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SIMILARES
Houve uma análise de similares antes do proje-

to ser começado, e surpreendentemente não existe 
nenhuma coleção formal inspirada em personagens 
ou qualquer tipo de ligação com quadrinhos. O que 
existem são coleções casuais que serão as exempli-
ficadas a seguir.

As coleções da Vogue, Jeremy Scott e Tom Ford, 
que se baseiam nas páginas, diagramação e cores 
dos quadrinhos clássicos, mas não fazem menção a 
nenhum personagem. 

Assim como uma coleção inspirada em Jack Kir-
by, artista criador de vários personagens da marvel, 
pelos designers Luke Sales e Anna Plunkett. Que 
também só se basearam nas páginas e cores, e al-
guns personagens, mas mesmo assim parecem mais 
fantasias do que vestuário.

Figura 1.1: Peça da coleção Jeremy Scott
Figura 1.2:  Peça da coleção de Tom Ford
Figura 1.3: Peça da coleção da Vogue
Figura 1.4 e 1.5: Peças da coleção de Luke Sales e 
Anna Plunkett

1.1

1.2

1.3

1.4 1.5
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REFERÊNCIAS 
DE ESTILO

Na etapa de criação das vestimentas houve uma 
vasta pesquisa de vestidos como referência e para 
se inspirar e analisar como são os trajes formais e o 
que os caracteriza. 

Analisando-os cheguei à conclusão de que todos 
deveriam ter elementos e tecidos que chamassem 
bastante atenção, mas sem exageros, e que repre-
sentassem sua formalidade.

Dentre os inúmeros vestidos analizados, seguem 
alguns deles que serviram de estudo e inspiração 
para os produtos elaborados, formas, tipos de teci-
dos e bordados.

Figura 2.1: Krikor Jabotain Primavera / Verâo 2014
Figura 2.3:  Paolo Sebastian Outono/Inverno 
2015/2016
Figura 2.4:  Krikor Jabotain Coleção Akhtamar 
2014

2.1
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2.2 2.3
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Em seguida  fui analisar os uniformes de cada 
personagem e fiz uma coleta do histórico destes, 
vendo suas diferenças e similaridades para poder 
encontrar elementos que os representam.

Assim encontrando os elementos mais marcan-
tes e as cores que aparecem em abundância e que ao 
serem vistas, remetem a cada personagem.

Vendo que muitas cores se repetem, decidi es-
colher de três a quatro cores que os representam, e 
com elas os elementos mais presentes em todos os 
uniformes.

Figuras 2.4 e 2.5:Uniformes Capitão América
Figuras 2.6 e 2.7: Uniformes Homem de Ferro

2.4

2.5
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2.6 2.7
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2.8 2.10

2.9
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Figuras 2.8 e 2.9: Uniformes Miss Marvel 
Figuras 2.10 e 2.11 : Uniformes Misty Night
Figura 2.12 : Uniforme Tempestade

2.11 2.12
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Figura 2.13: Uniforme Tempestade
Figuras 2.14 e 2.15: Uniformes Thor

2.13 2.14

2.15
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Figura 3.1: Uniforme Thor
Figura 3.2: Uniforme Homem de Ferro

DESENVOLVIMENTO  
DO PROJETO

SELEÇÃO DA 
PALETA DE CORES 
E PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 
DOS UNIFORMES

Para o desenvolvimento foram elaborados inú-
meros estudos e sketches para elaboração de reper-
tório e ideias. Também houve pesquisas em inúme-
ros livros, tanto sobre anatomia, como a história da 
Marvel e da moda.

Thor: Preto, branco, vermelho e prata. 
Características marcantes: Capa, Armadura, cír-

culos.

Homem de Ferro: Vermelho, dourado, prata. 
Características marcantes: Metal, forma no pei-

toral, brilho.

3.2

3.1
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Capitão América: Azul, Branco, Vermelho. Ca-
racterísticas marcantes: Estrela, listras, escudo.

Miss Marvel: Azul, preto, vermelho, dourado. Ca-
racterísticas marcantes: Raio no peitoral, lenço, gola 
alta.

Misty Night: Vermelho, dourado, preto. Carac-
terísticas marcantes: Braço metálico, roupa justa, 
linhas marcantes.

Figura 3.3: Uniforme Capitão América
Figura 3.4: Uniforme Misty Night
Figura 3.5: Uniformes Miss Marvel

3.3

3.4

3.5
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Tempestade: Preto, branco, prata, dourado. 
Características marcantes: Capa, cintura em evi-

dência, decote.

Figura 3.6: Uniforme Tempestade

3.6
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CROQUIS
DESENVOLVIMENTO DOS 
SKETCHES

Os Sketches se iniciaram logo após a busca de re-
ferênicas, e ao mesmo tempo que fui pesquisando 
os uniformes.

Homem de Ferro:  Inicialmente tive a ideia de ser 
um macacâo, já que seu uniforme é uma armadura 
de corpo inteiro, mas conforme fui fazendo mais 
desenhos, percebi que um vestido longo remete ao 
formal muito melhor.

Figura 4.1: Primeiro sketch Homem de ferro
Figura 4.2 e 4.3: Sketches Homem de ferro

4.1

4.2

4.3
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Miss Marvel: Com duas personagens compla-
tamente distintas que usam o mesmo nome, foi o 
mais dificil de criar. As primeiras ideias não me 
agradavam nem um puco e tive que fazer muitos 
estudos para chegar em um sketch satisfatório.

Figuras 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8: Sketches Miss 
Marvel

4.4

4.5

4.6

4.7 4.8
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Misty Night: Esse foi o mais fácil para mim, sen-
do uma personagem com características marcantes. 
De todos os personagens este é o que teve menos 
desenhos.

Figuras 4.9, 4.10 e 4.11: Sketches Misty Night

4.10

4.114.9
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Tempestade: Sendo minha personagem favorita 
dentre os seis personagens, foi difícil chegar a um 
traje que me agradasse, pois queria que fosse perfei-
to e que eu pudesse usá-lo.

figuras 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15: Sketches Tempestade

4.12

4.13 4.15

4.14
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Thor: Foi o personagem que mais me diverti fa-
zendo as roupas, ele possui inúmeras possibilidades 
e todas acabavam saindo do jeito que eu gostava.

Figuras 4.16, 4.17 e 4.18: Sketches Thor

4.17

4.18

4.16
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Capitão América: Tive certeza de que o traje dele 
tinha que ser um estilo antigo e cheguei na forma 
bem rápido. O problema era representar o patrio-
tismo sem parecer uma fantasia, ou roupa temática. 
Consegui encotrar uma solução nas litras e estrelas.

Figuras 4.19, 4.20 e 4.21: Sketches Capitão América

4.19

4.20 4.21
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A escolha foi bem fácil, já que ttinha meus favo-
ritos dentre os desenhos já feitos. Para a finalização, 
escolhi aquarela, uma técnica que gosto muito e que 
queria aperfeiçoar.

Homem de Ferro: Tendo como elemento princi-
pal seu “coração” (elemento brilhante no peitoral), 
resolvi explorá-lo e assim surgiu este traje. Meu ob-
jetivo é que remeta a sua armadura, mas sem pare-
cer que a pessoa está presa. Usei as cores vermelho 
e dourado, pois são as qeu mais se destacam em sua 
armadura.

ESCOLHA DO FINAL, 
E FINALIZAÇÃO DOS 
DESENHOS

Figura 5.1 e 5.2: Sketches finais Homem de Ferro
Figura 5.3: Paetê dourado
Figura 5.4: Paetê vermelho
Figura 5.5: Finalização do desenho do Homem de 
Ferro

5.1

5.2

ESCOLHA DOS TECIDOS
A escolha dos tecidos foi feita baseada nos efeitos 

desejados para cada traje, e seu caimento também é 
influenciado pelo tecido. Assim, cada personagem 
possui tecidos escolhidos especialmente para eles e 
o tipo de traje.

Escolhi paetê dourado e vermelho, pois ele tem 
um brilho metálico e remete à armadura do perso-
nagem.

5.3 5.4
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5.5
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Miss Marvel: O raio foi escolhido como elemen-
to principal, pois as duas personagens o utilizam, e 
as cores foram o preto e dourado, pois juntos for-
mam uma combinação muito bonita e elegante, en-
riquecendo o vestido.

Figura 5.6 e 5.7: Sketches finais Miss Marvel
igura 5.8: Cetim dourado
Figura 5.9: Helanca preta
Figura 5.10: Finalização do desenho da Miss Mar-
vel

5.6

5.7

Há dois tipos de tecido nesse traje, o cetim dou-
rado para os detalhes e helanca preta, que é bem fir-
me e grossa, assim mantendo o desenho do vestido 
e combinando com o dourado.

5.8 5.9
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5.10
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Misty Night: Tendo um braço mecânico, resolvi 
usar este elemento como destaque e fiz um vestido 
de manga única. Também o fiz mais justo e com um 
corte, pois a personagem usa roupas muito justas e 
reveladoras. Usei o vermelho e dourado como cores 
principais, já que são as predominantes na perso-
nagem.

Figura 5.11 e 5.12: Sketches finais Misty Night
Figura 5.13: Paetê dourado
Figura 5.14: Crepe bubble vermelho
Figura 5.15: Finalização do desenho da Misty Night

5.11

5.12

Paetê dourado para a parte superior, lembrando 
ao braço mecânico da personagem e crepe bubble 
vermelho para a parte inferior, dando um caimento 
leve e justo ao corpo.

5.13 5.14
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5.15
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Tempestade: Sendo uma personagem com inú-
meros figurinos, resolvi escolher um dos mais sim-
ples, mas cor sempre preta. Coloquei uma capa, pois 
é o elemento marcante da personagem, o decote no 
busto também é um formato bem presente nos  tra-
jes e as costas aparente remetem aos figurinos mais 
reveladores.

Figura 5.16 e 5.17: Sketches finais Tempestade
Figura 5.18: Jacquard preto
Figura 5.19: Chiffon preto
Figura 5.20: Finalização do desenho da Tempestade

5.16

5.17

Jacquard preto na parte superior pois dá uma 
firmeza e seus desenhos feitos com a tecelagem fa-
zem dele um tecido extremamente elegante. Para a 
parte inferior e a capa, chiffon preto, dando leveza 
e movimento e fazendo com que ao andar a pessoa 
pareça que está flutunado.

5.18 5.19
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5.20
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Thor: Como é um personagem que está sempre 
vestido para guerra, resolvi deixar a parte da arma-
dura evidente na parte superior, o vestido é mais 
curto para lembrar a armadura antiga, que era com 
uma saia. A capa fiz mais discreta e diferente, pois 
nem todas as armadura do personagem possuem 
capa. E as cores escolhidas foram o prata, preto e 
vermelho, as mais evidentes em todos os trajes.

Figura 5.21 e 5.22: Sketches finais Thor
Figura 6.23: Chiffon vermelho
Figura 6.24: Paetê prata
Figura 6.25: Tule preto
Figura 5.26: Finalização do desenho do Thor

5.21

5.22

Para a parte superior um paetê prata, remetendo 
à armadura do personagem, a saia de tule preto para 
que fique armada e rodada, e a capa de chiffon ver-
melho, dando leveza.

5.23 5.255.24
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5.26
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Capitão América: Um personagem congelado no 
tempo, eu quis me inspirar nos vestidos antigos e 
que ainda estão na moda. O formato circular das 
costa remete ao escudo do personagem, as listras 
também são elementos sempre presentes e as cores: 
azul, branco e vermelho representando o patriotis-
mo.

Figura 5.27 e 5.28: Sketches finais Capitão América
Figura 5.29: Gabardine branco
Figura 5.30: Finalização do desenho do Capitão 
América

5.27

5.28

Gabardine branco com risca de giz das cores ver-
melha e azul intercaladas. O gabardine faz com que 
o vestido fique armado e firme, lembrando os vesi-
tidos antigos.

5.29
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5.30
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CONCLUSÃO
Inicialmente um trabalho escolhido pelo nosso 

interesse em quadrinhos e moda, acabou se tornan-
do um desafio, que nos motivou ainda mais a seguir 
em frente,

Nunca tivemos nenhuma aula sobre moda ou 
tecidos ou qualquer coisa relacionada à essa área, 
então para nós foi a parte mais difícil, mas eu a con-
siderei prazerosa, pois me fez querer ir atrás de coi-
sas novas e aprender muito. 

Também foi um desafio o fato de termos feito 
em um trio, um caso raríssimo em Trabalhos de 
Conclusão de Curso, e que nos fez ter uma ideia 
melhor de um trabalho em grupo mas com toques 
individuais que não afetem a desenvoltura do tra-
balho. Foi testada nossa paciência e amizade, tendo 
inúmeras discussões mas nada que nos fizesse ficar 
com raiva umas das outras, e sim nos aproximar e 
conhecer melhor.

Inclusive nossa resistência foi testada, (ou talvez 
somente a minha), tendo passado algumas noites 
em claro por conta de ansiedade excessiva, e horas 
seguidas de pintura e desenhos de vestidos, estes 
foram tantos que quando nos encontrávamos o úni-
co assunto era como estávamos fartas de desenhar 
vestidos.

Concluindo todos esses pensamentos e ocorrên-
cias no decorrer do projeto, posso dizer que foi uma 
experiência incrível, que eu aproveitei bastante, e 
que me fez uma pessoa mais organizada e centrada 
e até mesmo mais profissional.





CAPÍTULO 4
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