
Como desenhar mangá - Rosto masculino

Passo a passo para desenhar um modelo de rosto masculino em estilo mangá:

1º passo - Faça um círculo

Para desenhar um rosto masculino ao estilo mangá, primeiramente faça um círculo - o traço deve ser fraco, não 

pressione demais o lápis, e o círculo não precisa ser perfeito. Após, divida o círculo ao meio, na vertical.

2º passo - Desenhe quatro linhas

Desenhe quatro linhas horizontais (de traço fraco) cortando o círculo, como na imagem abaixo. Elas servirão de guia 

para desenhar o rosto.

Entre as duas primeiras linhas horizontais do centro do círculo, faça a estrutura dos olhos do personagem.

Entre as duas linhas horizontais inferiores, faça a marcação da boca. Ela deve ser pequena, apenas um risquinho com 

uma leve curva para identificação da emoção, de acordo com as feições desenhadas nos olhos. 

3º passo - Desenhe pupila

Desenhe a pupila e o brilho em um canto superior e no inferior oposto dos olhos. Lembre-se: a posição do brilho deve 

ser a mesma nos dois olhos, e a íris deve ser tão preta quanto possível. Não esqueça de fazer as sobrancelhas.
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4º passo – Nariz

O nariz será exatamente na linha que está na vertical. Faça a marcação do nariz e de sua sombra. Ele deve ser 

pequeno, meio empinadinho (não é regra), sem proporção com os olhos e a cabeça, seguindo, assim, as características 

do mangá. 

As orelhas irão na mesma altura que os olhos. Faça-as pequenas e delicadas. 

O cabelo deve ser sempre em mechas meio bagunçadas, e preferencialmente de comprimento médio, o que não 

significa que não possa fazer como queira.

5º passo – Finalização

Apague as linhas usadas como guia. Para finalizar, desenhe um pescoço e faça um contorno mais escuro sobre o 

desenho, para dar destaque.
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