
Tutorial: criação e organização do servidor de Discord 

 

 Se seu objetivo é melhorar as suas habilidades em relação ao aplicativo, 

seja bem-vindo(a) a esse simples tutorial. Tentarei ser o mais rápida possível ao 

falar sobre cada tópico. Mas antes devo dizer que tais dicas serão baseadas na 

recente criação de um servidor usado pelo 3º SEM de Design Gráfico da 

Universidade de Mogi das Cruzes: 

 

 Dito isto, podemos começar! 

Primeiramente, precisamos saber diferenciar os chats de voz dos chats 

de escrita. Aqueles nos quais você pode escrever possuem o ícone de “#” e 

aqueles que possuem o ícone de um megafone, são os canais nos quais você 

pode se conectar e falar com seus amigos, estudantes, alunos e etc. 

Chat de Escrita                                                    Chat de Voz 

                             

 Você pode criar os canais livremente e da forma que quiser, mas antes 

de podermos seguir em frente com as próximas orientações, sugiro que 

aprenda sobre categorias: 

  As categorias são basicamente 

autoexplicativas, o principal motivo de elas 

existirem é separar determinados chats de outros. 

A questão é que você pode fazer isso livremente e 

da forma que for melhor para uso! 



Como por exemplo: 

Cada uma das categorias possui suas 

próprias características em relação aos 

cargos. Agora, o que são cargos? 

Cargos em si são funções que 

podem ser determinadas pelos 

administradores ou donos do servidor a 

cada um dos membros. A configuração é 

importante principalmente por causa das 

permissões que podem ser diferentes para 

cada chat. 

No servidor usado como exemplo, 

existem canais que podem ser acessados 

somente a determinados cargos. As salas 

de lazer mostradas na imagem ao lado 

podem ser visitadas por todos os cargos 

existentes no server, sendo eles: ADM, 

Estudantes, Professores, Convidados e 

Bots (há uma explicação sobre isso mais a 

frente). 

As salas de aula, no entanto, só 

podem ser acessadas por Estudantes e 

Professores: 

 

Como configurar as permissões para cada cargo? Parece complicado de 

primeira, mas depois que conseguir se acostumar com isso, nada mais vai ser 

complicado em relação a criação do servidor: 

 1 – Vá até a setinha do lado do nome do seu servidor e depois clique em 

configurações do servidor; 

 

 2 – Vá em cargos e uma janela com apenas um cargo existente 

(@everyone) aparecerá; 

 



 Do lado desse cargo, existe uma janela com todas as permissões 

existentes e possíveis pra ele. Vale explicar que o “@” serve pra marcar 

absolutamente todas as pessoas do servidor! 

 

 Basicamente, você vai configurar os cargos de acordo com o que eles 

podem ou não podem fazer. Existem algumas opções que já vão aparecer 

automaticamente como os de Conectar, Falar e etc. Veja o exemplo: 

 



 Cada um dos cargos coloridos são aqueles mostrados no lado direito do 

aplicativo ao acionar um pequeno botão com símbolo de duas pessoas no canto 

superior direito. 

 Cargos em cinza não são mostrados, mas ignore aqueles com a setinha 

indicando ser um “bot”, pois logo que são adicionados ao servidor, criam 

automaticamente um cargo a si mesmos (mais explicação em breve). 

 

 Os cargos com nomes de agências, como por exemplo: Argos, Athena e 

etc, não são configurados com o “Exibir membros de cargo separadamente 

dos membros conectados”. Mas a config. foi feita para que apenas os 

membros de cada agência pudessem entrar em seus respectivos canais. E é 

agora que entramos na configuração de cargos em seus canais de voz. 

 Cada uma das categorias possui canais que você pode criar livremente, 

como dito antes. Mas é possível configurar as categorias, pra que assim não seja 

necessário configurar cada um dos canais, um de cada vez! Vejamos: 



 

 Uma aba parecida com a das configurações do servidor vai abrir, você 

pode colocar permissões para cada cargo já existente e escolher quem terá ou 

não terá permissão para entrar, falar, conectar e etc, nos canais da categoria 

editada. 

 

 Nesse exemplo da categoria Salas de Aula, apenas Estudantes e 

Professores têm acesso, mas isso só foi feito com as configurações e 

permissões certas: 

 



 Como pôde ver, Convidados não podem enviar mensagens. Cada uma 

das opções aparecem de forma diferente da aba de configuração do servidor, 

porque ao invés de apenas “ligar” e “desligar” a permissão, os canais são 

configurados através de 3 botões. Um “x” de não, uma “/” de neutro e um sinal 

de certo que significa que o cargo pode sim ter a permissão. 

 Caso queira que absolutamente ninguém tenha a permissão na sala, você 

pode colocar no “@everyone” que Ler canais de texto e ver canais de voz é 

proibido (com o “x”), e se quiser que algum outro determinado cargo tenha sim a 

permissão de ler ou ver os canais, você deve adicionar o sinal de certinho na 

opção do cargo! Mas, lembre-se de que os donos e administradores têm 

permissão para ver tudo, absolutamente tudo que acontece no server. 

 Cada uma das salas de aula está configurada para que apenas 

professores possam falar livremente, mas estudantes só podem falar através da 

opção de “Apertar para falar”: 

 

 

 

 Enfim, é assim que se configuram as coisas em relação aos canais. Mas 

o caso é que fazendo pela categoria é bem mais fácil, observe: 

 

 É isso o que aparece quando se clica em “Editar canal” ao apertar com o 

botão direito do mouse! Permissões sincronizadas, dessa forma tudo fica mais 

organizado e de forma bem simples! 



 Sabendo dessas coisas, o único passo que falta agora é configurar os 

BOTs, mas existem configurações diferentes para cada bot, assim como existem 

diferentes funções para cada um deles. Existem, por exemplo, bots de música, 

de organização, jogos e etc. 

 Um dos exemplos seria o Groovy, um bot de música: 

 

 Para adicionar, é só ir no site de cada bot e “convidá-lo” ao servidor 

específico no qual queira usar. Depois é só questão de permissões e todo o resto 

da bagagem. Existem comandos para cada bot, e é simples de entender depois 

que se acostuma. O “prefixo” é o ínicio de um comando, e todo bot tem um 

específico que é decidido pelo seu criador. O do Groovy por exemplo é o hífen, 

menos ou traço, como preferir: “-“. Exemplo de uso: 

 

 É dessa forma que as coisas funcionam, no caso do Pancake (mais um 

bot de música), seu prefixo será “p!”, e é só digitar: p!help para saber mais de 

seus comandos assim que adicionado ao servidor. 



 Um dos bots de uso no servidor do 3º SEM de DG, é Loritta. Um dos 

conhecidos bots de organização no Brasil, justo que seu criador é brasileiro! 

Enfim, é só convidá-la ao seu servidor e ir configurar no site os seus comandos, 

através do Painel de Controle. 

 

 Assim que abrir o painel de controle, é só começar a explorar mais de 

suas funcionalidades! 

 

 São usadas duas delas no atual servidor, sendo elas o uso de cargos 

automáticos e as mensagens de bem-vindo: 

 



 

 Não se esqueça de apertar no botão para salvar diante de cada alteração! 

Se não quiser nenhum bot para essas coisas, é só colocar os cargos nas 

pessoas você mesmo, clicando com o botão direito do mouse em cima do nome 

da pessoa e indo até a aba de cargos: 

 



 Se não quiser que um bot mande mensagens de bem-vindo é só colocar 

na configuração do próprio servidor: 

 

 Em geral, todas as aplicações necessárias para um servidor do discord, 

mesmo que iniciante, já foram apresentadas. Se precisar de algumas 

decorações nos chats, como também mostrado na maioria das imagens dos 

chats de voz, existe um site que mostra emojis e etc, onde é só copiar e colar ao 

editar os nomes. 

 Espero que isso tenha ajudado em algo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Nicole Matsuo, 3º SEM de Design Gráfico, 2020. 


