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Atualmente, vários preconceitos foram desfeitos, inclusive com relação à barba, que já foi
considerada como característica negativa, o que foi mudado, após várias celebridades
assumirem o visual e trazerem novos estilos desse conceito tão rico que o uso de barbas
tradicionais ou diferenciadas pode trazer.

Qual a motivação para o avanço desse visual?
Nas últimas décadas muitas mudanças ocorreram com relação ao visual e as mudanças
que eles podem ter com o passar do tempo, assim como seus conceitos e formas de serem
expressos, e com a barba não foi diferente, tendo em vista as mudanças que o estilo
barbudo teve com o passar do tempo.

Os meios que propagam a cultura pop passaram a vender esse visual como sendo o mais
viril e másculo, por meio da representação de homens fortes que aderiram o uso como
Ragnar, Aquaman, entre outros importantes personagens do mundo das séries ou dos
quadrinhos.

Mesmo com o avanço desse visual, é importante destacar que apenas o cultivo da barba
não é o suficiente para desenvolver atração do sexo de sua preferência, já que de acordo
com estudos, homens com aparência organizada e limpa têm muito mais poder de atração
principalmente com relação às mulheres.

Dessa forma, o cuidado com a barba é essencial para a autoestima e atração do homem
moderno em relação ao sexo feminino. Para que você pare de passar algumas dificuldades
com seus pelos faciais, e passe a atrair ainda mais a atenção das mulheres, nós traremos
algumas dicas essenciais para você ser um barbudo de respeito.

20 Estilos diferentes de barbas
1- Ducktail Curto

https://salaovirtual.org/barbas/


O estilo de barba curta é ideal para quem quer chamar o mínimo de atenção possível e
apenas manter um visual de barba aparada e bem cuidada, sendo muito indicado pessoas
com rosto quadrados, já que o ducktail pode ser importante para desenvolver a simetria do
rosto.

Importante destacar que esse estilo dá impressão da barba do queixo estar em formato
mais pontudo, como se fosse um triângulo invertido.

2- Ducktail com degradê



É o estilo mais usado atualmente até mesmo no cabelo. Por retratar uma dinâmica de estilo
moderna, essa forma de corte se destaca entre os jovens principalmente por destacar as
linhas do rosto e trazer a impressão de uma escada de cores em seu desenho que ganha
ou perde potência de acordo com a “subida” na barba.

Caso queira se parecer mais jovem, mas não queira abrir mão da sua barba, o ideal é aderir
esse visual, que revoluciona sem chocar.

3-  Ducktail para carecas

Nos últimos dias vem aparecendo muitos carecas com aparências bastante parecidas com
a dos Vikings, muito expostos nos dias atuais em filmes, séries e diversos eixos da cultura
pop. Esse estilo passa sensação de masculinidade e coragem a quem faz, além de agregar
em simetria, levando em conta que o arredondado da cabeça é diminuído.

https://salaovirtual.org/como-raspar-cabeca-sozinho/
https://salaovirtual.org/como-raspar-cabeca-sozinho/
https://salaovirtual.org/barba-viking/
https://salaovirtual.org/barba-viking/


A barba é ideal para quem assumiu o estilo careca, pela autenticidade que traz o estilo e
principalmente, pelo aumento da autoestima que o simples ato de fazer a barba pode trazer.
Inclusive em carecas, que ganham bastante destaque ao cultivar uma boa barba e prezar
pelo cuidado da mesma.

4- Ducktail Ragnar

Falando em Vikings, eis aqui um dos exemplos de maior sucesso da série. O estilo do
personagem é caracterizado por ter uma barba mais longa e corte de cabelo mais curto dos
lados, sendo ideal para quem tem o formato de rosto mais arredondado.

Portanto, caso tenha inspirações nórdicas, aí está um modelo bastante indicado, pois esse
traz à tona uma característica comum dos vikings da época, o uso de tranças na barba, que
será citado como exemplo com mais detalhes em breve.

5- Ducktail Pequena

https://manualdohomemmoderno.com.br/estilo/16-barbas-seriado-game-thrones-para-voce-se-inspirar
https://salaovirtual.org/tranca-masculina/


O estilo Ducktail pode ser utilizado por quase todos aqueles que têm barba, inclusive os que
têm menor volume de pelos no rosto. O corte mesmo que em menores efeitos traz grandes
diferenças para o formato do rosto do indivíduo, deixando-o mais “proporcionalmente
correto” e bonito.

6-Barba quadrada Desenhada

https://salaovirtual.org/barba-quadrada/


O estilo é ideal para quem quer prezar por uma aparência cuidadosa e limpa. O modelo
tomou conta das barbearias brasileiras por dar prioridade ao preenchimento de falhas,
dando a impressão de uma barba mais cheia e madura.

O desenho contribui muito para a sensação de um rosto mais simétrico, já que os dois lados
da barba ficam praticamente iguais independente do crescimento que acontece em cada
um, sendo ideal para pessoas com rostos de formato arredondado, pela quebra dessa
forma que a barba quadrada atrás.

7- Barba quadrada Curta

https://salaovirtual.org/deixar-barba-cheia/


A barba curta é ideal para os barbudos mais discretos, por não chamar muita atenção e
cumprir bastante o seu papel de modelação do formato do rosto, seja ele redondo ou
quadrado.

Porém, esse estilo é indicado principalmente para pessoas que têm o rosto quadrado pois
mantém a simetria da face sem grandes exageros já que se trata de uma barba curta,

8-Barba Quadrada Lenhador



Ideal para os barbudos de rosto arredondado, a barba estilo lenhador dá mais angulação ao
rosto e quando bem feita evidencia a simetria do rosto, dando tom mais másculo e viril a
quem utiliza o estilo.

É com certeza o modelo que mais demonstra avanço nos tempos atuais, e também é o
mais favorecido e buscado após o aumento simbólico e real da romantização do cultivo da
barba, por se tratar de uma barba mais longa que dá mais destaque a quem usa.

9-Barba quadrada com degradê



O estilo é indicado para os barbudos que são adeptos ao chamado “disfarçado” e querem
chamar atenção pela vaidade e cuidado com a barba. Aquele que mantém esse estilo de
barba deve estar frequentemente nos salões para “atualizarem” o corte, que dependendo da
velocidade em que sua barba cresce, se desfaz em poucos dias.

Esse modelo se difere do degradê do ducktail na sua finalização com a tesoura, já que
nesse estilo a barba não fica com aparência pontuda, e sim quadrada, como o próprio nome
sugere, mas assim como a barba ducktail, é indicado para pessoas com formato de rosto
arredondado.

10-Barba quadrada Fina

https://salaovirtual.org/barba-ducktail/


Esse estilo fica muito bacana em pessoas que tem o rosto quadrado, por preservar suas
características sem maiores exageros de realce nas linhas do rosto. Porém também pode
ser aderido por pessoas com formato arredondado de face, por diminuir a impressão
circular que esse tipo de rosto pode passar.

Portanto, é principalmente indicado para pessoas que buscam maior simetria para o rosto
independente do formato, já que a barba fina casa bem com quase todos os visuais.

11- Barba cheia com degradê:



Esse tipo de barba apesar de já ter sido tratado algumas vezes, se diferencia em relação
aos outros pela densidade e quantidade de pelos, já que é menos modelada e mais natural
que a quadrada e a ducktail, por exemplo.

Esse modelo tem menor volume de barba nas laterais buscando enfatizar as linhas do
rosto, por isso é principalmente indicado para pessoas de rosto arredondado e muito
volume de barba para ser regulado de forma satisfatória. Além do mais, o contraste entre os
volumes desse estilo de barba  nas laterais pode ser explorado com bastante qualidade.

12-  Barba cheia no queixo:





A barba cheia no queixo tem como maior objetivo trazer simetria a quem não tem muita
barba nas laterais e quer manter o estilo bárbaro com modelo moderno e autêntico. Mas
essa opção também pode ser usada para quem tem uma barba cheia, e se assemelha
bastante ao estilo ducktail, por ter maior volume no queixo, assim como o visual tratado
anteriormente.

Esse visual é indicado tanto para aqueles que têm rosto quadrado, retangular e para
aqueles que têm face circular ou triangular, já que esse visual é democrático e modela o
queixo da forma como desejar e pedir ao seu barbeiro.

13-  Barba cheia nos lados:



Esse estilo se diferencia dos outros tipos de barba cheia retratados anteriormente, por se
destacar pelo maior volume nas laterais e trazer maior sensação de prolongamento do



comprimento e largura do rosto, ideal para pessoas que sentem que seu rosto tem pouca
largura nos queixos ou na mandíbula.

Ideal para barbas de tamanho médio e pessoas que gostam de manter suas barbas em
tamanhos idênticos tanto no queixo quanto nas laterais, trazendo tom simétrico e destaque
as linhas do rosto.

14-  Barba preta cheia:



Esse estilo pode ser usado tanto por aqueles que têm os fios da barba pretos ou por
aqueles que gostam da pigmentação artificial, que dá ainda mais destaque a barba e pode
ser usado de diversas formas, dando destaque a união desse modelo com o degradê que
pode dar destaque aos tons de preto que podem variar de um jeito bastante autêntico nesse
modelo de barba cheia.



Portanto, é um dos mais democráticos estilos tendo potencial de ser encaixado em barbas
de cores naturais ou pintadas, dessa maneira,  pode ser modelado no formato que bem
entender.

15- Cavanhaque:

Um dos estilos mais usados pelos brasileiros, esse modelo combina bastante com pessoas
de rostos quadrados, pois tem tendência de dar sensação de quebra das linhas fortes
características desse tipo de rosto.

Portanto, o estilo arredondado nos quais as barbas costumam ser modeladas trazem
também a tão falada simetria já que em um rosto quadrado, o cavanhaque pode agregar
muito, seja com volume alto ou baixo.

16- Barba Van Dyke:



Esse estilo se caracteriza por maior volume no queixo e bigode mais curvado, e é indicado
para qualquer tipo de rosto por se encaixar simetricamente de forma fácil pelo formato
simples de bigode e pêlos longos no queixo, que podem ser modelados circularmente ou
preferencialmente.

17- Com Undercut:



Esse estilo tem aparência parecida com os degradês retratados acima, porém se diferencia,
pois a escada de mudança de cores não chega até os famosos "pãezinhos", e se encaixa
perfeitamente com qualquer tipo de cabelo ou barba, com exceção das que não tem grande
volume nas laterais.

18 – Barba Grisalha

Esse estilo é ideal para os homens que têm receio de assumir o visual barbado devido a
descoloração dos fios, caso você seja um desses tenho uma ótima notícia para você, a
barba grisalha cheia ou mais curta nas laterais pode acrescentar muito a sua estética.

Com o avanço dos cortes de cabelos e dos inúmeros estilos de barba que “brincam” com as
paletas de cores o modelo grisalho também teve importante aumento no quesito
representatividade, portanto, caso se encaixe no perfil descrito aqui, assuma seu grisalho e
invista nesse estilo de barba que está em evidência.

https://salaovirtual.org/cabelo-cinza-grisalho-masculino/
https://salaovirtual.org/cortes-masculinos/


19 – Barba Âncora





Esse visual tem como característica o maior volume acompanhando o maxilar e tem o
auxílio de um bigode cheio, e também é um dos estilos mais utilizados por ser de fácil uso e
manutenção, já que a maioria das pessoas que usam essa barba tem fios com
característico crescimento apenas nessas áreas, necessitando apenas de apoios eventuais.

20- Barba Balbo



Esse estilo se caracteriza principalmente pelo arranjo de uma barba completa mas sem a
adição de costeletas ou o famoso “pezinho”, o modelo é indicado principalmente para
pessoas que têm dificuldade de cultivar os fios nas laterais da mandíbula e tem o rosto
arredondado.



A barba balbo pode acrescentar muito a qualquer formato de rosto, levando em
consideração que a espessura ou comprimento dos pelos laterais podem ser eventualmente
regulados.

Em resumo, deixamos aqui os principais tipos de barba para 2022, e com certeza existem
alguns aqui que podem ser utilizados por você, comente aqui quais cortes você se
identificou e acha que combinaram mais com seu visual.

Tem alguma sugestão para o desenvolvimento do tema? Deixe aqui nos comentários,
com certeza tenho muito a aprender com você!
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