toda a diferença, não apenas quando se usa o GIMP ou demais programas gráficos 
livres ou não, mas quando se usa qualquer aplicativo. Essas teclas podem ser a salvação (...) quando não se conhece 
profundamente  o  programa  que  está  sendo  explorado.  Por  tanto,  tenhamos  em  mente  alguns  desses  atalhos  que 
eventualmente poderão ser muito úteis:

■ CTRL + A – Atalho para seleção. Seleciona todo o item.

■ CTRL + C – Copia a área selecionada.

■ CTRL + X – Recorta a área selecionada.

■ CTRL + V – Cola a área selecionada.

■ CTRL + Z – Retorna. Desfaz. Se algo é feito de forma errada, você retorna à etapa imediatamente 
anterior.

■ CTRL + Y – Avança. Refaz algo feito imediatamente antes e desfeito por algum motivo.

OBSERVAÇÃO:  A exemplo  destas  teclas,  a  grande  maioria  das 
funcionalidades e ferramentas do GIMP possuem teclas de atalho que 
serão assinaladas na seqüência do texto. 

IMPORTANTE:  As  teclas  aqui  referidas  se  referem  às  funções 
existentes  em  plataforma  Windows,  sendo  que  em  sistemas 
operacionais  diferentes,  as  teclas  possam responder  de  acordo  com 
outra referência.

Executando o GIMP:
Ao executar pela primeira vez o programa, sua configuração padrão inicia com 3 janelas de funções. Aquela que fica em 
primeira plano é a janela de dicas do GIMP, e se sua caixa não for desabilitada abrirá sempre que o programa for  
inicializado. As demais janelas da interface são: Camada, Mapa de Cores... - à esquerda – e GIMP – à direita da tela - 
onde se apresentam as ferramentas de uso. Existem variações de posicionamento e mesmo que estas janelas não surjam 
de imediato elas podem ser acessadas através da barra superior de ferramentas do programa, chamada – “Windows”.



IMPORTANTE: O GIMP se caracteriza por barras de menu superior 
separadas  em  cada  janela.  A maioria  dos  programas  possue  uma 
única barra de menu que responde por todas as aplicabilidades do 
programa,  mas  não  o  GIMP.  Cada  uma  das  janelas  responde 
separadamente, mas ao clicar para fechar a janela das Ferramentas, o 
programa será encerrado.

Criando um documento:
Acessando ARQUIVO > “Novo” (ou CTRL+N) na janela GIMP, determina-se um tamanho (...) para este documento. 
Pode-se escolher abrir um modelo de tamanho padrão GIMP – que normalmente inicia em largura (X) 420 e altura (Y) 
300 - mas existem várias possibilidades dependendo do tipo de trabalho que se quer executar. Pode-se usar as medidas 
fornecidas pelo programa ou arbitrar valores em códigos de medidas diferentes.



                                          

Abrindo um documento:
Caso você tenha a proposta de modificar um arquivo de foto ou desenho já existente, você escolherá  Menu ARQUIVO 
> “Abrir” (ou CTRL + O), e escolherá com o navegador a imagem desejada e clicará em “Abrir”, último botão, logo ao 
lado do “Cancelar”.



OBSERVAÇÃO:  Não  se  faz  necessário  escolher  o  tamanho  do 
arquivo já que ele tem suas próprias medidas.

Opções de  Ferramentas:     

Ferramentas de seleção:

São  quatro  as  principais  ferramentas  de  seleção:  retangular  (R) e  circular  (E) (perfazem as  formas  geométricas 
abrangendo a área com seleção),  laço (F) (seleciona à mão livre e determina o espaço quando as duas pontas do laço 
desenhado se encontram) e  varinha mágica  (Z) (que seleciona áreas específicas com uniformidade de tons e linhas). 
Ainda há a ferramenta de seleção por cor (logo ao lado destas) e recorte (à seguir).

                                            

Outras ferramentas que possibilitam o manejo espacial da imagem dentro deste arquivo:  Movimento  (M) (possibilita 
mover seleções ou mesmo camadas deo arquivo), de Corte (SHIFT + C)(corta ou redimensiona um objeto), de Rotação 
(SHIFT + R) (você manipula o posicionamento rotacional do objeto dentro do arquivo), de Redimensionamento (SHIFT 
+  T),  de  Inclinação  (SHIFT  +  S),  de  Perspectiva (SHIFT  +  P)e  de  Espelhamento  (SHIFT  +  F).  

                                           

Como todo editor de imagens, o GIMP disponibiliza ferramentas de Pincel(P), de Lápis (A), de Preenchimento (SHIFT 
+ B)e de Texto (T), além da ferramenta Borracha (SHIFT + E). 

As propriedades destas ferramentas podem ser costumizadas como todas as demais ferramentas gráficas. 

“Costumizar”  e´a  capacidade  de  adaptar  as  ferramentas  às  suas  necessidades.  O  leitor  deve  ter  em mente  que  a 
ferramenta pincel é naturalmente diferente, mesmo no mundo digital, da ferramenta lápis; acompanham suas mesmas 
diferenças de textura e força de marcação num papel. Mesmo assim, já criadas com intenções gráficas diferentes para o 
meio digital, as ferramentas podem ser reguladas em outras características que não se limitam à cor da tinta.

Escolhendo a ferramenta “Pincel” por exemplo (a figura do centro do segundo círculo vermelho na imagem abaixo), 
você poderá determinar uma marca de tinta mais forte ou mais sutil que ela imprimirá no seu arquivo. Pode definir que 
a impressão sofra um esvaecimento, como se a tinta da ponta do pincel estivesse terminando à medida que o traço 
avança.

São muitas possibilidades que podem ser gerenciadas na parte inferior da janela GIMP, onde sempre surge a referência 
de propriedades da ferramenta escolhida acima.



Carimbo (C):

Ainda existem diversas outras ferramentas interessantes para explorar no GIMP. Uma delas é a ferramenta “Carimbo” 
(C) (na figura dentro da caixa verde). Usando essa ferramenta você 

escolhe uma área de textura e aplica ela sobre uma diferente área. É a ferramenta-mestre

para corrigir defeitos na pele ou de texturas e ambientes em fotografias. Basta selecionar o item e ir até a área que se 
deseja copiar na imagem, apertando a tecla  SHIFT você clica com o botão direito do mouse apenas uma vez para 
marcar o perímetro guia – uma amostra. Indo até a área que você deseja aplicar a textura você pode usá-la com um 
pincel de correção.

Detalhe: a ferramenta se guia através de um perímetro, por tanto, se a ferramenta exceder essa área que você deseja, o 
que surgir na sua linha de visão será copiado. Exemplo: quer  corrigir rugas nos olhos e se determina como amostra a 
pele da testa da pessoa. Se o gestual avançar muito, você poderá ter copiados sobre seus olhos os fios de cabelos da 
pessoa.

As Camadas

A ferramenta  “Camadas”  é  uma  opção  essencial  na  manipulação  de  imagens.  O  conceito  das  Camadas  parece 
complicado á princípio, mas a lógica é bem simples. As camadas possibilitam que você trabalhe separadamente com a 
imagem, como se ela fosse formada por diferentes páginas de transparência. Assim, é possivel escolher dentre várias 
seções que compõem a imagem final qual será mexida dentro da composição e/ou alterada em tons de cores, recortes ou 
filtros (o que seja demonstrado logo a seguir).



 
Para acessar a ferramenta “Camadas” há duas formas:

Diretamente na janela CAMADAS, pressionando o primeiro ícone da linha inferior da janela “Nova Camada”, ou vá a 
barra de opções da janela de edição de imagens, onde deve selecionar o item “Camadas” e, em seguida, a opção “Nova 
Camada”. 

A partir daí, atenção; deve se certificar em qual camada se está trabalhando. A camada deve estar selecionada em tom 
azul e será nela que as alterações serão feitas.

Quando o trabalho estiver terminado, e você quiser que camadas se mesclem, você poderá determinar que as camadas 
se unam numa só, indo na janela da imagem e escolhendo o ítem do Menu CAMADA > “Combinar abaixo”. 

Detalhe importante: Não é obrigatório unir as camadas quando o trabalho estiver pronto, melhor até que não o faça. 
Salve o objeto no formato indicado do GIMP (.xcf) e depois uma cópia em outra extensão (.jpg, por exemplo), já que 
esse formato comprime as camadas numa única. Veja mais detalhes no texto “Salvar Arquivos”.

Você pode jogar (...) com as propriedades destas camadas na sua janela (que normalmente surge à sua esquerda quando 
da inicialização do programa),  alterando opacidade (transparência),  cores, ordenamento (se sobre ou sob as demais 
camadas), ou deletá-la se não cumprir mais sua função, o que pode ser feito arrastando a camada até o ícone em forma 
de lata de lixo ou selecionando a camada e clicando no icone da lata de lixo.

                                    



OBSERVAÇÃO:  Procure  nomear  as  camadas.  Você  pode  se  ver 
trabalhando com diversas camadas diferentes e acabar se confundindo 
sobre qual elemento pertence a qual da camada.

                                                  

Filtros:
Existe uma consideravel gama de efeitos que o item Filtros da barra de ferramentas, que ajudam na formulação da 
imagem ou na sua manipulação. Pode-se simular efeitos de luminosidade, de texturas ou ajustar o espectro de cores.

No menu dos Filtros temos:  Desfocar; Cores; Ruído (alterando a imagem dos pixels); Detecção de Bordas (recurso 
utilizado para destacar ou remover um determinado objeto da imagem);Realçar (fornece algumas opções de realce de 
áreas da imagem); Genérico (contém os filtros que não se enquadram em nenhuma das outras categorias de filtros). 

Efeitos:
Normalmente  confundidos  com  os  Filtros,  os  Efeitos  oferecidos  pelo  GIMP se  encontram  na  mesma  aba,  mas 
compreendem ferramentas com atributos diferenciados e mais específicos, são eles:

Distorções (controla-se níveis de deformação em regioes da imagem); Artístico: (efeitos semelhantes à distorções que 
no resultado final causam a impressão de um efeito pronto, sem a necessidade de ser refinado) Mapeamento (fornece 
filtros que deformam ou deslocam imagens de acordo com as camadas); Renderização (cria com base em informações 
paramétricas – retas ou lineares) Animação (cria algumas animações automaticamente, a partir de imagens prontas; Web 



(dá  efeito para ser utilizado em imagens para internet).

                              

Salvar arquivos:

Para salvar uma imagem no GIMP, basta acessar “Arquivo” na barra de opções existente na moldura da janela do 
arquivo de imagem criada. Depois que o arquivo já está salvo em alguma pasta no computador é necessário apenas  a 
opção “Salvar”. 

O GIMP oferece diversas maneiras de salvar arquivos. As principais extensões de arquivos estão listadas a seguir:
• XFC: Armazena todos os dados utilizados no GIMP (e apenas para GIMP);
• JPG: Armazena o resultado resultado final, não conservando dados como, por exemplo, as camadas;
• GIF: Armazena apenas informações de transparência de um bit (...); Usando programas auxiliares comporta pequenas 
animações.
• PNG: Armazena até 256 níveis de transparência; Se quiser aplicá-lo em outro programa (PowerPoint, por exemplo) 
sem um fundo para combinar com aquele que no programa você escolher, este é o melhor formato.
• BMP: Bitmap. Armazena até 24 bits de cores, mantendo a qualidade do arquivo final.

OBSERVAÇÃO:  SEMPRE que estiver  trabalhando com qualquer 
arquivo  digital  SALVE  o  arquivo  a  medida  que  ele  sofre 
modificações. Qualquer problema - falta de luz por exemplo – pode 
acarretar a perda destes arquivos. Se quiser salvar o processo todo de 
criação  da  imagem,  siga  salvando  cópias,  escolhendo  no  próprio 
Menu  “Arquivo”  da  imagem a  opção  “Salvar  como”,  trocando  o 
nome do que será  salvo,  ou será  salvo sobre o arquivo existente, 
perdendo dados prévios.



                        

OBSERVAÇÃO: O GIMP possue uma extensão de arquivo próprio – 
o .xcf  .  Salvando arquivos nesta  extensão você poderá continuar  o 
trabalho de onde terminou. Por exemplo, se trabalhou com diversas 
camadas você poderá retornar ao trabalho tendo acesso a elas, o que 
seria impossível caso tivesse salvado o arquivo apenas em .jpg.

IMPORTANTE:  Ao  contrário  de  programas  pagos  –  Adobe 
Photoshop, por exemplo – o GIMP (e a grande maioria dos programas 
para  plataforma-livre)  NÃO  QUESTIONA quando  é  fechado.  Por 
tanto, se você estiver mexendo em alguma imagem e fechar a janela 
sem ter  salvado  o  arquivo,  o  GIMP NÃO IRÁ  PERGUNTAR SE 
VOCÊ DESEJA “SALVAR ALTERAÇÕES”. Se você não salvou seu 
trabalho, estará tudo perdido.

Conclusão:

O GIMP constitue uma ferramenta muito útil para ser usada em sala de aula, especialmente pelo seu caráter “livre” e 
sua  compatibilidade  com  diferentes  sistemas  operacionais.  Verdade  que  compreende  uma  série  de  funções  que 
inicialmente parecem bem complicadas, mas aos poucos o programa se torna mais “instintivo” de ser usado. Verdade 
também que a dificuldade em conhecer todo gradiente de possibilidades oferecidas pelo programa pode ser revertido em 
proposta de aula. A descoberta se torna valiosa, tanto para o aluno quanto para o professor. O número de possibilidades, 
por tanto, é imensurável. Não existe necessariamente, uma forma “correta” e outra conseqüentemente “errada” para se 
criar um arquivo digital, é o usuário que descobre seus caminhos, busca suas alternativas e, efetivamente, cria a partir da 
experimentação. 
Poder alterar e trabalhar com conceitos artisticos e estéticos, aguçar o olhar crítico e alinhavar processos criativos se 
torna um processo lúdico e proveitoso.

Neste tutorial básico, mostramos uma rede simples de funcionalidades do GIMP e suas aplicações práticas. Evidente 
que toda a complexidade do programa não se resume ao conteúdo aqui proposto, mas os primeiros passos tornam-se 
mais firmes conhecendo o material aqui oferecido.

Günther Natusch – maio de 2009
Agente Pedagógico do Projeto Aprendi – www.aprendi.org
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