
TERROR 

GRUPO DE PESQUISAS  
DE TENDÊNCIAS  
COMPORTAMENTAIS 



Com a intenção de chocar, polemizar 

ou apenas extravasar emoções, 

surgem diversos produtos inspirados 

no tema, abrangendo desde o 

vestuário até artigos de decoração, 

onde o terror traz uma aura 

escapista, fugindo da realidade que 

nos permeia. 

TERROR 2 

Nas ruas, o movimento é caracterizado 

principalmente pela onda dos zumbis. 

Festas e eventos em torno do conceito 

são cada vez mais populares. 

Filmes sobre monstros e vampiros 

também ganham linguagem leve e 

divertida. O terror gera ibope.  

 



NOTÍCIAS 



TERROR 4 Casos reais que mais parecem ter saído de filmes de terror. 



TERROR 5 Crimes hediondos se tornam histórias de horrores por conta de canibalismo. 



TERROR 6 Rituais incomuns ganham destaque. 



TERROR 7 Personagens macabros e a morte são usados para atrair a mídia e consumidores. 



TERROR 8 O terror é usado com o intuito de atrair mais clientes.  



TERROR 9 

Zombie First Responder: treinamento intensivo de dois dias ensina os alunos a eliminar e 
se proteger contra um possível ataque de zumbis em situações na selva e na cidade. 



Também conhecida 

como Marcha dos 

Zumbis, é uma marcha 

pública que reúne fãs 

de filmes de terror, 

caracterizados de 

zumbi. O evento 

surgiu na Califórnia em 

2001, ocorre 

anualmente em várias 

cidades do mundo, 

sendo desde 2006 

feito em São Paulo e 

cada vez mais está se 

espalhando por todo o 

Brasil.  

ZOMBIE WALK 

TERROR 10 



TERROR 11 A marcha ocorre em vários países, inclusive no Brasil.  



TERROR 12 

Os participantes encarnam os mortos-vivos no visual e em interpretações realistas.  



TERROR 13 Protestos usam o terror a fim de chocar a sociedade. 



TERROR 14 Pegadinhas consideradas de mau gosto pregam peças usando o sobrenatural.  



TERROR 15 Filmes e seriados de terror lançam virais na internet e promovem ações em cinemas para divulgar suas estreias. 



TERROR 16 Aplicativos em redes sociais chamam a atenção para a morte. 



TERROR 17 Jogos e aplicativos para celular despertam a curiosidade.    



TERROR 18 

Alan Wake Dead Space 

Alone in the Dark 

Silent Hill Silent Hill 

Paranormal 

Siren: Blood Curse 

Lucius 

Os jogos recheados de 
ambientes sombrios e 
elementos assustadores 
ganham o mercado. 



TERROR 19 

Em Londres um açougue com 

peças de carne humana chamou a 

atenção. Mas tudo não passou de 

uma ação para promover o novo 

game de terror da Capcom: 

Resident Evil 6. O artista Sharon 

Baker, especializado em comida, 

foi o responsável pelas obras, que 

estavam sendo comercializadas e 

eram comestíveis. 

As peças (mãos, dedos, braços, 

entre outros) ficaram em 

exposição por 2 dias, no famoso 

mercado de carnes de Londres, 

Smithfield’s, e todo dinheiro 

arrecadado foi doado para 

Limbless Association. 

AÇOUGUE DE CARNE HUMANA 



TERROR 20 O macabro abrange vários setores, como o digital, mais comum e viável, até a medicina. 



ARTE E CULTURA 



TERROR 22 O sombrio influencia a arquitetura de prédios e decorações de estabelecimentos comerciais. 

Boutique de sorvete londrina possui paredes pretas, 
atendentes com uniformes fetichistas, identidade 
visual  com caveira, poltronas vitorianas e neons, 
chamando a atenção tanto pela decoração quanto 
pela ousadia em seu conceito e produtos. 

A Casa Batlló (Espanha), ou como é popularmente conhecida, Casa dos Ossos, 
possui  varandas que lembram crânios e pilares  de apoio com aparência de ossos. 



Este museu do terror é 

de condições médicas, 

equipamentos 

biológicos e afins. É 

uma atração 

incomum, conhecida 

por sua grande 

coleção de crânios, 

corpos mal formados, 

esqueletos bem 

preservados e algumas 

fotos surpreendentes, 

tudo real. 

TERROR 23 

MUTTER MUSEUM 



 
 

TERROR 24 

EXORCISMOS URBANOS 
Há lugares que são bem conhecidos, mas 

outros são esquecidos e por vezes até 

proibidos. Tradicionalmente os guias 

destacam só os locais já valorizados, 

deixando tantos outros caírem no descrédito 

e assim se tornam “anti lugares”, ou seja, 

territórios inutilizados pelos cidadãos.  

Foi daí que surgiu o projeto Exorcismos 

Urbanos como uma possibilidade de 

(re)conhecer esses pontos da cidade. Um 

mapa feito por pessoas que vivem os 

espaços de corpo e alma e querem recolocá-

los em um status de visibilidade. O principal 

objetivo é contagiar as pessoas para se 

permitirem atitude de observação através de 

outras perspectivas, revitalizando e 

mapeando espaços deixados de lado. 

Por meio de fotografias artísticas que 

retratam essa realidade, o projeto de 

intervenção urbana acontece em diversas 

cidades do mundo: França, México, Espanha, 

Holanda, Itália, Inglaterra, Índia, Estados 

Unidos, Brasil etc.  



 
 

TERROR 25 

EXORCISMOS URBANOS 

Todos que desejam se engajar 

nessa ideia podem fazer o seu 
próprio exorcismo e registrar 

por fotos. Cada novo local que 

é exorcizado é marcado num 
mapa-múndi com as fotos e 

explicação do autor – desde 

que este esteja 
descaracterizado – povoando 

e dando visibilidade para 

novos (ou antigos) territórios.  

Este projeto foi contemplado 

pelo prêmio FUNARTE de 

Estímulo a Produção Cultural 
e Crítica para Internet.  



TERROR 26 Intervenções artísticas em locais públicos geram medo. 



TERROR 27 Ilustrações com toques de terror povoam o mundo das artes. 



TERROR 28 Personagens infantis não passam despercebidos. 

O artista Michael Paulus ilustra como seria o esqueleto de personagens infantis.  



TERROR 29 O artista Jeffrey Thomas mudou o perfil das princesas da Disney atribuindo um ar macabro a elas. 



TERROR 30 Calendário apocalíptico. 

Calendário criado pelo russo Andrew 
Tarusov alia a temática apocalíptica  e 
pin-ups, brincando com as malfadadas 
profecias do fim do mundo para 2012. 



TERROR 31 A arte da fotografia  também aponta para o lado obscuro.  

Mariel Clayton fotografa a boneca Barbie contrastando o doce sorriso no rosto com cenários que 
revelam cenas de assassinatos cruéis, sempre colocando a loira no papel de suicida ou assassina. 



TERROR 32 E se as princesas da Disney fossem infelizes para sempre? 

Na série de fotografias 
“From Enchantment to 
Down”, o fotógrafo Thomas 
Czarnecki imagina um final 
alternativo não tão feliz. 



TERROR 33 

O fotógrafo Joshua Hoffine nos apresenta um mundo explícito de horrores que mexe com nossos medos mais profundos, 
explorando o aspecto psicológico do temor, mexendo com o nosso inconsciente, apelando para os instintos primitivos. 



TERROR 34 Série “Dela Deso”, de Ritchie Velasquez, transforma fotos em obras divertidas, com direito a pele derretida e olhos zumbificados. 



TERROR 35 Stop motions e animações com um toque de bizarrice. 

Empresa australiana de trens mostra maneiras estúpidas de morrer. 



TERROR 36 Bonecas fogem do padrão romântico e são transformadas em obras de arte por sua estética.   

Porcelana que sangra de Maria Rubinke.  Sasha Petrova 



TERROR 37 Exposições de artistas que se inspiram na temática em suas obras.  

Triumph de Kris Kuksi 

Jordan Eagles Jaz cria obras intrigantes e abstratas utilizando 
sangue animal, resina UV e metais em pó ou projeções. 

Esculturas do chinês Cao Hui, feitas com resina, simulam perfeitamente 
materiais como couro, pele e tecidos de músculos e de órgãos internos. 



TERROR 38 

O modelo Rico Genest antes marginalizado pela sua aparência, hoje é o requisitado Zombie Boy. 
Ele possui quase 100% do corpo tatuado imitando um zumbi, uma verdadeira obra de arte viva. 



TERROR 39 Seriados fazem sucesso se tornando febre no mundo todo. 



TERROR 40 Filmes de terror ou com personagens fora do comum chamam a atenção e lotam salas de cinema. 



TERROR 41 Clássicos do terror ganham remakes mais assustadores ainda. 

A morte do demônio Carrie, a estranha 

1976 

2013 2013 

1981 



CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 



TERROR 43 Campanhas publicitárias agregam o terror as suas mensagens de uma forma bastante elegante. 



TERROR 44 Personagens clássicos de filmes de terror estrelam campanhas. 



TERROR 45 A marca Heineken, famosa por suas propagandas, também já usou os clássicos personagens em suas campanhas.  



TERROR 46 Muitas vezes o terror é usado de maneira cômica. 



TERROR 47 Para o inverno 2012, Mulberry se inspirou no filme “Onde Vivem Os Monstros” e retratou um cenário de medos e de sonhos.  



TERROR 48 Famosos também entram na onda de anúncios aterrorizantes. 

O jornal chileno El 
Mostrador, causou 
polêmica ao colocar 
famosos que 
morreram enterrando 
celebridades que 
ainda vivem. 



TERROR 49 Cenas fortes são reproduzidas pelas campanhas e chocam o público. 



TERROR 50 Outras se destacam por usar crianças ou elementos como facas e sangue. 



EDITORIAIS 



TERROR 52 Visuais pesados e cenários macabros tornam os editoriais verdadeiros filmes de terror.  



TERROR 53 O sangue aparece frequentemente nas produções como elemento chave.  



TERROR 54 Animais símbolos das “trevas” também são usados.   



TERROR 55 Monstros e esqueletos povoam os relatos fotográficos. 



DESFILES 



TERROR 57 Nos desfiles, o terror aparece de diversas maneiras. 



TERROR 58 Revistas  enfatizam desfiles assombrosos de diversas capitais da moda. 



TERROR 59 Os tons sóbrios predominam. 



TERROR 60 Os detalhes nas roupas chamam a atenção e criam a atmosfera macabra. 



TERROR 61 Perucas excêntricas criadas pelo designer Charlie Le Mindu.  



TERROR 62 Artérias, veias, sangue, ossos e órgãos representados por estampas e acessórios. 

Coleção Anatomical  Couture da designer 
britânica Katie Eary se utilizou de 
elementos nada convencionais na forma 
de estampas ou como acessórios, na 
Semana de Moda de verão de Londres. 



TERROR 63 Alexandre Herchcovitch chamou a atenção no SPFW Inverno 2010. 

O desfile teve como tema de 
inspiração a morte e o jogo 
de xadrez e gerou impacto 
por conta do make macabro 
assinado por Celso Kamura. 



TERROR 64 Desfile inspirado na escuridão e no apocalipse na Semana de Moda de Londres, Inverno 2011. 

Rasharn de Vera Agyemang & Jaiden James apresentaram jaquetas curtas e sobretudos 
de couro, decorados com fivelas e ferragens  atribuindo mais dureza aos looks.  



TERROR 65 Sangue falso é usado na boca dos modelos. 

Na SPFW Verão 2012, o estilista Igor de Barros, da marca 
V.ROM usou como referência o filme vampiresco “Fome 
de Viver”. A apresentação da coleção foi  inusitada, pois 
em uma sala de desfiles fumacenta, todos os modelos 
entraram de uma vez com a boca repleta de sangue. 



TERROR 66 Na SPFW Inverno 2013, o desfile da marca Tufi Duek foi inspirado no filme 'Os Pássaros', de Alfred Hitchcock. 



TERROR 67 O desfile de outono/inverno 2013 na SPFW, do estilista Lino Villaventura, investiu na aura dark. 

O estilista apostou em criaturas vampirescas, combinando a maquiagem pesada 
com vestidos suntuosos em tafetás amassados, organzas, tules, bordados e cetins. 



TERROR 68 Na semana de moda masculina de Milão Inverno 2013, a grife Dolce & Gabbana chama a atenção pelos detalhes. 

A coleção trouxe o clima elegante e sensual 
dos vampiros. As peças parecem inspiradas nas 
vestimentas de personagens como Drácula e 
em filmes como Entrevista com o vampiro. 



TERROR 69 Grandes marcas montam vitrinas regadas de terror, polemizando o tema. 



PRODUTOS 



TERROR 71 O terror inspira produtos de todos os tipos em diversos segmentos. 

Anão de jardim zumbi 

O último cigarro 



TERROR 72 Utensílios de cozinha ganham versões divertidas. 



TERROR 73 Abridores de garrafas ganham versões de zumbis, caveiras e diabinhos. 



TERROR 74 Aventais e garrafas ganham apelo macabro e divertido. 



TERROR 75 Xícaras e copos não escapam da brincadeira. 



TERROR 76 Assim como talheres e louças. 



TERROR 77 Caveiras registram a identidade visual da marca Greghi Design. 

O estúdio Greghi Design é famoso por transformar 
louças brancas de porcelana como pratos, bules, 
canecas e pires em obras de arte moderna. De maneira 
irreverente e divertida, os objetos customizados com 
desenhos de caveiras, registram a identidade da marca. 



TERROR 78 Formas e tampas em formatos inusitados tornam a refeição macabra. 



TERROR 79 Na culinária, bolos também entram na onda. 



TERROR 80 Eletrodomésticos aderem ao caveirismo. 



TERROR 81 O aconchego do quarto é invadido por zumbis, sangue e caveiras. 

quarto 



TERROR 82 O banheiro também é tomado das mesmas referências . 



TERROR 83 Surgem todos os tipos de objetos de decoração. 



TERROR 84 Adesivos, quadros e ornamentos enfeitam paredes. 



TERROR 85 Objetos comuns  ganham releituras inusitadas. 

Segura-porta 



TERROR 86 Destaque para cadeiras e sofás com formas e estampas inusitadas. 



TERROR 87 As caveiras são usadas em todos os tipos de ambientes e de diversos modos. 



TERROR 88 Instrumentos musicais ganham novo visual. 



TERROR 89 Materiais de escritório aliam o terror com a  irreverência.    



TERROR 90 Produtos geek ganham formas inusitadas. 



TERROR 91 Mouses e mouse pads ganham versões ousadas. 



TERROR 92 Cases para celulares e tablets chamam a atenção pelos adornos ou pela fofura. 

Case monstruoso: os bracinhos e mãozinhas do 
monstrinho funcionam como limpadores de tela. 



TERROR 93 Caixas de som e fones de ouvidos recebem características caveiristicas. 



TERROR 94 Até os transportes sofrem influências.  



TERROR 95 O macabro invade também o segmento do entretenimento. 

Tarô Zumbi 



TERROR 96 Os pequenos também tem sua vez e ganham produtos desenvolvidos com base no terror. 



TERROR 97 Monstrinhos inspirados em filmes e desenhos fazem sucesso entre o público infantil. 



TERROR 98 Bebês vampiros ganham o mercado, custando cada um mais de R$ 1.000,00. 



No segmento dos produtos de beleza edições especiais baseadas no terror ganham o mercado.    TERROR 99 



TERROR Calçados se diferenciam pelos detalhes. 100 



TERROR Outros pelos elementos chamativos e que muitas vezes os tornam conceituais. 101 



TERROR No segmento dos acessórios, revistas dão destaque aos itens com influência no horror. 102 



TERROR Acessórios diversos como cintos, colares, brincos, anéis e broches sofrem intervenções.  103 



TERROR Materiais inusitados e inspirações incomuns são usados nas joias. 104 

Colar Companion Parrot, da designer londrina Tithi Kutchamuch, possui a 
cabeça de um pássaro como pingente e seus órgãos internos (coração, 
intestinos e estômago) como detalhes. A peça também pode ser um objeto 
de decoração quando não está sendo usado. A joia faz parte da coleção 
Secret Friend, inspirada pela morte do cão de estimação da criadora.  

Ratos, pombos e porquinhos-da-índia empalhados viram 
coleção de acessórios do designer Reid Peppard em Londres e 
causam polêmica. A marca chamada RP/Encore lançou 
modelos de tiaras, prendedores, bolsas, abotoaduras, pulseiras 
e gravatas. A edição Vermin Collection se baseia na taxidermia. 



TERROR Óculos excêntricos surgem. 

Criação de Emma Montague, óculos com hastes laterais 
feitas com ossos e dentes verdadeiros de cervos e chifres.  

105 



TERROR Colares de diversos tamanhos e formatos complementam os looks. 106 



TERROR Nas mãos os anéis não passam despercebidos. 107 



TERROR Os tradicionais relógios ganham releituras. 108 



TERROR Bolsas de todos os tipos e para todas as ocasiões também entram na brincadeira. 109 



TERROR Roupas entram na onda unindo o terror e diversão. 110 



TERROR Estampas em camisetas de diversos tipos crescem cada vez mais no mercado. 111 



TERROR A caveira é usada como elemento de estilo em algumas peças. 112 



TERROR Meias e luvas brincam com a temática. 113 



TERROR Roupas de banho ganham estampas sombrias. 114 



TERROR As calças também se envolvem na tendência. 115 



TERROR O caveirismo usado na ruas. 116 



CONCEPÇÃO DE IDEIAS 



  

CARTELA DE CORES 

PANTONE 19-4007 
TCX: Anthracite 

PANTONE 19-3905 
TCX: Rabbit 

PANTONE 15-4703 
TCX: Mirage Gray 

PANTONE 19-3731 
TCX: Parachute Purple 

PANTONE 19-3842 
TCX: Deep Wisteria 

PANTONE 18-3943 
TCX: Blue Iris 

PANTONE 19-4324 
TCX: Legion Blue 

PANTONE 18-4522 
TCX: Colonial Blue 

PANTONE 17-4328 
TCX: Blue Moon 

PANTONE 19-0712 
TCX: Demitasse 

PANTONE 18-0228 
TCX: Pesto 

PANTONE  18-0538 
TCX: Woodbine 

PANTONE 19-1656 
TCX: Rio Red 

PANTONE 19-1763 
TCX: Formula One 

PANTONE 18-1561 
TCX: Orange.com 

TERROR 118 



  

CALÇADOS 

Criação: Paulo Santos TERROR 119 

Para o desenvolvimento deste produto, foram 

utilizados como inspiração as formas, cores, texturas e 

o esqueleto humano, obtidos através  do moodboard.   



Criação: Paulo Santos TERROR 120 

  

CALÇADOS 



  

CALÇADOS 

Criação: Paulo Santos TERROR 121 

Neste produto foram utilizados como 

elementos de inspiração o cenário, as cores, 

texturas e formas das imagens do moodboard.  



  

CALÇADOS 

Criação: Paulo Santos TERROR 122 



  

ESTAMPA 

Criação: Bruna Henkel  TERROR 123 

 Estampa desenvolvida a partir 

de uma seleção de palavras e 

imagens sobre o tema. 

Sangue 
Esqueletos 

Cemitério 

caveiras 

Caixões 

Zumbis 

Morte 



Criação: Bruna Henkel  TERROR 124 

  

ESTAMPA 



  

JOGO DE CAMA 

Criação: Cindel Schenkel TERROR 125 

Jogo de cama inspirado na febre dos morto-

vivos. O lençol, sobre-lençol e fronha simulam 

a presença de um zumbi deitado na cama. 



Criação: Cindel Schenkel / Ilustração: Rodrigo Nunes TERROR 126 

  

JOGO DE CAMA 



  

VESTUÁRIO 

Criação: Carlos Reinke TERROR 127 

Inspirado nos clássicos 

“Os Pássaros”, 

de Hitchcock e 

“Laranja Mecânica”, 

de Stanley Kubrick, o 

vestuário usou 

imagens dos filmes 

como elementos de 

estilo, apresentados 

em estampas, 

ambientação da 

imagem e make do 

croqui.  



Criação: Carlos Reinke TERROR 128 

  

VESTUÁRIO 



  

VESTUÁRIO 

Criação: Jéssica Alba TERROR 129 

Caveira 

Fogo 

Zumbi Babados 

Macabro 

Palhaço  
mal 

Mãos 

Proposta de vestuário inspirada 

em ícones macabros como a 

caveira, palhaço do mal  e zumbi. 

. 



Criação: Jéssica Alba TERROR 130 

  

VESTUÁRIO 



FONTES 



  

FONTES 

Capa 

http://www.canada.com/story.html?id=b395dc21-2360-4dfe-942b-
079d594b7e2d 

Página 2 

http://www.designscene.net/2011/09/zombie-boy-maria-eriksson-viva.html 

Página 4 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/08/homem-morre-atropelado-ao-
fingir-ser-o-pe-grande-em-rodovia-dos-eua.html 

http://g1.globo.com/bahia/noticia/2012/09/motorista-usando-mascara-e-
preso-durante-feriado-prolongado-na-bahia.html 

http://www.sobral24horas.com/2012/10/a-cantora-keha-diz-que-transou-com-
um.html 

http://www.pipocadebits.com/2012/03/chinesa-zumbi-levanta-do-caixao-6-
dias.html 

http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2012/06/arqueologos-acham-
esqueletos-com-barra-antivampiro-cravada-no-peito.html 

http://wp.clicrbs.com.br/mundoidao/2012/12/06/the-walking-dead-fora-das-
telas-homem-atira-em-namorada-por-achar-que-apocalipse-zumbi-pode-ser-
real/?topo=52,1,1,,224,e224 

 

http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2012/11/sueca-e-acusada-de-
manter-cranios-e-ossos-humanos-para-fins-sexuais.html 

Página 5 

http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-
noticias/2012/06/01/estudante-americano-confessa-ter-matado-colega-e-
comido-coracao-e-cerebro-da-vitima.htm 

http://ultimosfatos.com.br/site/blog/2012/04/14/crimes-de-canibalismo-em-
varias-partes-do-mundo-pode-ter-haver-com-uma-mesma-seita/ 

http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/criminosos-canibais/ 

http://br.noticias.yahoo.com/homem-%C3%A9-detido-nos-eua-matar-mendigo-
comer-023406794.html 

http://noticias.r7.com/internacional/noticias/canibal-chines-ataca-mulher-no-
meio-da-rua-e-tenta-comer-seu-rosto-20120701.html 

http://www.terra.com.br/noticias/infograficos/canibais/ 

Página 6 

http://extra.globo.com/noticias/bizarro/aposentado-dorme-em-caixao-ha-23-
anos-em-governador-valadares-2582981.html 

http://www.pintinhoamarelinho.com/2012/10/dancarinas-fazem-strip-tease-
para-os.html 

http://br.noticias.yahoo.com/tailand%C3%AAs-casa-cad%C3%A1ver-namorada-
morta-acidente-071109050.html 

http://www.pipocadebits.com/2012/03/triste-historia-do-homem-que-
passou.html 

 

 

 

 

 

 

132 TERROR 



  

FONTES 

Página 7 

http://extra.globo.com/noticias/bizarro/russo-simula-propria-morte-para-
pedir-namorada-em-casamento-5991708.html 

http://oglobo.globo.com/revista-da-tv/pe-na-cova-novo-seriado-de-miguel-
falabella-traz-morte-casal-gay-bizarrice-gargalhada-7225978 

http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/morte-ajuda-a-vender-comida/  

http://g1.globo.com/Noticias/PlanetaBizarro/0,,MUL1568879-6091,00-
PAIS+CONTRATAM+PALHACO+DO+MAL+PARA+ATERRORIZAR+CRIANCAS+POR+
UMA+SEMANA.html 

http://br.noticias.yahoo.com/%E2%80%98mulher-vampira%E2%80%99-do-
m%C3%A9xico-ajuda-v%C3%ADtimas-de-viol%C3%AAncia-
dom%C3%A9stica.html 

Página 8 

http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/2012/10/cidade-australiana-
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