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Arte finalização

Você sabe o que é arte
finalização?

A arte final é muito mais do que
contornar o desenho. Na arte final
o desenhista trabalha as sombras
e volumes com variação da
espessura da linha.

Para fazer a arte final é
importante praticar bastante.



Arte finalização

Como pode observar nos
exemplos ao lado existem diversas
espessuras que se pode trabalhar
no desenho mangá.

A primeira linha é apenas um
contorno básico, o que devemos
evitar. Procure repetir sempre
contornos iguais aos demais.
Observe que a ponta é fina e o
meio da curva possui uma
espessura maior.

ERRADO



Arte finalização
Neste outro exemplo podemos ver que o primeiro
desenho deixou o personagem plano demais.

Já no segundo possui mais volume com a ajuda das
diferentes espessuras de linhas, como também o
deixou “ tridimensional”, ou seja da forma mais
correta.

Mas como saber qual é a hora de engrossar ou afinar o
traço?

• Tudo o que for côncavo (curvo) você pode engrossar
e deixar as pontas mais finas.

• Lembre-se que você está lidando com um objeto
iluminado, ou seja, as partes de baixo possuem
linhas mais espessas do que as de cima, isso
acontece porque a parte de cima recebe luz,
enquanto a de baixo não.

• Os detalhes do desenho que estiverem mais
próximos podem ser mais grossos. Os que estiverem
mais longe serão mais finos. Tudo isso é para ajudar
a dar a ideia de tridimensionalidade.
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Arte finalização dos cabelos
Os cabelos são marcantes nos
personagens, são eles que dão vida e
movimento.
Existem duas formas de arte finalizar um
cabelo escuro, a primeira forma é
acrescentar brilho de acordo com a luz
do ambiente. Veja o exemplo ao lado.
Também é possível arte finalizar os
cabelos sem o brilho, é muito comum
ver personagens assim, mas não haverá
volume e efeito tridimensional ao
personagem.
Ao arte finalizar um cabelo claro, você
apenas realça as linhas e alguns pontos
de sombra, veja o exemplo ao lado.



Arte finalização – vídeo de apoio

https://www.youtube.com/watch?v=tcZxrSsFiqc

https://www.youtube.com/watch?v=tcZxrSsFiqc
https://www.youtube.com/watch?v=tcZxrSsFiqc


ATIVIDADE

Após assistir ao vídeo de apoio, você fará esse
desenho para praticar a arte finalização de um
cabelo escuro.

Você pode usar caneta nanquim e tinta
nanquim no cabelo.

Instruções:

• Faça margem de 2cm em seu caderno A3.

• Divida a folha ao meio.

• Reserve a outra metade para a próxima
aula.

• Desenhe com lápis HB ou lapiseira.

• Finalize seu desenho com a caneta
nanquim ou tinta nanquim.

https://br.pinterest.com/pin/629941066608770462/

https://br.pinterest.com/pin/629941066608770462/


BOM TRABALHO!
O desenho mangá precisa de bastante prática.

Na próxima aula vamos continuar aprendendo mais sobre o estilo mangá.

Se quiser, pode postar seu estudo com a hashtag #fegoemcasa.

Até a próxima aula!


