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Olá, sou Sidney Pacheco de Melo, dese-
nhista e designer Gráfico e nestes meus 
20 anos de experiência com desenho, 
posso dizer que fui capaz de absorver 
muita coisa, desde técnicas de desenho 
bem simples e as mais avançadas, tenho 
100% de aprovação na UFRJ em T.H.E 
(Teste de Habilidade Específica). Espero 
que com estas informações contidas nes-
ta apostila você seja capaz de desenhar 
praticamente quaquer coisa, pois tudo 
isso será fundamental, para que você se 
capacite ou se aperfeiçoe cada vez mais.

Silvio Pacheco de Melo é um artista ca-
rioca versátil, busca levar o melhor de 
cada técnica para as técnicas produzidas 
e gosta de explorar a técnica mista para 
enriquecer  suas criaçõeslicenciado em 
Artes Visuais pela unopar, e é adepto da 
Plein Air, participa há dois anos do En-
contro de Pintires Paisagistas Brasileiros 
e atua em estúdioe em eventos particu-
lares ao vivo. Possui experiência na área 
de cursos livres em desenho há mais de 
15 anos e se destaca no curso de THE 
(Teste de Habilidade Específica), com 
alto índice de aprovação entre seus alu-
nos.
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Apostila de Desenho Estrutural Básico.

Graduação do Lápis - Grafite.

  A argila é um dos componentes responsáveis pela 
resistência da mina do grafite. As partículas de grafi-
te completam o volume e conferem o grau de preto à 
mina (poder de cobertura). De acordo com a proporção 
argila/grafite empregada na composição da massa, o 
lápis ganha características diferentes. É a partir dessa 
proporção que se define a graduação (dureza) do lápis.       
Para diferenciar os tipos de graduações, Lothar Faber 
criou, no século XVIII, uma escala que se tornou um 
padrão internacional.

  Essa apostila tem como objetivo 
ajudar o aprendizado do desenho 
com fundamentos básicos, para 
quem já tem algum conheci-
mento ou nenhum conheci-
mento em desenho.
    Praticando todos os seus 
exercícios e seguindo as dicas 
aqui apresentadas, você será 
capaz de desenvolver qualquer 
tipo de desenho, com técnicas 
usadas por profissionais.
    Então pegue lápis e papel, mui-
ta dedicação e vamos desenhar!!!
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  As graduações padrão disponíveis incluem os se-
guintes tipos: 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, F, 
HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B e 9B. Quanto maior 
o número H (referência à palavra inglesa HARD/duro), 
mais claro e mais duro é o traço. Por outro lado, quan-
to maior o número B (referência à palavra inglesa BLA-
CK/preto), mais preto e macio será o traço. Também 
existem as graduações HB (HARD e BLACK), e F (re-
ferência à palavra inglesa (FINE), que apresenta um 
traço fino e resistente.

Para a escrita em geral, são usadas as graduações 
semelhantes a 2B, B e HB, mais conhecidas como nº1, 
nº 2 e 2½, respectivamente. Os lápis muito macios são 
usados principalmente para escurecer e fazer preen-
chimentos. Os lápis intermediários são indicados para 
sombreamentos, enquanto os lápis muito duros são 
usados principalmente para desenho técnico. Um bom 
meio-termo para o uso cotidiano são os lápis HB, B e 
2B, que apresentam boa resistência, traço escuro e 
certa facilidade ao apagar.

Apostila de Desenho Estrutural Básico.
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Treino de Coordenação Motora.

Aqui estão alguns exercícios para melho-
rar a coordenação motora:

  Antes de começar, vamos a lista de material para 
executar os primeiros exercícios deste módulo:
  *Lápis HB, 3B e 6B;
  *1 Borracha Macia;
  *1 Bloco de papel Canson A3 200gr/m2;
  * 1 Esfuminho no 5

  Antes de começar os exercí-
cios, vamos adotar algumas re-
gras;
    Prenda os cantos da folha (A3) 
com fita crepe em uma mesa, 
desenhe apenas os quadrados 
com a régua, com medidas de 
8cm x 8cm e uma distância entre 
eles de 2cm.
    Com lápis HB faça linhas re-
tas (Sem o uso da régua) evitan-
do apoiar o cotovelo e o punho 
sobre a mesa, faça os traços 
seguindo um ritmo contínuo e 
mantendo as distâncias entre as 
linhas iguais e sem que saiam 
do quadrado.
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  Estes exercícios irão 
ajudar a ter mais pre-
cisão no traço e  coor-
denar o ritmo do traço, 
é importante que não 
pare com o ritmo dos 
traços, mesmo que al-
guns saiam do quadro 
continue e repita.
Aqui alguns exemplos de exercícios.

  Lembre-se, quan-
to mais se dedicar 
aos treinos melhor fi-
cará o seu traço.
   Cada vez que repetir 
esse exercício mais 
agilidade e mais pre-
cisão será absorvida, 
portanto faça o exer-
cício obedecendo as 
suas regras para a 
execução.
   Não desista seja 
persistente, isso te 
levará a um resultado 
incrível no seu dese-
nho!

Aqui estão alguns exercícios para melho-
rar a coordenação motora:
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Escala Gradual com tons de cinza:

  Fazendo a escala gradual você consegue controlar 
a pressão do lápis sobre o papel para obter diversos 
tons existente em um desenho. Faça com a régua qua-
drados com medidas de 4cm x 4cm e uma distância 
entre eles de 1cm.
    O preenchimento do quadrado deve ser feito com 
movimentos circulares e contínuos, mudando a pres-
são, de acordo com o tom, para o tom mais claro a 
pressão sobre o lápis deve ser suave a medida em que 
for passando para os tons mais escuros, vá aumentan-
do a pressão.
    Faça o procedimento do 1o, 2o 3o quadrado com o 
lápis HB, já o 4o, 5o  e 6o o preenchimento será com o 
lápis 3B,e o 7o e 8o quadrado com o lápis 6B.

Este exercício ajudará no controle do preenchimento
de áreas chapadas, mais claras e mais escuras no de-
senho!
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Dégradés.

  Os degradés são muito utilizados para obter a sen-
sação de volumes em um sombreamento, com estes 
exercícios você será capaz de criar efeitos incríveis em 
seus desenhos.

Escala Gradual com tons de cinza:
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Formatos de papel.

  O papel pode possuir diversos formatos, gramatu-
ras e texturas, havendo uma grande variedade de pa-
péis. A série (A) do padrão ISO 216 é o mais comum no 
que diz respeito a formatos de folhas de papel. A série 
(A) do papel acompanhado de um número, exemplo; 
A0, A1, A2, A3, A4..., lembrando que a folha no formato 
A3, por exemplo é o dobro do formato A4, e a A5 é a 
metade do formato A4, quanto maior o número menor 
será o formato do papel.
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Esboço.

  Esboço é algo que deve ser tratado de 
uma forma bem específica e com bastante 
cuidado, pois ele é muito importante para 
se obter um bom resultado final no dese-
nho. 
   O esboço é respon-
sável por transmitir 
no desenho, atra-
vés de linhas e formas 
simples, as suas pro-
porções e o seu posi-
cionamento na folha 
de papel (diagrama-
ção), de uma forma 
bem inicial, sem mui-
tos detalhes, para isso 
podem ser usados for-
mas geométricas simples; 
exemplos: circunferências, 
triângulos, quadrados... etc.
O esboço normalmente é 
feito com o lápis HB, os traços de-
verão ser feitos de maneira bem es-
pontânea, e a suavidade dos traços é 
importante, pois se for feito com muita 
força marcará a folha de papel e terá 
dificuldade em apagar os erros..
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  O lápis com graduações (dura/
claro) os do tipo H não são apropria-

dos para a execução do esboço, pois 
além de serem claros, e serem duros 

vão marcar a folha de papel, já 
o lápis de graduação (macia/es-
curo) os do tipo B também não 
servem para fazer um bom es-
boço, pois por serem macios 

e escuros, eles podem causar 
manchas sobre a folha de papel.

  Lembrando que o esboço é o “rascunho” de uma 
obra final, portanto não coloque tanto detalhe no dese-
nho, pois se trata de uma forma bem inicial do desenho, 
com o seu posicionamento e as suas proporções bem 
estabelecidas.
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  Uma das coisas mais 
importantes do desenho é 
a sua proporção, que nes-
te caso foi obtida através 
do tamanho da cabeça do 
personagem, olhando o de-
senho ao lado, o persona-
gem tem uma medida de 2 
cabeças e meio.
   Com isso podemos come-
çar a dimencionar as suas 
proporções na folha e cen-
tralizar o desenho.

  Primeiramente mar-
camos o tamanho e a 
posição do desenho 
na folha, lembrando de 
deixar uma área so-
brando para as orea-
lhas, o traço deve ser 
claro, bem suave.

  Depois de posicio-
nar o desenho na fo-
lha, podemos calcular 
a sua proporção de 
acordo com as medi-
das da referência, não 
é necessário o uso da 
régua.
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  Linha de eixo central, 
esta linha que fica posi-
cionado no centro do es-
boço é responsável pelo 
movimento gestual do 
personagem, com ela é 
possível perceber se o 
personagem está se cur-
vando, inclinando ou até 
mesmo a sua reação em 
relação ao movimento.

  Elementos geométri-
cos, com estes elemen-
tos é possível compor a 
estrutura e a proporção 
do personagem, pode 
ser usado diversas fi-
guras geométricas tais 
como; circunferências, 
elipses, triângulos, qua-
drados e etc. Fazendo 
uma comparação entre 
estes elementos pode-
mos corrigir problemas 
de proporção.

Elementos do esboço.
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  Os eixos na vertical são 
responsáveis para determi-
nar o ângulo de giro e ali-
nhamento vertical, como  
exemplo o alinhamento en-
tre nariz e boca, já as linhas 
horizontais o alinhamento 
dos olhos, orelhas e botôes, 
poderiam também determi-
nar o alinhamento dos pés 
e a altura da mão direita em 
relação a mão esquerda.

  Detalhes e acabamen-
to, assim que as estrutu-
ras principais estiverem 
prontas, deve-se acres-
centar alguns detalhes 
ao esboço, lembrando de 
que, como se trata de um 
esboço, os detalhes não 
precisam ser bem defini-
dos pois isso será feito 
em outra etapa do dese-
nho chamado arte-fina, 
que veremos depois.

  Lembrando que cada artista tem o seu próprio estilo 
de esboço, obedecendo proporção, diagramação...
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Resultado de um esboço mal executado.

  Provavelmente algumas das situações apresentadas 
abaixo já aconteceu contigo, lembre-se que o esboço 
é base inicial de qualquer desenho e deve ser feito de 
maneira suave, rápida e dinâmica. Não se prenda aos 
detalhes neste momento, trace livremente sem medo 
de errar, e não apague as linhas ruins, elas servirão 
como parâmetros de comparação para que você faça 
a linha correta.

  Neste exemplo, podemos ob-
servar que o desenho ficou maior 
que a área disposta para o dese-
nho, temos aqui um problema de 
diagramação, ou seja, não conse-
guiu centralizar o desenho e o fez 
com o tamanho inadequado para o 
tamanho do papel, provavelmente 
não usou o desenho com a técnca 
do esboço.

  Aqui outro exemplo do uso inade-
quado da técnica ou provavelmente 
também não usou a técnica do esbo-
ço.
   Neste caso o desenho ficou peque-
no demais em relação a área dispos-
ta para o desenho e não está centra-
lizado, fora da diagramação.
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  Neste caso um erro que 
acontece com certa frequên-
cia, uma das vantagens de se  
fazer um bom esboço é que an-
tes de desenhar os detalhes, 
conseguimos obter o formato 
e a proporção do desenho de 
maneira bem simplicada, se 
compararmos o tamanho dos 
elementos que existe no esbo-
ço, isso irá deixar o desenho 
corretamente proporcional.

  Aqui o esboço foi feito de 
maneira equivocada, pois 
o traço para fazer o esboço 
deve ser bem suave e bem 
dinâmico, caso contrário, se 
acontecer algum erro não vai 
consiguir apagar e a folha fica-
rá marcada, e isso é um erro 
grave, pois quando for fazer o 
sombreamento essas marcas 
irão aparecer, e estéticamente 
não ficará bom.

  O ideal para resolver isso é fazer a ponta do lápis 
bem comprida ou usar uma lapireira com a ponta esten-
dida, isso vai obrigá-lo a fazer traços mais suaves, pois 
se forçar muito o lápis ou a lapiseira a ponta vai quebrar.

Resultado de um esboço mal executado.
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Alguns exemplos de esboço.

  Cada desenho tem seu formato e porporções dife-
rentes uns dos outros, portanto o seu esboço será fei-
to de uma maneira que represente seu formato e suas 
proporções, com traçado bem simples e dinâmico e 
sem forçar o lápis, para evitar que a folha fique marca-
da, pois se isso acontecer deixará o seu desenho com 
um aspecto sujo e mal feito.
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Arte-final.

  A arte-final é feita logo após a conlusão do esboço, 
os traços do esboço que foram feitos de maneira suave 
e sem detalhes, serão reçaltados através de materiais 
que pode ser, o lápis com uma graduação mais escura, 
pincel, bicos de pena ou  as canetas nanquim descar-
táveis ou recarregáveis. 
    A arte-final exige bastante precisão nos traços, por-
tanto cuidado, pois com a arte-final o desenho pode ser 
arruinado ou também pode ser valorizado, com uma 
arte-final bem feita. Recomenda-se que seja usada 
uma mesa de luz, (mesa de vidro ou acrílico difuso com 
uma lâmpada dentro), com isso podemos colocar uma 
nova folha de  papel sobre a folha do esboço e passar 
o desenho para a nova folha, através da transparência 
obtida com a mesa de luz. 
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Material para arte-final.

  O lápis de graduação média, 
2B,3B e 4B são os mais adequa-
dos para obter um bom resultado 
na  arte-final, já os lápis  de gra-
duação mais escuras não dão 
bons resultados, podem borrar 
com muita facilidade o desenho, 
e o lápis de graduação muito 
clara são rígidos demais podem 
marcar as folhas.

  A caneta nanquim, um dos 
materiais mais usados para arte-
-finalizar, ele dá ao desenho um 
acabamento e tem uma precisão 
muito boa , além de ter diversos 
modelos de canetas, desde as 
com traços finos e grossos, que 
variam de 0,05 mm à 2.0mm, e 
temos também as canetas des-
catáveis e as recarregáveis.

  O bico-de-pena é um material 
bastante flexível, tem um traço 
bastante irregular, ou seja quanto 
maior pressão, maior será a es-
pessura do traço, não é tão pre-
ciso quanto a caneta nanquim.
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  O pincel é um material 
bastante versátil, temos um 
resultado bastante expres-
sivo com diversas possibili-
dades. Requer bastante ha-
bilidade, pois não tem tanta 
precisão quanto aos outros 
materiais, porém muito mais 
liberdade nos traços, preen-
chimentos e nas texturas.

  Lembrando que uma arte-final bem feita depende e 
muito de um esboço bem feito, portanto antes de arte-fi-
nalizar o desenho analize bem o esboço.
Sombreamento.

  O sombreamento é resposá-
vel em dar um visual mais rea-
lista ao desenho, com isso po-
demos representar volumes 
e texturas, de maneira bem 
simples com o lápis.
Com a variação de 
tonalidades e lumi-
nosidade obtemos 
efeitos incríveis, fi-
que atento bons ma-
teriais darão melho-
res resultados.
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Elementos do sombreamento.

  Existe alguns elementos que são muito importantes 
para que o sombreamento tenha qualidade, com estes 
elementos será possível obter os volumes  e dar ao de-
senho um aspecto mais realista. Para o sombreamento 
são usados lápis de graduação (B), de acordo com a es-
cala gradual. Neste momento é importante usar as técni-
cas de preenchimento e de dégradé, citados em páginas 
anterios, aquele conhecimento e treinamento será apli-
cado quando for fazer o sombreamento.
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Ponto de luz.

Luz do objeto.

Sombra do objeto.

Luz refletida.

Sombra projetada.

O ponto de luz é a fonte de luz que ilumina o objeto e cria  
todos os efeitos de sombra, pois sem luz não há sombra.

É a parte mais iluminada do objeto.

É a parte menos iluminada ou não iluminada do objeto.

Com a incidência da luz no objeto é projetada uma som-
bra na superfície, que será sempre oposta a posição do 
ponto de luz.

É a luz que é refletida pela superfície ou por outro objeto  
próximo e volta a iluminar parte do objeto.
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Materiais para o sombreamento.

  Normalmente utilizamos o lá-
pis do tipo (B), ou seja B, 2B, 3B, 
4B, 5B, etc... Para conseguirmos 
obter um sombreamento com to-
nalidades diferentes de acordo 
com a graduação do lápis e a 
pressão exercida na aplicação do 
grafite sobre o papel, deverá ser 
cuidadoso com os lápis com gra-
duação mais escura.

  O esfuminho, material feito de 
papel enrolado prensado, nolmal-
mente usado para esfumaçar o 
sombreamento, através do atrito 
de sua ponta com o grafite, con-
seguimos espalhar o garfite sobre 
a folha de papel. O esfuminho va-
ria a sua espesura de acordo com 
sua numeração, quanto maior a 
sua numeração maior a sua es-
pesura.

  A lixa é um material de apoio para o 
lápis, esfiminho, pincel e outros materiais. 
No lápis serve para afiar a ponta e fazer o 
pó de grafite, na borracha serve para lim-
pá-la e fa zer o pó da borracha, e também 
serve para apontar o esfuminho.
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  Os pincéis são usados par 
suavizar o sombreamento, fei-
to com o lápis (B), ou pode 
ser usado combinado com a 
lixa, esfregue a ponta do lápis 
na lixa, com isso temos o pó 
de grafite, com este pó é fei-
to o sombreamento, esfregue 
o pincel no pó, retirando o ex-
cesso e plique no desenho.

  O guardanapo é usado 
para espalhar o grafite em 
áreas que não requer tanta 
precisão, ele não consegue 
penetrar nas fibras do pa-
pel, diferente do pincel que 
consegue penetrar as fibras 
por meio de suas cerdas.

  A escolha da borracha é 
muito importante, neste caso 
uma borracha macia é a melhor 
escolha para o sombreamento, 
além de não manchar ela  tem a 
característica de esfarelar, com 
isso podemos usá-la combina-
do com a lixa, podemos fazer o 
pó de borracha para clarear al-
gumas áreas. 

  Mantenha sempre 
a borracha limpa para 
não ocasionar man-
chas em seu desenho!
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  O limpa-tipos é uma 
massa maleável usada 
para apagar o grafite, car-
vão ou pastel seco. O lim-
pa-tipos deve sempre ficar 
fechado em sua embala-
gem plástica, se ficar fora 
ele resseca em contato 
com o ar. 

  Papéis liso, estes papéis 
tem como característica 
uma superfície ideal para 
o uso do esfuminho e do 
guardanapo não deixando 
aparecer a textura do papel.

  O papel rugoso normal-
mente usado para pintura,  
por absorver água, porém 
também é usado com téc-
nicas secas, como o gra-
fite, carvão, pastéis e etc. 
Com a textura que segura 
melhor o grafite em pó  e é 
mais adequado para o uso 
do pincel combinado com 
a lixa isso fará com que a 
textura do papel não apa-
reça.

  Não use papel de gra-
matura baixa, ele vai amas-
sar com facilidade, e nem 
papéis de baixa qualidade, 
estes papéis soltam suas 
fibras, danificando o dese-
nho.
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Sombra do personagem.

  De acordo com 
a posição do pon-
to de luz a sombra 
sempre estará no 
lado oposto, fican-
do mais escura nes-
te lado e variando a 
sua tonalidade para 
mais claro quando 
vai se aproximando 
ao ponto de luz.
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Textura.

  As sombras no desenho devem ser feitas com o lápis 
(B) nas áreas mais claras, as áreas de meio tom com 
o lápis (3B) e as áeras mais escuras com o lápis (6B). 
Faça movimentos circulares, esse movimento fará com 
que o sombreamento fique mais limpo sem marcas inde-
sejáveis, deixe o lápis bem inclinado nos tons mais cla-
ros, para que  não force o lápis  e o sombreamento não 
fique muito pesado.

  As texturas são um 
misto de manchas, li-
nhas, pontos, brilhos e 
etc. Normalmente para 
representar algum tipo 
material, como por exem-
plo: madeira, pêlos, pe-
nas...
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  Depois de aplicar a primeira 
camada base, usaremos o 
lápis (3B) para obter o meio-
-tom, já fazendo algumas 
manchas e linhas, seguindo 
o sentido da textura, e com o 
esfuminho (No 4), faça um es-
fumaçado, caso a área seja 

grande, e que não requer precisão use um pincel (tigre 
183 No 10 ou 12).

  Nesta primeira etapa come-
çaremos a fazer uma base 
para textura, com o lápis (B), 
vamos tonalizar de maneira 
bem suave a áera que irá re-
ceber a textura posteriormen-
te, após o lápis (B), espalhe 
o grafite com um guardanapo 

macio ou um pincel (tigre 183 No 10 ou 12), o uso do es-
fuminho não será necessário nesta etapa.

  Após a aplicação do meio-
-tom começaremos a escure-
cer algumas áreas de sombra 
intensa e com a lápiseira bor-
racha aplicaremos alguns bri-
lhos, dando ao desenho mais 
contraste, e comece a fazer o 
acabamento do desenho. 
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Elementos isolados da figura humana.

Mãos 

Nesta etapa da apostila falaremos isoladamente sobre 
partes da figura humana e suas posições.

  Começando sempre com o es-
boço, usando o lápis (HB), dese-
nhe o formato da mão com figuras 
geométricas e suas divisões para 
os dedos, e em outras posições 
desenhe os dedos que estão em 
primeiro plano e depois o que está 
segundo plano.
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Estilos de mãos.

Mãos artístico

  As mãos do desenho artístico tem por caracteristica 
bastante sombreamento e textura, sem ter um contorno 
nítido, com isso as mãos do desenho artístico tem uma 
aparência mais realista em comparação com outros es-
tilos de desenho.

Elementos isolados da figura humana.
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Mãos mangá

  São mãos com sombras marcadas e sem detalhes 
de dobras e bem estilzada com foco no traço.
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Mãos HQ

  Nas mãos de HQ são colocados detalhes em um con-
torno marcante e com sombras tem bastante contraste.
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Mãos moda

  As mão de moda são as mais estilizadas, sem os 
detalhes de dobras dos dedos, são mais estreitas e es-
ticada, dando ao desenho uma sensação de elegancia 
e sofisticação a figura, em alguns casos as mãos sãos 
feitas de maneira bem simples, pois o que tem que apa-
recer é a roupa.
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Pés.

Pés artístico

Pés mangá
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Pés moda

Pés HQ
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Esboço dos elementos isolados.
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Orelhas.
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Nariz.
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Bocas.
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Olhos.
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Estudo da cabeça.
  Com o estudo da cabeça seremos 

capazes de definir a posição e a 
proporção de cada elemento que 

compõe a cabeça, tais como: 
Olhos, boca, nariz, orelhas ...

    Também estudaremos os 
movimentos da cabeça, por 
exemplo: a cabeça olhan-
do para frente, para bai-
xo, para cima, cabeça 
de perfil.
    Estudaremos tam-
bém outros estilos de 
cabeça e suas caracte-
rísticas, como a cabeça 
estilizada para moda, 
mangá e HQ. Lem-
brando que a cabeça 
que estudaremos é 
uma cabeça padrão, 

depois será atribuído 
as caracteríscas físicas de 

acordo com a referêrencia.

  Começando com o esboço usando o lápis (HB) sem 
forçar o traço para não marcar a folha e facilitar quando 
for apagar, faremos as marcações para defirnir o alinha-
mento dos olhos, posição das orelhas, nariz e boca. 
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Esboço da cabeça.

  Marque com o lápis (HB), duas circunferências, a 
primeira um pouco maior que a segunda e a segunda 
sobrepondo a primeira até o seu centro, depois marque 
uma linha no centro da figura na vertical para o alinha-
mento do nariz a e da boca, o posicionamento desta li-
nha no centro indica que a cabeça está de frente, onde 
as duas circunferências se cruzam marque uma linha na 
horizontal, para o alinhamento dos olhos e na base da 
primeira cicunferência será posicionado o nariz, divida 
em três partes a área da base da primeira circunferência 
até a base da seguda cicunferência para posicionar a 
boca.

Linha de eixo central

Alinhamento dos olhos

Posição do nariz

Posição da boca
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  Com os alinhamen-
tos prontos, começa-
remos a determinar 
as proporções dos 
olhos nariz e boca. 
Na largura da cabeça 
temos a proporção de 
5 olhos, a largura do 
nariz é a mesma lar-
gura de 1 olho e a lar-
gura da boca segue o 
alinhamento da pupila 
ou aproximadamente 
a medida de 1 olho e 
meio ou 2 olhos.

  Após determinar 
e esboçar as propor-
ções dos olhos, nariz 
e boca, devemos po-
sicionar as sobrance-
lhas e para definir a 
sua largura, fazemos  
a proporção do canto 
do nariz ao tamanho 
da largura do olho, e 
já podemos adicionar 
mais detalhes ao es-
boço do outros ele-
mentos do rosto, sem 
forçar o lápis.
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  Agora vamos defi-
nir a proporção das ore-
lhas que é determinada 
através do espaço do 
linhamento da base da 
sobrancelha até a base 
do nariz. acrescentando 
mais detalhes a figura, 
como o volume do ca-
belo, formato do rosto, 
a altura da testa, enfim 
tudo que possa melho-
rar o detalhamento do 
rosto.

Esboço da cabeça de perfil.

  Na cabeça de perfil, 
começamos a marcar 
uma circunferência, de-
pois marcamos a linha 
de eixo central, para o 
maxilar dividimos a cir-
cunferência ao meio 
com uma linha vertical, 
também dividimos o es-
paço entre o alto da tes-
ta e a base do queixo em 
3 partes iguais, com isso 
temos a estrutura inicial.
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  Após a estrutura 
inicial pronta, começa-
mos a traçar o esboço 
do olhos, nariz, boca 
e orelhas, dentro das 
proporções especifi-
cadas nas linhas. A li-
nha de eixo central do 
lado direito, determina 
a posição da cabeça e 
o alinhamento do nariz 
e da boca, e ao lado a 
linha que divide a cir-
cunferência fica a ore-
lha.

   Nesta etapa fi-
nalizaremos a cabeça 
detalhando todos os 
seus elementos, arre-
dondando o maxilar, 
colocando o volume 
do cabelo, melhoran-
do o detalhamento 
dos olhos, nariz, boca 
e orelhas. Lembrando 
esta cabeça é uma ca-
beça padrão, depois 
serão adicionados de-
talhes de acordo com 
a referência.
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  Na cabeça em 3\4 
começamos com uma 
elípse e depois marca-
mos uma linha de eixo, 
mais a esquerda ou a 
direita, dependendo 
de que lado queira que 
a cabeça esteja vira-
da. Marcamos o ali-
nhamento dos olhos, 
posição do nariz, boca 
e orelha, obedecendo 
as regras de posiona-
mento vertical  dos es-
boços anteriores.

  Após o esboço ini-
cial pronto, começamos 
a marcar a largura e a 
posição de cada ele-
mento do rosto, como 
exemplo os olhos com 
tamanhos diferentes na 
largura pela ação da 
perspectiva que vere-
mos com mais detalhes 
em outro momento. 
Depois é acrescentado 
mais volume na parte 
da trás (nuca).
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Estilos de cabeça.

1- Cabeça do de-
senho artístico é a 
cabeça que mais 
próxima de uma 
fotografia, estas 
proporções são as 
ideais.
2- Cabeça de moda 
te por característi-
ca ser mais alon-
gada e olhos mais 
puxados, boca e 
nariz pequenos.
3- Cabeça de man-
gá é o estilo mais 
simples e com ca-
racterísticas bem 
marcantes, olhos 
bem grandes e ex-
pressivos e nariz e 
boca pequenos.
4- Cabeça de HQ 
é a que mais se 
aproxima da cabe-
ça artística, com 
maxilar mais lar-
go e olhos menos 
amendoados.
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Proporção da figura humana.

  Os gran-
des artístas 
se esforça-
vam para re-
presentar a 
beleza da fi-
gura huma-
na, masculina 
ou feminina 
e tentavam 
achar um pa-
drão de pro-
porção com 
uma relação 
matemática, 
que pudesse 
determinar as 
medidas de 
um corpo ide-
al. E os dois 
padrões mais 
conhec idos 
d e v e m - s e 
a dois grandes artístas, da Grécia (Policleto do séc. V 
a.C), que estabeleceu que a figura humana ideal, tinha 
uma relação matemática de sete partes,  igual a figura 
de corpo inteiro. (tomando a cabeça como unidade de 
medida).
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  Outro grande 
artísta que ofere-
ceu outro padrão 
para a proporção 
da figura humana 
foi o (Lisipo tam-
bém da Grécia do 
séc. IV a.C), que 
estabeleceu que 
a relação mate-
mática  para a 
figura humana 
ideal tinha sete 
e meio partes 
iguais, para totali-
zar a figura inteira 
(tomando a cabe-
ça como unidade 
de medida).

  Em outros estilos de desenho como: Mangá, HQ e 
Moda este padrão muda de acordo com cada persona-
gem ou croqui. Hoje em dia na tentativa de deixar a fi-
gura mais bonita e com a elvolução da figura humana, 
estamos usando um padrão de medida de 8 partes para 
figura inteira e cada parte é equivalente à medida da ca-
beça, mas isso não é uma regra e sim uma referência. 
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   Os ombros estão situados um terço abaixo da linha 
horizontal inferior do primeiro módulo.
   Os mamilos coincidem com a linha horizontal inferior 
do segundo módulo.
   A distância entre os dois mamilos é equivalente a um 
módulo.
   O umbigo fica um pouco abaixo da linha horizontal in-
ferior do terceiro módulo.
   Os cotovelos e a menor parte da cintura estão sobre a 
linha horizontal inferior do terceiro módulo.
   O púbis encontra-se no ponto médio do corpo, na linha 
horizontal inferior do quarto módulo.
   Os joelhos ficam um pouco acima do limite inferior do 
sexto módulo.

Esboço da Figura Masculina.
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   As proporções femininas não são muito diferentes. 
Podemos resumir as diferenças nos seguintes deta-
lhes:
   Geralmente o corpo feminino é mais baixo que o 
masculino cerca de dez centímetros.
   Os ombros da mulher são um pouco mais estreitos.
   Os seios ficam um pouco abaixo do limite inferior do 
segundo módulo.
   O umbigo é um pouco mais abaixo que o do homem.
A cintura é mais estreita e os quadris são mais largos.

A dobra inferior das nádegas situa-se cerca de um ter-
ço abaixo da linha horizontal inferior do quarto módulo.
Vista de perfil, a barriga da perna fica em contato com 
a linha vertical que passa pela omoplata.

Esboço da Figura Feminina.
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   Figura Masculina com 8 partes iguais 
na altura, cada parte equivale a medida 
da cabeça e 2 partes + 1/3 para a largura .
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   Figura Feminina com 8 partes iguais na 
altura, cada parte equivale a medida da 

cabeça e 2 partes para a largura .
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Figura Humana - Artístico
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Figura Humana - Mangá
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Figura Humana - HQ
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Figura Humana - Moda
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   No desenho artístico, a figura humana em movimen-
to é caracterizada em ter as suas proporções bastante 
voltadas à figura humana real, com atenção detalhada 
em toda a sua anatomia.

  Na figura acima esboçamos uma estrutura parecida 
com um esqueleto, usando uma proporção de 8 partes 
iguais, com linhas e figuras geométricas, lembrando que 
nessa estrutura foi usado o lápis HB, após essa primeira 
estrutura começamos a traçar mais alguns elementos da 
anatomia. Com todos os detalhes traçados, iniciamos o 
sombreamento, com o lápis 3B preenchemos as áreas 
de meio-tom e as áreas mais escuras aplicamos o lápis 
6B, usamos o esfuminho (No 4) para fazer os esfumaça-
dos e para finalizamos com uma borracha macia aplica-
mos a iluminação à figura, seguindo as regras de luz e 
sombra.  
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   Mangá é o nome dado às histórias em quadrinhos 
de origem japonesa. A palavra surgiu da junção de dois 
vocábulos: “man” (involuntário) e “gá” (desenho, ima-
gem). Ou seja, mangá significa literalmente “desenhos 
involuntários”.

   Seguindo essa definição de "desenho involuntário", 
a figura à cima foi desenhada com uma proporção de 
6 partes iguais, em razão a característica física do do 
povo japonês, por serem menores, em comparação a 
outros povos. Sem muita preocupação com os detalhes 
de anatomia e com traços bem simplificados, isso dá 
razão ao termo desenho involuntário.

   Toda a estrutura foi feita com o lápis HB e a finali-
zação (Arte-final) com o lápis 3B. 



61

  No HQ americano a figura deve ser desenhada de 
uma foma em que os detalhes de anatomia sejam bem 
definidos com a musculatura representada com bastan-
te volume, sombreamento e textura aplicados com aten-
ção aos detalhes.

  Nesta figura acima foi aplicado uma proporção de 8 
partes iguais , mas normalmente usamos uma propor-
ção de 9 ou até 10 partes iguais, isso vai depender das 
características do personagem.  Essa proporção "maior" 
dará ao personagem uma postura mais heróica, mais 
forte, mas isso não é uma regra existem personagens 
com uma proporção menor.

  O esboço desta figura acima foi feito da mesma ma-
neira dos outros tipos de desenho, primeiro o HB e de-
pois para finalizar usamos o lápis 3B.
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  A figura de moda procura aperfeiçoar a figura hu-
mana ideal, que tem uma proporção de 8 partes iguais, 
já a figura de moda tem uma proporção de 9, 10 ou até 
11 partes iguais, isso para deixar figura mais elegante e 
graciosa, isso é também para igualar o padrão visto nas 
modelos de passarela, mas isso não é uma norma rígi-
da, pois temos visto o crecimento da moda "plus size", 
e os croquis, (termo relacionado ao desenho de moda), 
tem uma variedade imensa.

  Neste tipo de desenho a combinação de cores, tex-
tura e acessórios são bastante importantes, lembrando 
que o modo como é feito o croqui é igual aos outros 
tipos de desenho, primeiro o HB e depois o 3B, neste 
caso com o traço bem suave e delicado, o croqui deve 
mostrar a roupa a figura humana é bastante simplifica-
da. 
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Figura Humana em Movimento - Artístico



64

personagem em Movimento - Mangá
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Personagem em Movimento - HQ
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Croqui em Movimento - Moda
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Perspectiva.

  Perspectiva é um recurso que é usado em desenho 
para representar uma imagem tridimencional, ou seja,  
com altura, largura e profundidade, por meio de linhas 
convergentes a um, dois ou mais pontos de fuga.

  A perspectiva é constituída de alguns elementos tais 
como;
    Linha do horizonte, esta linha representa a altura dos 
olhos do observador.
    Ponto de fuga, ponto em são direcionados linhas que 
covergem a este ponto, dando a sensação de profundi-
dade.
    Nesta apostila falaremos de 2 principais tipos de pers-
pectiva (com 1 e 2 pontos de fuga).
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  No desenho em perspectiva paralela, as linhas de fuga 
deslocam-se apenas para um ponto (Ponto de Fuga). 
Objetos nessa situação apresentam sua face frontal pa-
ralela ao observador. Outra linha importante é a linha 
terra, que é a linha onde o objeto se apoia.

  Primeiro marcamos a linha do horizonte (LH) e a linha 
terra, após marcarmos essas linhas começamos a esbo-
çar o cubo, lembre-se faça o cubo primeiro, depois mar-
camos as linhas convergentes ao ponto de fuga (PF).

  Os objetos podem ser representados de 3 formas 
diferentes, abaixo da linha do horizonte (C), na linha do 
horizonte (B) e acima da linha do horizonte (A). Lem-
brando que a do horizonte representa a altura dos olhos 
do observador.

Perspectiva Paralela (1 Ponto de Fuga).
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Perspectiva Oblíqua (2 Ponto de Fuga).

  Quando um o objeto fica em posição oblíqua, ou seja, 
com uma de suas arestas voltada para o observador, 
suas linhas de fuga deslocam-se para dois pontos (PF1 e 
PF2). Em casos como este, observe que nenhuma linha 
na estrutura do objeto foi representada na posição hori-
zontal. Quando não são verticais é porque deslocam-se 
para um dos pontos de fuga.

  Primeiro marque a linha do horizonte (LH) e a linha 
terra (LT), marque também os pontos de fuga, quanto 
maior a distância entre eles melhor, em alguns casoa es-
tes pontos são marcados fora da folha, depois desenhe 
os objetos e puxe as linha para o ponto de fuga. 
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Divisão de Objetos em Perspectiva.
Para dividirmos um objeto em perspectiva, basta inse-
rir linhas de canto a canto na diagonal de cada face do 
cubo, fazendo assim um X, com o X conseguimos loca-
lizar o centro da face e assim podemos dividir o objeto. 
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Perspectiva Aérea (3 Ponto de Fuga).

  Quando observamos um objeto em posição oblíqua a 
partir de um nível visual bastante alto, para melhor repre-
sentá-lo tridimensionalmente, é necessário o uso de três 
pontos de fuga. Dois deles ficam na linha do horizonte e 
o terceiro é representado na vertical do ponto de vista. 
Em circunstâncias como estas raramente visualizamos a 
existência de linhas horizontais ou verticais na estrutura 
do objeto. Todas são convergentes e deslocam-se para 
um dos três pontos de fuga.



72

Cercas em Perspectiva
(1 ponto de Fuga).

 Na perspectiva da cerca com 1 PF, comece traçando a 
LH e marque o PF, trace a primeira estaca da cerca, a LH 
deve passar pelo meio dessa primeira estaca, depois tra-
ce a segunda estaca, marque as linhas das extremidades 
inferior e superior da primeira estaca até o PF, trace uma 
linha da extremidade superior da primeira estaca passan-
do até o meio da segunda estaca, onde essa linha se cru-
zar com a linha da extremidade inferior, será localizada a 
segunda estaca, vá repetindo esse processo até o final. 
Depois que a estrutura da cerca estiver pronta trace as 
linhas do chão e das montanhas.
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  Depois que a estrutura estiver pronta começamos a 
colocar os detalhes no desenho, na cerca começamos a 
definir as estacas, a que está em primeiro plano terá es-
pessura maior e isso vai diminuindo à partir da primeira 
estaca.

  As montanhas seguem a linha vindo do PF e sempre 
o que está em primeiro plano maior do que está em se-
gundo plano, isso dará a sensação de profundidade.

  Com as árvores, trace a primeira árvore, obedecendo 
a sua proporção em relação à cerca, depois trace linhas 
das extremidades superior e inferior da árvore até o PF, 
com isso consiguimos a proporção da árvore que está 
em segundo plano.
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Cercas em Perspectiva
(2 ponto de Fuga).

 Na perspectiva da cerca com 2 PF, comece traçando 
a LH e marque o PF, trace uma linha na vertical passan-
do pelo PF1 e marque no final desta linha o PF2, trace a 
primeira estaca da cerca, a LH não precisa passar pelo 
meio da primeira estaca, depois trace as linhas das ex-
tremidades inferior e superior da primeira estaca até o 
PF, trace uma linha da extremidade inferior da primeira 
estaca até o PF2, onde essa linha se cruzar com alinha 
da extremidade superior será localizada a segunda esta-
ca, vá repetindo esse processo até o final. Depois que a 
estrutura da cerca estiver pronta trace as linhas do chão 
e das montanhas.
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  Quando a estrutura estiver pronta começamos a co-
locar os detalhes no desenho, na cerca começamos a 
definir as estacas, a que está em primeiro plano terá es-
pessura maior e isso vai diminuindo à partir da primeira 
estaca.

  As montanhas seguem a linha vindo do PF e sempre 
o que está em primeiro plano maior do que está em se-
gundo plano, isso dará a sensação de profundidade.

  Com as árvores, trace a primeira árvore, obedecendo 
a sua proporção em relação à cerca, depois trace linhas 
das extremidades superior e inferior da árvore até o PF, 
com isso consiguimos a proporção da árvore que está 
em segundo plano.



76

Perspectiva Urbana
(2 pontos de Fuga).
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Perspectiva Urbana
(1 ponto de Fuga).
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Perspectiva Interna 
(1 ponto de Fuga).
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Perspectiva Interna 
(2 ponto de Fuga).



80

Agradecimentos


