
Fantasias masculinas: Inspire-se!  

 

O Carnaval é uma das datas mais esperadas pelos brasileiros: não importa se você 

pretende cair na folia ou ficar em casa, descansando e vendo Netflix. Afinal, que não 

curte um feriado, não é mesmo?! 

E, se você for do tipo que gosta de ir para os bloquinhos, a fantasia é algo que não 

pode faltar! Se vestir de forma diferente para o Carnaval, seja com a namorada, 

namorado, amigos, ou até mesmo sozinho, é uma das partes mais divertidas do 

feriado (além, claro, da cervejinha!) 

Por isso, nós separamos algumas ideias de fantasias muito bacanas que você pode usar 

nesse Carnaval, ou em qualquer festa a fantasia que aparecer durante o ano! Confira.  

 

1. David Bowie 

O ícone dos anos 80 é uma ótima opção para uma incrível (e colorida) fantasia!  

Você pode exagerar nas roupas de estilo glam, ousar nas cores e, claro, pintar o 

famoso raio no rosto.  

A sua única dificuldade vai ser não borrar a maquiagem! 

2. Freddie Mercury 

Outro famosérrimo ícone dos anos 80. Quando pensamos em Freddie Mercury, logo 

nos lembramos do seu estilo particular de se vestir. 

Você pode optar por se inspirar em roupas dos videoclipes, ou nos famosos looks dos 

shows. 

E não se esqueça do bigode! Você pode deixar o seu crescer ou então usar um falso.  

3. Caça Fantasmas 

Salve o dia das forças sobrenaturais com uma fantasia dos Caça Fantasmas!  

Para aguentar o calor brasileiro, você pode usar uma bermuda cáqui e uma camiseta 

ou camisa da mesma cor. Daí é só adaptar a mochila e imprimir ou pintar o logo! E 

pronto, você está pronto para arrasar. 

4. Danny Zuko 

Você com certeza conhece o personagem principal de Grease, certo? Ele é legal, 

bonitão, charmoso, rebelde. E é uma fantasia perfeita para qualquer ocasião! 

E o melhor: seu look é fácil de copiar! 

Você vai precisar de gel ou cera para fazer um penteado bem anos 60, baseado no 

estilo greaser de Danny. 



Para as roupas, uma calça preta skinny, camisa preta ou branca e jaqueta de couro (se 

você aguentar! Nada de passar mal de calor, hein?) 

Para uma fantasia em grupo, você pode pedir para a sua namorada, ou alguma amiga, 

para se vestir de Sandy. Vale ser antes ou depois da transformação! 

5. Indiana Jones 

Que tal ser o Harrison Ford por um dia? Se fantasiar de Indiana Jones é muito simples, 

e com certeza vai ser um sucesso! 

Você precisa apenas de uma calça ou bermuda cáqui, uma camisa bege ou branca, 

uma jaqueta de couro marrom e um cinto. Para os acessórios, o chapéu não pode 

faltar. E, se você conseguir encontrar, o chicote faz toda a diferença. 

Agora você já pode ser um destemido arqueologista também! 

6. Alex DeLarge 

Um dos mais famosos anti-heróis da cultura pop! Afinal, Laranja Mecânica é um 

clássico, não é mesmo?  

Para se vestir de Alex, você só precisa de um look todo branco, uma bota e um chapéu 

coco. Para a maquiagem, você pode desenhar os cílios em apenas um dos olhos, ou, se 

você quiser arriscar um look mais autêntico, utilizar cílios postiços.  

Só não vale se inspirar nas ações do personagem, hein.  

7. Beetlejuice 

Beeltejuice, beetlejuice, beetlejuice... BAM!  

O personagem mais querido dos filmes do Tim Burton é sempre um sucesso nas festas.  

Para se vestir como ele, você vai precisar de roupas listradas. Pode ser um terno, pode 

ser uma camiseta que você possa customizar, uma bermuda... Vale qualquer coisa! 

Para complementar, você pode comprar um spray de cabelo na cor verde, e arrasar na 

maquiagem! E então é só ir se divertir como um fantasma.  

8. Coringa 

Heath Ledger, Jack Nicholson, Jared Leto... Não importa qual é o seu Coringa favorito, 

essa é uma fantasia que nunca sai de moda. 

A roupa vai depender de qual versão você vai querer encarnar. O que não pode faltar é 

o cabelo verde, que você pode fazer com um spray, e a icônica maquiagem.  

Vamos colocar um sorriso nesse rosto!  

9. Hannibal Lecter 



A fantasia de Hannibal já é um clássico em qualquer festa, seja no Carnaval ou 

Halloween. Afinal, esse é um dos psicopatas mais famosos e fascinantes do mundo 

cinematográfico. 

Para se vestir como esse personagem, você vai precisar de uma roupa inteiramente 

branca, laranja ou azul e, é claro, a famosa máscara! Você pode encontrá-la em quase 

todas as lojas de fantasia, é bem fácil. 

10. Chucky 

Quer brincar? 

A fantasia de Chucky é uma ótima pedida para os fãs de horror. Você só precisa de 

uma camiseta listrada, um macacão jeans (ou apenas calças jeans e suspensórios) e 

uma faca de plástico.  

Para o cabelo, você pode usar um spray vermelho, e utilizar maquiagem para fazer os 

pontos no rosto.  

 

Ah, mas eu queria algo mais simples! 

Você quer ir fantasiado, mas não quer ter que investir em todo um look? Não tem 

problema! Aqui estão algumas opções mais simples e rápidas de fazer! 

 

1. Turista 

A fantasia de turista é simples, mas pode ser muito divertida de fazer!  

Para fazê-la, é simples: é só pegar todos os estereótipos de gringos.  

Meia com sandália? ✅  

Camisetas havaianas? ✅  

Bermuda cáqui? ✅  

Câmera fotográfica? ✅ 

Chapéu cata ovo? ✅  

Para completar o look, você pode usar maquiagem para criar uma marca de sol. E 

pronto, o seu gringo estará perfeito. 

2. Lenhador 

Entrando na onda do lumbersexual, que valoriza a beleza dos homens rústicos, você 

pode se vestir de lenhador. 



Para essa fantasia, você pode utilizar uma camisa xadrez, de preferência vermelha e 

preta e jeans. A barba também é essencial! Por isso utilize pomadas e cera para deixá-

la bem bonita e com aparência de bem cuidada. 

Para completar o look, você pode utilizar um machado de plástico. 

3. Plaquinhas (machado de assis) 

As fantasias de plaquinhas são muito famosas, principalmente no Brasil. 

Você pode fazer trocadilhos, utilizar memes, referências... O céu é o limite, desde que 

você seja respeitoso nas mensagens e brincadeiras!  

4. Deuses gregos 

Essa é bem fácil! Você só precisa de um lençol branco, uma sandália e uma coroa de 

folhas. 

Pronto, você já é um deus grego! 

Para encarnar um deus específico, você pode utilizar objetos particulares. 

Por exemplo, para ser Apolo, você pode utilizar um instrumento musical. Para ser 

Dionísio, um cacho de uvas, ou uma garrafa de vinho, já são suficientes para que 

entendam a referência.  

5. 404 Error 

Essa é uma ótima opção para quem quer usar alguma fantasia, mas não quer (ou não 

tem tempo de) se esforçar muito. 

Para criar uma camiseta de 404 Error, página que com certeza você já viu na internet, 

você só precisa de uma camiseta branca que você possa escrever com uma canetinha.  

Pronto, agora você já é uma página que deu erro.  

E aí, você já tinha pensado nessas fantasias? Tem alguma outra ideia? Conte para nós 

nos comentários! 

Não se esqueça de curtir o nosso Insta para ficar por dentro de todas as novidades!  

 

 

 

 

 

 


