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Meu mundo
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A mostra José Mojica Marins – Retrospectiva da Obra, que o Banco do Brasil 
apresenta, comemora os 50 anos de carreira do cineasta, criador de um dos personagens 
mais populares da cultura nacional: o Zé do Caixão. Embora largamente reconhecida, por 
conta de verdadeiros clássicos da cinematografi a brasileira, como À meia-noite levarei 
sua alma e O estranho mundo de Zé do Caixão, a extensa e controversa fi lmografi a 
de Mojica nunca havia sido objeto de uma ampla retrospectiva. Esta mostra abrange 
a maioria dos fi lmes do diretor e exibe, também, a obra inédita A praga, que Mojica 
começou a rodar em 1980 e que foi fi nalizada este ano.

José Mojica Marins é um dos cineastas brasileiros mais prolífi cos. Em meio século de 
carreira, além de ter participado de mais de cem fi lmes – em funções diversas – assina 
a direção de 26 longas-metragens. Embora conhecido como precursor do cinema de 
horror no Brasil, Marins trabalhou no registro de diferentes gêneros – do melodrama ao 
fantástico, passando pelo bangue-bangue, pela ação, pela aventura e pela comédia. 

A recepção de sua obra, aliada ao forte apelo de Zé do Caixão (um dos mais genuínos 
representantes da mitologia nacional moderna), fi zeram de José Mojica Marins um 
fenômeno midiático. Porém, essa popularidade não se refl ete na difusão de seus fi lmes 
no Brasil. Recuperar e celebrar a produção de José Mojica Marins é uma forma de 
registrar e perpetuar sua obra, é manter vivos a memória desse realizador e o debate 
sobre momentos relevantes da cinematografi a brasileira. 

Centro Cultural Banco do Brasil
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HORRORES E MARAVILHAS

Orlando Senna
Secretário Nacional do Audiovisual/ MinC

Tema tão recorrente nos fi lmes de horror, assistimos 
constantemente mortos retornando à vida. Com a obra 
de José Mojica Marins agora acontece o mesmo. Não 
pelo conteúdo, que foge dos lugares-comuns do gêne-
ro, mas pelos próprios fi lmes do cineasta, que voltam 
à vida recuperados com o projeto José Mojica Marins 
– Retrospectiva da Obra. Além dos títulos que tornaram 
Mojica um ícone do horror, a mostra apresenta uma face 
diversifi cada e variada de sua obra. 
Seu amor pelo cinema é claramente evidenciado pelo 
seu caráter prolífi co e sua persistência, apesar das difi -
culdades fi nanceiras e castrações impostas pelo regime 
militar. É de se admirar que a censura o tenha persegui-
do tão implacavelmente. Difícil precisar todas as razões 
pelas quais as cenas chocaram tanto aqueles censores. 
Talvez fosse a marginalidade da obra, a crueza das ima-
gens, ou o espírito anárquico, características incompatí-
veis com qualquer ditadura. 
Mojica criou imagens totalmente inovadoras para o gê-
nero. Seu Zé do Caixão entrou no imaginário popular e 
atravessou fronteiras, colecionando homenagens e cul-
tos cinematográfi cos mundo afora. O visual marcante do 
personagem exerceu fascínio até mesmo em crianças 
estrangeiras, que disputavam os bonecos do Coffi n Joe, 
mesmo ignorando seus fi lmes. Nascido de um pesadelo 
de Mojica, no qual o cineasta era arrastado para seu 
túmulo por um homem de capa preta e cartola, Zé do 
Caixão poderia ser apenas um evento onírico privado, 
mas revestiu-se de um impressionante universalismo. 
Curiosamente, existe na tradição vodu a fi gura de Baron 
Samedi, entidade guardiã das tumbas, que é sempre re-
presentado trajando a mesma cartola preta. Uma asso-
ciação à infl uência afro-brasileira, no entanto, não pode-
ria ser facilmente feita. Ainda que partilhando a mesma 
origem iorubá do vodu, o candomblé da linha jeje não 
possui um orixá análogo. Se tributária de uma tradição 
imagética ou reinterpretação criativa do inconsciente, 
importa dizer que o personagem provou-se uma cons-
trução original com sua história única, sua capa preta e 
suas longas unhas.
Atribuir a disseminação da obra de Mojica simples-
mente ao poder de infl uência da linguagem audiovisu-
al, por mais decisiva que esta seja, não é resposta su-
fi ciente. Goste-se deles ou não, os personagens deste 
cineasta revelam algo do humano. Como as lembran-
ças e imagens ignoradas do inconsciente, seus fi lmes 
voltam para nos aterrorizar. Ou encantar.

Carlos Wendel de Magalhães
Diretor executivo da Cinemateca Brasileira

É com orgulho que a Cinemateca Brasileira participa 
de mais esta homenagem ao cinema brasileiro, agora 
encarnado no peculiar cineasta José Mojica Marins, 
com a mostra retrospectiva de sua obra.
Para além do Zé do Caixão, para além do cinema de 
horror que esse cineasta marcou profundamente, esta 
retrospectiva dá a conhecer ao público um artista múlti-
plo, que contribuiu para diversos gêneros cinematográ-
fi cos e deve ser celebrado como um dos realizadores 
que produziram símbolos e personagens característicos 
do Brasil, construindo a diversidade cultural brasileira.
Estamos satisfeitos em apoiar esta iniciativa, não ape-
nas como parte de nossa infi ndável tarefa de difundir 
e fortalecer a cultura cinematográfi ca nacional, mas 
também por termos atuado no resgate desses títulos, a 
partir de materiais preservados também aqui na Cine-
mateca Brasileira.
Participamos desta mostra conscientes das ações ne-
cessárias para que o cinema permaneça e se intensi-
fi que: a preservação e a difusão. Não é tarefa pouca, 
e muito menos de poucos – é fundamental o papel de 
instituições públicas no exercício de suas obrigações 
aliado às contribuições da iniciativa privada.
Ao comemorar os 50 anos de carreira de José Mojica 
Marins, constatamos mais uma vez a importância de 
nos mantermos nesse permanente esforço, possibilitan-
do esta justa homenagem ao nosso cinema.

SÍMBOLOS E PERSONAGENS
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NOTAS DO EDITOR 

A organização da mostra e do livro-catálogo 
O primeiro contato que estabeleci com José Mojica 
Marins foi em 2001, na primeira edição da mostra 
Cinema Marginal. Manifestei já naquela época inte-
resse em organizar uma retrospectiva de sua obra. 
Em 2003, coloquei em curso esse projeto.
Grande parte das mostras já realizadas sobre a obra 
de Mojica se concentrou em seus fi lmes de maior 
impacto: À meia-noite levarei sua alma, Esta noite 
encarnarei no teu cadáver, O estranho mundo de 
Zé do Caixão e O despertar da besta (ex-Ritual dos 
sádicos). No entanto, ainda que tenha se afi rma-
do como precursor do cinema de horror no Brasil, 
Mojica também ousou trabalhar no registro de ou-
tros gêneros cinematográfi cos, como o melodrama, 
o faroeste, a pornochanchada e o sexo explícito. 
Como estas são facetas pouco exploradas de sua 
fi lmografi a, tivemos como objetivo, ao organizar este 
livro e selecionar os fi lmes para a mostra José Moji-
ca Marins – Retrospectiva da Obra, permitir que o 
público conhecesse, da maneira mais completa pos-
sível, a trajetória deste cineasta extraordinário, que já 
conta com meio século de carreira. A mostra prevê 
a exibição da maior parte dos fi lmes concluídos com 
direção do cineasta, entre outros.
Ao confeccionar este livro-catálogo – feito nos mol-
des das publicações que acompanham as mostras 
que realizo –, achei por bem enfocar a obra do cine-
asta, em detrimento de passagens de sua vida pes-
soal já amplamente difundidas. O propósito maior 
foi, acima de tudo, incitar à refl exão. A fi lmografi a 
de Mojica é bastante extensa e uma das primeiras 
etapas do trabalho foi organizá-la para selecionar os 
fi lmes para a mostra e também para o livro-catálogo. 
Partimos da fi lmografi a compilada pelo pesquisador 
Carlos Primati, um trabalho realizado com grande 

dedicação, e procuramos enriquecê-la. O resultado 
está na página 164. Para realizarmos essa tarefa, du-
rante quatro anos empreendemos um grande esfor-
ço de pesquisa e sistematização, detalhado a seguir. 
Mojica muitas vezes exerceu mais de uma função 
nos fi lmes de que participou: integrou a equipe téc-
nica, foi supervisor de direção e/ou produção, atuou, 
escreveu argumentos e roteiros. Por isso, para ela-
borar uma fi lmografi a mais completa e atualizada do 
cineasta, em 2004 fi zemos algumas visitas à Cine-
mateca Brasileira. O balanço foi desalentador: não 
havia cópia de difusão da maioria deles e muitos de 
seus negativos originais, tanto de som quanto de 
imagem, corriam risco de desaparecer. 
Durante a pesquisa constatamos que muitos fi lmes 
acabaram se perdendo, principalmente seus fi lmes 
amadores, realizados entre as décadas de 40 e 50: 
dos 16 elencados pelo diretor, restou apenas um 
trecho de quase nove minutos de Reino sangrento 
(1950), que encabeça os artigos críticos (na pág. 50) 
escritos especialmente para este catálogo. Além 
de pesquisa solicitada às cinematecas, estabele-
cemos intenso contato com produtores, atores e 
outros profi ssionais com quem Mojica trabalhou, no 
intuito de checar a existência dos materiais fílmicos 
e das peças de divulgação, informações das fi chas 
técnicas e, quando era o caso, as datas de produ-
ção e lançamento.
Neste livro, a fi lmografi a de José Mojica Marins foi 
dividida em longas, médias e curtas-metragens, 
de fi cção e de não-fi cção, fi lmes profi ssionais con-
cluídos e não-concluídos. Separamos num item os 
fi lmes com direção não-creditada a Mojica ou com 
sua direção de cenas adicionais. Também ganharam 
indicação os fi lmes amadores, os fi lmes realizados 
com alunos e algumas produções em vídeo. Ao lon-
go da carreira, Mojica se envolveu em diversos pro-
jetos, e é grande a difi culdade em se obter dados 
precisos sobre certas obras. Em muitos casos não 
há registro algum, e em outros existem apenas pou-
cas fotos, cartazetes e a memória de Mojica. Carta-
zes e créditos nos fi lmes muitas vezes não exprimem 
a realidade dos fatos. Em livros especializados, as 
informações às vezes aparecem de maneira con-
traditória. Há grande divergência no que se refere a 
datas, fi cha técnica, grafi a dos títulos e dos nomes 
dos profi ssionais envolvidos. Procuramos fazer um 
amplo levantamento em diversas fontes, cruzando 
as informações nelas obtidas. Além disso, tivemos a 
oportunidade de abrir os arquivos pessoais de Mo-
jica e esmiuçá-los. Examinamos documentos guar-
dados em quase uma centena de pastas: contratos, 
notas fi scais, recibos, pareceres e certifi cados da 
censura, roteiros, relatórios, cartas etc. Nesse pro-
cesso de pesquisa e checagem, contamos com a 
participação inestimável de Hilda de Alencar Gil.
Como parte das obras que constituem a fi lmografi a 
de Mojica não foi lançada em circuito comercial, op-
tamos por especifi car neste livro-catálogo as datas 
de produção, em detrimento da data de lançamento 
de cada fi lme, o que explica a ocorrência de datas 
duplas atribuídas a algumas realizações.

A pesquisa do conteúdo cinematográfi co foi feita em 
2004, 2005 e 2007, em três incursões ao acervo pes-
soal dos fi lmes de Mojica. A maior parte do material 
encontrado na Associação Benefi cente e Cultural Zé 
do Caixão estava guardada em sala úmida e abafa-
da, e os fi lmes sem nenhuma condição de aproveita-
mento foram descartados. As duas primeiras visitas 
técnicas foram realizadas por Francisco Mattos e 
Fábio Kawano, da Cinemateca Brasileira.
Já em 2007, foram inventariados por Marcelo Co-
laiacovo, da Heco Produções, os 400 rolos rema-
nescentes, menos deteriorados, acondicionados em 
368 latas enferrujadas. No intuito de classifi car os 
títulos, mesmo os inaproveitáveis e, acima de tudo, 
preservar aqueles que estavam em bom estado, 
identifi camos todos os rolos em mesa enroladeira, e 
descobrimos que alguns deles são registros únicos 
da obra do cineasta.
Para compreendermos melhor a fi lmografi a de Moji-
ca, foi preciso confi rmar a existência de cada um de 
seus fi lmes. Ao longo da carreira, Mojica manteve 
como prática corrente a comercialização dos direitos 
autorais dos fi lmes que dirigia. O objetivo era angariar 
mais recursos fi nanceiros, fosse para subsistir, fosse 
para a conclusão de projetos iniciados. Apesar disso, 
o cineasta nunca se preocupou com quaisquer proce-
dimentos burocráticos e nem sempre lia os contratos 
que assinava. Além disso, precisamos nos assegurar 
da participação do cineasta em fi lmes em que seu 
trabalho não foi creditado e nos certifi car das datas 
exatas de produção e lançamento de cada obra.
Outro fator que difi cultou muito a escolha dos fi lmes 
foi a falta de cópia de difusão da maioria dos fi lmes. 
Conseguimos o apoio da Labo Cine, que facilitou 
enormemente a realização de 25 cópias, entre lon-
gas, médias e curtas-metragens.
A consulta sistemática ao acervo pessoal de Mojica 
se revelou imprescindível, dada sua extensa fi lmo-
grafi a e a grande quantidade de material iconográ-
fi co referente à vida e à obra do diretor – não apenas 
em seu arquivo pessoal, mas pertencente ao acervo 
de outros pesquisadores. Durante mais de quatro 
meses, em 2007, dedicamo-nos a organizar todo 
esse material, que soma mais de 6 mil referências 
iconográfi cas, entre ampliações, contatos, cartazes e 
cartazetes de divulgação. Nossas principais preocu-
pações eram identifi car os fi lmes a que pertenciam, 
quais eram as pessoas retratadas e a quem perten-
ciam os direitos autorais dessas imagens. Todo esse 
material foi separado por temas/fi lmes e reagrupado. 
Há dezenas de outras pastas, com roteiros e recortes 
de jornais e revistas, que foram apenas identifi cadas. 
Paralelamente, nesse mesmo período, realizamos 
uma pesquisa em diversas instituições públicas.

Novos olhares críticos sobre a obra de Mojica
Nos livros das mostras que organizei (todos eles com 
o artista plástico Pedro Di Pietro como responsável 
pelo destacado trabalho gráfi co), tradicionalmente 
destino um espaço para artigos críticos de pesqui-
sadores. Aqui, contudo, foi necessário privilegiar 
certas obras de Mojica, aquelas comprovadamente 

concluídas e que sobreviveram à deterioração e ao 
extravio. As análises de fi lmes da seção Artigos Crí-
ticos foram dispostas de acordo com a data de pro-
dução dos fi lmes dirigidos pelo cineasta. No intuito 
de fornecer um panorama do início das atividades 
de Mojica no cinema, a seção conta com 35 artigos e 
é encabeçada por dois fi lmes que seriam um média 
e um longa-metragem, mas dos quais restam ape-
nas trechos: Reino sangrento e Sentença de Deus, 
respectivamente. O primeiro não está preservado na 
íntegra, e o segundo não chegou a ser concluído. 
Em seguida, nessa mesma seção, vêm críticas dos 
principais longas-metragens do diretor, análises so-
bre a atuação do cineasta nos fi lmes em que tem 
participação mais efetiva, ou seja, participações de 
Mojica em fi lmes dirigidos por outros realizadores; a 
seguir, suas participações em documentários, sua 
pequena produção de fi lmes de sexo explícito e, por 
último, um artigo sobre suas realizações televisivas, 
programas que se perderam quase na totalidade.
Ao não ter condições de produção para dirigir seus 
fi lmes em seu próprio país, Mojica se viu obrigado 
a trabalhar em projetos que não tinham necessaria-
mente a ver com as suas propostas iniciais. Ainda 
assim, mesmo após a seleção de seus fi lmes mais 
signifi cativos, que ganham aqui análise crítica, hou-
ve difi culdade na localização de certas obras, como 
Sexo e sangue na trilha do tesouro, A mulher que 
põe a pomba no ar, Simplesmente mulher, Evolução 
(Homens vs. máquinas: a luta do século no planeta 
dos botões) e O diabo de Vila Velha, este último o 
primeiro convite para atuação profi ssional de Mojica 
após realizar À meia-noite levarei sua alma.
A seção Artigos Críticos traz análises de fi lmes escri-
tas especialmente para esta publicação. São textos 
encomendados a críticos, pesquisadores e cineas-
tas para dissecar as obras centrais da fi lmografi a de 
Mojica. Foram ordenados cronologicamente e con-
templam principalmente os fi lmes com direção de 
Mojica ou de seu pseudônimo J. Avelar. 
A seção Ensaios reúne textos que discorrem mais 
aprofundadamente sobre a obra e a vida do cine-
asta, acrescidos da opinião e do repertório pessoal 
de três ensaístas – Alexandre Agabiti, Carlos Primati 
e Marco Aurélio Lucchetti – que são grandes conhe-
cedores da cinematografi a mojiquiana. A seção De-
poimentos consiste em três textos escritos por per-
sonalidades que têm admiração por Mojica e quatro 
entrevistas com pessoas do círculo de relações mais 
próximo ao cineasta. A Bibliografi a Comentada é 
uma fração da “monstruosa” quantidade de material 
escrito sobre o cineasta. O recorte é signifi cativo, 
pois relaciona livros, trabalhos acadêmicos e críticas 
de fi lmes originalmente publicadas na imprensa. Na 
Filmografi a, elaborada por Carlos Primati e comple-
mentada pela equipe da Heco Produções, encontra-
mos a difi cílima tarefa de organizar uma relação con-
sistente baseada prioritariamente nos trabalhos de 
Mojica feitos em película. Boa parte de suas obras 
mais antigas foi perdida pela ação do tempo; e as 
participações em vídeo, em contrapartida, são ex-
tensas e diversifi cadas, mas neste formato optamos 

Livro_Mojica_parte1.indd   8-9Livro_Mojica_parte1.indd   8-9 20.09.07   17:29:2120.09.07   17:29:21



8 9

NOTAS DO EDITOR 

A organização da mostra e do livro-catálogo 
O primeiro contato que estabeleci com José Mojica 
Marins foi em 2001, na primeira edição da mostra 
Cinema Marginal. Manifestei já naquela época inte-
resse em organizar uma retrospectiva de sua obra. 
Em 2003, coloquei em curso esse projeto.
Grande parte das mostras já realizadas sobre a obra 
de Mojica se concentrou em seus fi lmes de maior 
impacto: À meia-noite levarei sua alma, Esta noite 
encarnarei no teu cadáver, O estranho mundo de 
Zé do Caixão e O despertar da besta (ex-Ritual dos 
sádicos). No entanto, ainda que tenha se afi rma-
do como precursor do cinema de horror no Brasil, 
Mojica também ousou trabalhar no registro de ou-
tros gêneros cinematográfi cos, como o melodrama, 
o faroeste, a pornochanchada e o sexo explícito. 
Como estas são facetas pouco exploradas de sua 
fi lmografi a, tivemos como objetivo, ao organizar este 
livro e selecionar os fi lmes para a mostra José Moji-
ca Marins – Retrospectiva da Obra, permitir que o 
público conhecesse, da maneira mais completa pos-
sível, a trajetória deste cineasta extraordinário, que já 
conta com meio século de carreira. A mostra prevê 
a exibição da maior parte dos fi lmes concluídos com 
direção do cineasta, entre outros.
Ao confeccionar este livro-catálogo – feito nos mol-
des das publicações que acompanham as mostras 
que realizo –, achei por bem enfocar a obra do cine-
asta, em detrimento de passagens de sua vida pes-
soal já amplamente difundidas. O propósito maior 
foi, acima de tudo, incitar à refl exão. A fi lmografi a 
de Mojica é bastante extensa e uma das primeiras 
etapas do trabalho foi organizá-la para selecionar os 
fi lmes para a mostra e também para o livro-catálogo. 
Partimos da fi lmografi a compilada pelo pesquisador 
Carlos Primati, um trabalho realizado com grande 

dedicação, e procuramos enriquecê-la. O resultado 
está na página 164. Para realizarmos essa tarefa, du-
rante quatro anos empreendemos um grande esfor-
ço de pesquisa e sistematização, detalhado a seguir. 
Mojica muitas vezes exerceu mais de uma função 
nos fi lmes de que participou: integrou a equipe téc-
nica, foi supervisor de direção e/ou produção, atuou, 
escreveu argumentos e roteiros. Por isso, para ela-
borar uma fi lmografi a mais completa e atualizada do 
cineasta, em 2004 fi zemos algumas visitas à Cine-
mateca Brasileira. O balanço foi desalentador: não 
havia cópia de difusão da maioria deles e muitos de 
seus negativos originais, tanto de som quanto de 
imagem, corriam risco de desaparecer. 
Durante a pesquisa constatamos que muitos fi lmes 
acabaram se perdendo, principalmente seus fi lmes 
amadores, realizados entre as décadas de 40 e 50: 
dos 16 elencados pelo diretor, restou apenas um 
trecho de quase nove minutos de Reino sangrento 
(1950), que encabeça os artigos críticos (na pág. 50) 
escritos especialmente para este catálogo. Além 
de pesquisa solicitada às cinematecas, estabele-
cemos intenso contato com produtores, atores e 
outros profi ssionais com quem Mojica trabalhou, no 
intuito de checar a existência dos materiais fílmicos 
e das peças de divulgação, informações das fi chas 
técnicas e, quando era o caso, as datas de produ-
ção e lançamento.
Neste livro, a fi lmografi a de José Mojica Marins foi 
dividida em longas, médias e curtas-metragens, 
de fi cção e de não-fi cção, fi lmes profi ssionais con-
cluídos e não-concluídos. Separamos num item os 
fi lmes com direção não-creditada a Mojica ou com 
sua direção de cenas adicionais. Também ganharam 
indicação os fi lmes amadores, os fi lmes realizados 
com alunos e algumas produções em vídeo. Ao lon-
go da carreira, Mojica se envolveu em diversos pro-
jetos, e é grande a difi culdade em se obter dados 
precisos sobre certas obras. Em muitos casos não 
há registro algum, e em outros existem apenas pou-
cas fotos, cartazetes e a memória de Mojica. Carta-
zes e créditos nos fi lmes muitas vezes não exprimem 
a realidade dos fatos. Em livros especializados, as 
informações às vezes aparecem de maneira con-
traditória. Há grande divergência no que se refere a 
datas, fi cha técnica, grafi a dos títulos e dos nomes 
dos profi ssionais envolvidos. Procuramos fazer um 
amplo levantamento em diversas fontes, cruzando 
as informações nelas obtidas. Além disso, tivemos a 
oportunidade de abrir os arquivos pessoais de Mo-
jica e esmiuçá-los. Examinamos documentos guar-
dados em quase uma centena de pastas: contratos, 
notas fi scais, recibos, pareceres e certifi cados da 
censura, roteiros, relatórios, cartas etc. Nesse pro-
cesso de pesquisa e checagem, contamos com a 
participação inestimável de Hilda de Alencar Gil.
Como parte das obras que constituem a fi lmografi a 
de Mojica não foi lançada em circuito comercial, op-
tamos por especifi car neste livro-catálogo as datas 
de produção, em detrimento da data de lançamento 
de cada fi lme, o que explica a ocorrência de datas 
duplas atribuídas a algumas realizações.

A pesquisa do conteúdo cinematográfi co foi feita em 
2004, 2005 e 2007, em três incursões ao acervo pes-
soal dos fi lmes de Mojica. A maior parte do material 
encontrado na Associação Benefi cente e Cultural Zé 
do Caixão estava guardada em sala úmida e abafa-
da, e os fi lmes sem nenhuma condição de aproveita-
mento foram descartados. As duas primeiras visitas 
técnicas foram realizadas por Francisco Mattos e 
Fábio Kawano, da Cinemateca Brasileira.
Já em 2007, foram inventariados por Marcelo Co-
laiacovo, da Heco Produções, os 400 rolos rema-
nescentes, menos deteriorados, acondicionados em 
368 latas enferrujadas. No intuito de classifi car os 
títulos, mesmo os inaproveitáveis e, acima de tudo, 
preservar aqueles que estavam em bom estado, 
identifi camos todos os rolos em mesa enroladeira, e 
descobrimos que alguns deles são registros únicos 
da obra do cineasta.
Para compreendermos melhor a fi lmografi a de Moji-
ca, foi preciso confi rmar a existência de cada um de 
seus fi lmes. Ao longo da carreira, Mojica manteve 
como prática corrente a comercialização dos direitos 
autorais dos fi lmes que dirigia. O objetivo era angariar 
mais recursos fi nanceiros, fosse para subsistir, fosse 
para a conclusão de projetos iniciados. Apesar disso, 
o cineasta nunca se preocupou com quaisquer proce-
dimentos burocráticos e nem sempre lia os contratos 
que assinava. Além disso, precisamos nos assegurar 
da participação do cineasta em fi lmes em que seu 
trabalho não foi creditado e nos certifi car das datas 
exatas de produção e lançamento de cada obra.
Outro fator que difi cultou muito a escolha dos fi lmes 
foi a falta de cópia de difusão da maioria dos fi lmes. 
Conseguimos o apoio da Labo Cine, que facilitou 
enormemente a realização de 25 cópias, entre lon-
gas, médias e curtas-metragens.
A consulta sistemática ao acervo pessoal de Mojica 
se revelou imprescindível, dada sua extensa fi lmo-
grafi a e a grande quantidade de material iconográ-
fi co referente à vida e à obra do diretor – não apenas 
em seu arquivo pessoal, mas pertencente ao acervo 
de outros pesquisadores. Durante mais de quatro 
meses, em 2007, dedicamo-nos a organizar todo 
esse material, que soma mais de 6 mil referências 
iconográfi cas, entre ampliações, contatos, cartazes e 
cartazetes de divulgação. Nossas principais preocu-
pações eram identifi car os fi lmes a que pertenciam, 
quais eram as pessoas retratadas e a quem perten-
ciam os direitos autorais dessas imagens. Todo esse 
material foi separado por temas/fi lmes e reagrupado. 
Há dezenas de outras pastas, com roteiros e recortes 
de jornais e revistas, que foram apenas identifi cadas. 
Paralelamente, nesse mesmo período, realizamos 
uma pesquisa em diversas instituições públicas.

Novos olhares críticos sobre a obra de Mojica
Nos livros das mostras que organizei (todos eles com 
o artista plástico Pedro Di Pietro como responsável 
pelo destacado trabalho gráfi co), tradicionalmente 
destino um espaço para artigos críticos de pesqui-
sadores. Aqui, contudo, foi necessário privilegiar 
certas obras de Mojica, aquelas comprovadamente 

concluídas e que sobreviveram à deterioração e ao 
extravio. As análises de fi lmes da seção Artigos Crí-
ticos foram dispostas de acordo com a data de pro-
dução dos fi lmes dirigidos pelo cineasta. No intuito 
de fornecer um panorama do início das atividades 
de Mojica no cinema, a seção conta com 35 artigos e 
é encabeçada por dois fi lmes que seriam um média 
e um longa-metragem, mas dos quais restam ape-
nas trechos: Reino sangrento e Sentença de Deus, 
respectivamente. O primeiro não está preservado na 
íntegra, e o segundo não chegou a ser concluído. 
Em seguida, nessa mesma seção, vêm críticas dos 
principais longas-metragens do diretor, análises so-
bre a atuação do cineasta nos fi lmes em que tem 
participação mais efetiva, ou seja, participações de 
Mojica em fi lmes dirigidos por outros realizadores; a 
seguir, suas participações em documentários, sua 
pequena produção de fi lmes de sexo explícito e, por 
último, um artigo sobre suas realizações televisivas, 
programas que se perderam quase na totalidade.
Ao não ter condições de produção para dirigir seus 
fi lmes em seu próprio país, Mojica se viu obrigado 
a trabalhar em projetos que não tinham necessaria-
mente a ver com as suas propostas iniciais. Ainda 
assim, mesmo após a seleção de seus fi lmes mais 
signifi cativos, que ganham aqui análise crítica, hou-
ve difi culdade na localização de certas obras, como 
Sexo e sangue na trilha do tesouro, A mulher que 
põe a pomba no ar, Simplesmente mulher, Evolução 
(Homens vs. máquinas: a luta do século no planeta 
dos botões) e O diabo de Vila Velha, este último o 
primeiro convite para atuação profi ssional de Mojica 
após realizar À meia-noite levarei sua alma.
A seção Artigos Críticos traz análises de fi lmes escri-
tas especialmente para esta publicação. São textos 
encomendados a críticos, pesquisadores e cineas-
tas para dissecar as obras centrais da fi lmografi a de 
Mojica. Foram ordenados cronologicamente e con-
templam principalmente os fi lmes com direção de 
Mojica ou de seu pseudônimo J. Avelar. 
A seção Ensaios reúne textos que discorrem mais 
aprofundadamente sobre a obra e a vida do cine-
asta, acrescidos da opinião e do repertório pessoal 
de três ensaístas – Alexandre Agabiti, Carlos Primati 
e Marco Aurélio Lucchetti – que são grandes conhe-
cedores da cinematografi a mojiquiana. A seção De-
poimentos consiste em três textos escritos por per-
sonalidades que têm admiração por Mojica e quatro 
entrevistas com pessoas do círculo de relações mais 
próximo ao cineasta. A Bibliografi a Comentada é 
uma fração da “monstruosa” quantidade de material 
escrito sobre o cineasta. O recorte é signifi cativo, 
pois relaciona livros, trabalhos acadêmicos e críticas 
de fi lmes originalmente publicadas na imprensa. Na 
Filmografi a, elaborada por Carlos Primati e comple-
mentada pela equipe da Heco Produções, encontra-
mos a difi cílima tarefa de organizar uma relação con-
sistente baseada prioritariamente nos trabalhos de 
Mojica feitos em película. Boa parte de suas obras 
mais antigas foi perdida pela ação do tempo; e as 
participações em vídeo, em contrapartida, são ex-
tensas e diversifi cadas, mas neste formato optamos 
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por incluir apenas alguns dos vídeos com direção 
comprovada de Mojica.
Este livro-catálogo traz também uma longa Entrevista 
com José Mojica Marins, realizada em sete encontros 
com o cineasta, nos meses de abril e maio de 2007. 
Foram gravadas 30 horas de conversa com Mojica. 
Para a formulação da pauta, convidei o pesquisador, 
professor e amigo Arthur Autran – que desde 2001, 
como um braço-direito, participou ora como con-
sultor, ora como ensaísta dos projetos da Heco – e 
Daniela Senador – que, contratada para catalogar 
parte dos documentos inventariados do acervo de 
Mojica, juntou-se a nós a fi m de assistir e debater 
cada um dos fi lmes do diretor. Na Entrevista foram 
abordados seus fi lmes mais marcantes, a relação de 
Mojica com diversos produtores – em especial com 
Augusto de Cervantes –, a repercussão de seus fi l-
mes junto ao público e o estilo cinematográfi co do 
diretor. Elaboramos um Glossário (na pág. 160) com 
nomes, empresas e lugares citados por Mojica em 
seu depoimento, a fi m de contextualizar algumas 
das passagens importantes de sua fala.

Mojica e a cultura brasileira
Dentre todos os projetos já realizados pela Heco Pro-
duções, este foi o que mais encontrou difi culdades 
para a captação de recursos. Apesar de o projeto 
ter sido aprovado nas leis de incentivo à cultura (leis 
Rouanet e Mendonça), as empresas contatadas se 
recusaram a vincular sua imagem ao personagem 
Zé do Caixão. Esta recusa se deve não somente ao 
desconhecimento da importância deste cineasta 
no panorama do cinema brasileiro e, sobretudo, da 
cultura brasileira, mas também ao fato de seu nome 
estar relacionado com freqüência a manchetes sen-
sacionalistas. Isso não deixa de ser contraditório, 
já que se conhece bem o forte apelo popular que 
exerce a fi gura deste cineasta envolvido em mais de 
cem fi lmes, desde os anos 50. O carisma de Zé do 
Caixão e o reconhecimento do alcance popular do 
trabalho de Mojica mais uma vez fi cou comprova-
do quando, em fi ns de 2003, Fátima Secches e eu 
propusemos ao estilista Alexandre Herchcovitch que 
homenageasse Mojica e seu Zé do Caixão por oca-
sião dos 40 anos de vida do personagem, que se-
riam comemorados no ano seguinte. Fátima estava 
envolvida comigo na captação de recursos fi nancei-
ros para realizar a mostra sobre Mojica. Enviei para 
Herchcovitch os DVDs dos principais fi lmes e cópias 
de alguns cartazes, e ele então decidiu que usaria 
Zé do Caixão como mote para criar sua coleção 
masculina de inverno 2004. Ouso dizer que esse foi 
o pulo do gato para a carreira do talentoso estilista, 
que, com o notável trabalho que realizou inspirado 
em Zé do Caixão, obteve grande visibilidade no Bra-
sil e no exterior. 
Outro momento decisivo em que presenciei o fas-
cínio que a fi gura de Mojica exerce foi quando o 
convidei para realizar ofi cinas e palestras nas mos-
tras que organizei em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília, respectivamente em 2001, 2002 e 2004.
A presença do cineasta foi a mais destacada dessas 

mostras, única atração a ganhar matéria no progra-
ma Fantástico da Rede Globo e destaque na capa 
dos principais jornais locais. Mojica foi a fi gura mais 
festejada pelo público; de longe, a que mais ren-
deu repercussão na mídia. Mas, num país como o 
Brasil, em que grande parte das verbas de promo-
ção e marketing é destinada a projetos duvidosos, 
defi nidos por critérios muitas vezes questionáveis, 
que terminam por favorecer produções comerciais 
de “público garantido” (deixando de lado uma polí-
tica cultural mais ampla e arrojada), o que cria ver-
dadeiras lacunas em nossa cultura, muitos projetos 
valiosos se ressentem, muitas vezes, de uma melhor 
avaliação de sua relevância cultural. Gostaria de 
agradecer ao Centro Cultural Banco do Brasil pela 
sensibilidade em apoiar o projeto da retrospectiva da 
obra de Mojica Marins. Agradeço também o apoio 
da Cinemateca Brasileira, que se aliou ao projeto de 
maneira admirável, propiciando condições de difun-
dir os fi lmes de Moijca, preservados durante mais de 
30 anos, tornando-se assim parceira na viabilização 
deste projeto. Outro apoio fundamental foi o da Labo 
Cine do Brasil, que apóia os projetos desenvolvidos 
pela Heco desde 2002.

A praga: fi lme inédito recuperado e fi nalizado
Em 2001 assisti pela primeira vez ao material bruto 
de A praga, fi lmado por Mojica em Super-8 nos anos 
80. A fi ta continha pouco mais de 60 minutos de ima-
gem, sem som. A praga havia sido primeiramente 
escrito por Rubens F. Lucchetti, a partir de argumen-
to de Mojica, para o programa da TV Bandeirantes, 
na série Além, muito além do além, exibida entre 15-
9-1967 e 26-7-1968. Neste programa, ao todo foram 
exibidos 34 episódios com uma hora de duração, e 
A praga era o de número 13. Em videoteipe P&B, 
teve a direção de Atonino Seabra e Mário Pomponet, 
com Zé do Caixão como protagonista. Na época, o 
programa estava entre os de maior audiência na te-
levisão brasileira. 
Mojica, irrequieto como sempre, propôs que eu 
concluísse e lançasse o fi lme. Porém, para que isso 
ocorresse, seria necessário ainda fi lmar algumas ce-
nas que não haviam sido rodadas nos anos 80, mon-
tar, dublar os diálogos, criar a trilha sonora e fi nalizar 
som e imagem do fi lme. Desde aquele momento em 
que assisti ao material bruto, fi quei perturbado com 
o drama vivido pelo jovem casal Marina e Juvenal: 
passeando com a esposa, máquina fotográfi ca a ti-
racolo, ele acaba em frente à casa de uma velha. A 
estranha senhora, colhendo plantas em seu jardim, 
percebe o casal tirando fotos dela a torto e a direito. 
Descontrolada, a velha mulher revela-se uma bruxa 
e acaba por jogar uma praga em Juvenal. A partir 
daí, o casal terá sua vida completamente alterada. 
Entendi que a narrativa de A praga era uma espécie 
de thriller de suspense psicológico e horror. O ma-
terial bruto me motivara bastante e parecia ser um 
grande desafi o – além de uma honra, pois se tratava 
de um fi lme inacabado do Mestre, fi lmado quase três 
décadas antes. 
Quando o projeto para realizar a retrospectiva em 

homenagem aos 50 anos de carreira de Mojica foi 
aprovado no edital do CCBB em 2006, achei que se-
ria o momento certo de resgatar a idéia de concluir 
A praga. Tínhamos como máster duas fi tas de vídeo: 
uma VHS e uma Beta, incompletas, com imagens por 
vezes muito escuras, e ambas sem som. Os positivos 
estavam perdidos. Chamei Rodrigo Castellar (Magoo) 
para atuar como diretor de produção, a fi m de, junto 
com minha fi el e valorosa equipe (da qual destaco 
Fábio Dell’Ore e Marcelo Colaiacovo), organizarmos 
os ensaios, a transcrição dos diálogos, a dublagem 
e a gravação das cenas adicionais em Super-8 
necessárias para concluir a montagem do fi lme.
A participação de Magoo nesta etapa de produção 
foi fundamental. A montagem do primeiro corte do 
fi lme foi uma experiência fabulosa, pois não fazía-
mos idéia exata dos diálogos dos atores – não havia 
nenhuma anotação ou lista de diálogos. O primeiro 
corte foi realizado sem nenhuma referência de som, 
o que ajudou muito no processo de estruturação da 
montagem do fi lme e na criação de sua linguagem. 
Foi preciso a ajuda de uma defi ciente auditiva para 
fazer a leitura labial das cenas e transcrever os diá-
logos. Com o primeiro corte, ainda sem som, procu-
ramos Miriam Biderman e Ricardo Reis, da Effects, 
e mostramos a eles o fi lme. Pretendíamos conseguir 
um apoio para dublagem, edição e mixagem de som. 
Ambos fi caram em estado de êxtase e concordaram 
em apoiar o projeto. A dublagem dos diálogos foi 
feita a partir dessa transcrição e de fragmentos do 
roteiro encontrados com Mojica. Também foi usada 
como referência a revista em quadrinhos de 1969 
que contém a história A praga. Convidamos atores 
profi ssionais para dar voz aos atores da época. Eucir 
de Souza, Luah Guimarães e Débora Muniz fi zeram 
um trabalho excelente, que fortaleceu em muito a tra-
ma. Feita a decupagem das cenas a serem rodadas 
e o plano de fi lmagem, as “cabeças” que amarram o 
enredo do fi lme foram realizadas com o Zé do Caixão. 
Algumas cenas com efeitos especiais foram rodadas 
também, e a equipe que atuou no estúdio da Locall, 
cedido a título de apoio cultural, foi excelente: Louis 
Robin, André Kapel, René Brasil, Israel Basso, Denis 
Magalhães, Juliano Chiquetto, entre outros. Em doze 
horas de fi lmagem rodamos mais de 30 planos em 
Super-8 com câmera e fotografi a de André Sigwalt. 
E, com todo o material adicional fi lmado e os diálogos 
dublados, ajustei e concluí defi nitivamente o primeiro 
corte, para em seguida partir para a estruturação do 
segundo corte do fi lme.
Acabamos por localizar as másteres originais do fi l-
me rodado em 1980, e então foi possível teleciná-los 
com apoio dos Estúdios Mega. Enfi m, conseguíamos 
ver o rosto e as expressões das personagens e as 
locações. Havia junto aos rolos localizados algumas 
cenas com testes de atores e uma cena de um ritual 
religioso, rodado com a mesma atriz que atua no fi l-
me, Sílvia Gless, mas com outro ator, desconhecido, 
representando o papel de Juvenal.
Este acabou sendo intepretado por Felipe Von Rhine. 
Foram refeitas algumas dublagens para acompanhar 
a evolução da montagem e inserida a trilha sonora 

composta por Thiago Cury. A partir deste segundo 
corte, contei com a valorosa colaboração de Mario 
Cezar Rabello, que operou a máquina de edição e 
fez todas as inserções dos diálogos e sons.
Com o terceiro corte da montagem de A praga con-
cluído, partimos para a fi nalização de som e imagem 
na Cinema, também apoiadora do projeto. O fi lme 
foi fi nalizado em vídeo para ser exibido em algumas 
sessões especiais da mostra. Pretendemos lançá-lo 
em circuito comercial em película 35 mm. Para que 
isso ocorra, ainda será preciso conseguir recursos 
fi nanceiros adicionais.
A praga é um fi lme inédito de José Mojica Marins, um 
fi lme-resgate em que foram tomados todos os cui-
dados para não descaracterizá-lo, de forma a não 
perder a identidade dos fi lmes dele. Como assisti a 
praticamente todos os fi lmes de Mojica, elaborando 
a pauta das entrevistas que fi zemos durante sete 
longos encontros, aproximei-me muito da linguagem 
de seus fi lmes e de seu pensamento. 
Para mim foi uma experiência única passar por todo 
o processo de juntar peças, aqui e acolá, para pro-
duzir e montar o fi lme. Mojica assistiu aos dois cortes 
do fi lme e fi cou muito animado. A alegria de ver o 
Mestre assistir a seu A praga concluído deixou to-
dos da equipe comovidos. Ele, sempre muito positi-
vo e incentivador – e, claro, gostando do que via –, 
deu-me liberdade total para trabalhar e concluir seu 
fi lme, mostra de confi ança a que agradeço muitís-
simo. Mojica é um gentleman. Quando sugeriu que 
fi lmássemos uma cena que não estava prevista no 
plano inicial, pediu com muita educação e gentileza, 
fundamentando seu pedido, de maneira a torná-lo 
inquestionável. Impossível dizer não ao Mestre, mes-
mo com as limitações orçamentárias que tivemos. 
Considerando os padrões técnicos e estéticos utili-
zados hoje como referência para o cinema nacional, 
o material bruto vai na contramão do cinema feito na 
atualidade. A praga está longe de se enquadrar nos 
padrões da maioria dos fi lmes lançados hoje, cujo 
esmero técnico vai além da importância e profundi-
dade da história e dos personagens. Ele é “imperfei-
to” do ponto de vista técnico, não só pelo fato de ter 
sido fi lmado em 8 mm, e com câmera condizente a 
esse suporte, mas por ser um fi lme rodado em 1980 
com orçamento baixíssimo, e realizado hoje nas 
mesmas condições. A praga é, ao meu ver, a grande 
novidade da mostra de fi lmes. Acredito que assistir 
a esse fi lme inédito de José Mojica Marins será um 
deleite para os afi cionados do bom cinema do autor. 
A praga será o último fi lme de Wanda Kosmo, faleci-
da em 2007, a ser lançado nos cinemas. Mojica e eu 
dedicamos o fi lme a ela.
Durante todos esses anos, quando nos encontráva-
mos, eu dizia a Mojica: “Ainda não consegui a verba 
necessária, mas vou fazer a mostra, o livro e concluir 
o fi lme, fi que tranqüilo”. E deu certo, saiu tudo de uma 
vez, para variar. Quem não morrer verá. Aguardem!

Eugênio Puppo
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por incluir apenas alguns dos vídeos com direção 
comprovada de Mojica.
Este livro-catálogo traz também uma longa Entrevista 
com José Mojica Marins, realizada em sete encontros 
com o cineasta, nos meses de abril e maio de 2007. 
Foram gravadas 30 horas de conversa com Mojica. 
Para a formulação da pauta, convidei o pesquisador, 
professor e amigo Arthur Autran – que desde 2001, 
como um braço-direito, participou ora como con-
sultor, ora como ensaísta dos projetos da Heco – e 
Daniela Senador – que, contratada para catalogar 
parte dos documentos inventariados do acervo de 
Mojica, juntou-se a nós a fi m de assistir e debater 
cada um dos fi lmes do diretor. Na Entrevista foram 
abordados seus fi lmes mais marcantes, a relação de 
Mojica com diversos produtores – em especial com 
Augusto de Cervantes –, a repercussão de seus fi l-
mes junto ao público e o estilo cinematográfi co do 
diretor. Elaboramos um Glossário (na pág. 160) com 
nomes, empresas e lugares citados por Mojica em 
seu depoimento, a fi m de contextualizar algumas 
das passagens importantes de sua fala.

Mojica e a cultura brasileira
Dentre todos os projetos já realizados pela Heco Pro-
duções, este foi o que mais encontrou difi culdades 
para a captação de recursos. Apesar de o projeto 
ter sido aprovado nas leis de incentivo à cultura (leis 
Rouanet e Mendonça), as empresas contatadas se 
recusaram a vincular sua imagem ao personagem 
Zé do Caixão. Esta recusa se deve não somente ao 
desconhecimento da importância deste cineasta 
no panorama do cinema brasileiro e, sobretudo, da 
cultura brasileira, mas também ao fato de seu nome 
estar relacionado com freqüência a manchetes sen-
sacionalistas. Isso não deixa de ser contraditório, 
já que se conhece bem o forte apelo popular que 
exerce a fi gura deste cineasta envolvido em mais de 
cem fi lmes, desde os anos 50. O carisma de Zé do 
Caixão e o reconhecimento do alcance popular do 
trabalho de Mojica mais uma vez fi cou comprova-
do quando, em fi ns de 2003, Fátima Secches e eu 
propusemos ao estilista Alexandre Herchcovitch que 
homenageasse Mojica e seu Zé do Caixão por oca-
sião dos 40 anos de vida do personagem, que se-
riam comemorados no ano seguinte. Fátima estava 
envolvida comigo na captação de recursos fi nancei-
ros para realizar a mostra sobre Mojica. Enviei para 
Herchcovitch os DVDs dos principais fi lmes e cópias 
de alguns cartazes, e ele então decidiu que usaria 
Zé do Caixão como mote para criar sua coleção 
masculina de inverno 2004. Ouso dizer que esse foi 
o pulo do gato para a carreira do talentoso estilista, 
que, com o notável trabalho que realizou inspirado 
em Zé do Caixão, obteve grande visibilidade no Bra-
sil e no exterior. 
Outro momento decisivo em que presenciei o fas-
cínio que a fi gura de Mojica exerce foi quando o 
convidei para realizar ofi cinas e palestras nas mos-
tras que organizei em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília, respectivamente em 2001, 2002 e 2004.
A presença do cineasta foi a mais destacada dessas 

mostras, única atração a ganhar matéria no progra-
ma Fantástico da Rede Globo e destaque na capa 
dos principais jornais locais. Mojica foi a fi gura mais 
festejada pelo público; de longe, a que mais ren-
deu repercussão na mídia. Mas, num país como o 
Brasil, em que grande parte das verbas de promo-
ção e marketing é destinada a projetos duvidosos, 
defi nidos por critérios muitas vezes questionáveis, 
que terminam por favorecer produções comerciais 
de “público garantido” (deixando de lado uma polí-
tica cultural mais ampla e arrojada), o que cria ver-
dadeiras lacunas em nossa cultura, muitos projetos 
valiosos se ressentem, muitas vezes, de uma melhor 
avaliação de sua relevância cultural. Gostaria de 
agradecer ao Centro Cultural Banco do Brasil pela 
sensibilidade em apoiar o projeto da retrospectiva da 
obra de Mojica Marins. Agradeço também o apoio 
da Cinemateca Brasileira, que se aliou ao projeto de 
maneira admirável, propiciando condições de difun-
dir os fi lmes de Moijca, preservados durante mais de 
30 anos, tornando-se assim parceira na viabilização 
deste projeto. Outro apoio fundamental foi o da Labo 
Cine do Brasil, que apóia os projetos desenvolvidos 
pela Heco desde 2002.

A praga: fi lme inédito recuperado e fi nalizado
Em 2001 assisti pela primeira vez ao material bruto 
de A praga, fi lmado por Mojica em Super-8 nos anos 
80. A fi ta continha pouco mais de 60 minutos de ima-
gem, sem som. A praga havia sido primeiramente 
escrito por Rubens F. Lucchetti, a partir de argumen-
to de Mojica, para o programa da TV Bandeirantes, 
na série Além, muito além do além, exibida entre 15-
9-1967 e 26-7-1968. Neste programa, ao todo foram 
exibidos 34 episódios com uma hora de duração, e 
A praga era o de número 13. Em videoteipe P&B, 
teve a direção de Atonino Seabra e Mário Pomponet, 
com Zé do Caixão como protagonista. Na época, o 
programa estava entre os de maior audiência na te-
levisão brasileira. 
Mojica, irrequieto como sempre, propôs que eu 
concluísse e lançasse o fi lme. Porém, para que isso 
ocorresse, seria necessário ainda fi lmar algumas ce-
nas que não haviam sido rodadas nos anos 80, mon-
tar, dublar os diálogos, criar a trilha sonora e fi nalizar 
som e imagem do fi lme. Desde aquele momento em 
que assisti ao material bruto, fi quei perturbado com 
o drama vivido pelo jovem casal Marina e Juvenal: 
passeando com a esposa, máquina fotográfi ca a ti-
racolo, ele acaba em frente à casa de uma velha. A 
estranha senhora, colhendo plantas em seu jardim, 
percebe o casal tirando fotos dela a torto e a direito. 
Descontrolada, a velha mulher revela-se uma bruxa 
e acaba por jogar uma praga em Juvenal. A partir 
daí, o casal terá sua vida completamente alterada. 
Entendi que a narrativa de A praga era uma espécie 
de thriller de suspense psicológico e horror. O ma-
terial bruto me motivara bastante e parecia ser um 
grande desafi o – além de uma honra, pois se tratava 
de um fi lme inacabado do Mestre, fi lmado quase três 
décadas antes. 
Quando o projeto para realizar a retrospectiva em 

homenagem aos 50 anos de carreira de Mojica foi 
aprovado no edital do CCBB em 2006, achei que se-
ria o momento certo de resgatar a idéia de concluir 
A praga. Tínhamos como máster duas fi tas de vídeo: 
uma VHS e uma Beta, incompletas, com imagens por 
vezes muito escuras, e ambas sem som. Os positivos 
estavam perdidos. Chamei Rodrigo Castellar (Magoo) 
para atuar como diretor de produção, a fi m de, junto 
com minha fi el e valorosa equipe (da qual destaco 
Fábio Dell’Ore e Marcelo Colaiacovo), organizarmos 
os ensaios, a transcrição dos diálogos, a dublagem 
e a gravação das cenas adicionais em Super-8 
necessárias para concluir a montagem do fi lme.
A participação de Magoo nesta etapa de produção 
foi fundamental. A montagem do primeiro corte do 
fi lme foi uma experiência fabulosa, pois não fazía-
mos idéia exata dos diálogos dos atores – não havia 
nenhuma anotação ou lista de diálogos. O primeiro 
corte foi realizado sem nenhuma referência de som, 
o que ajudou muito no processo de estruturação da 
montagem do fi lme e na criação de sua linguagem. 
Foi preciso a ajuda de uma defi ciente auditiva para 
fazer a leitura labial das cenas e transcrever os diá-
logos. Com o primeiro corte, ainda sem som, procu-
ramos Miriam Biderman e Ricardo Reis, da Effects, 
e mostramos a eles o fi lme. Pretendíamos conseguir 
um apoio para dublagem, edição e mixagem de som. 
Ambos fi caram em estado de êxtase e concordaram 
em apoiar o projeto. A dublagem dos diálogos foi 
feita a partir dessa transcrição e de fragmentos do 
roteiro encontrados com Mojica. Também foi usada 
como referência a revista em quadrinhos de 1969 
que contém a história A praga. Convidamos atores 
profi ssionais para dar voz aos atores da época. Eucir 
de Souza, Luah Guimarães e Débora Muniz fi zeram 
um trabalho excelente, que fortaleceu em muito a tra-
ma. Feita a decupagem das cenas a serem rodadas 
e o plano de fi lmagem, as “cabeças” que amarram o 
enredo do fi lme foram realizadas com o Zé do Caixão. 
Algumas cenas com efeitos especiais foram rodadas 
também, e a equipe que atuou no estúdio da Locall, 
cedido a título de apoio cultural, foi excelente: Louis 
Robin, André Kapel, René Brasil, Israel Basso, Denis 
Magalhães, Juliano Chiquetto, entre outros. Em doze 
horas de fi lmagem rodamos mais de 30 planos em 
Super-8 com câmera e fotografi a de André Sigwalt. 
E, com todo o material adicional fi lmado e os diálogos 
dublados, ajustei e concluí defi nitivamente o primeiro 
corte, para em seguida partir para a estruturação do 
segundo corte do fi lme.
Acabamos por localizar as másteres originais do fi l-
me rodado em 1980, e então foi possível teleciná-los 
com apoio dos Estúdios Mega. Enfi m, conseguíamos 
ver o rosto e as expressões das personagens e as 
locações. Havia junto aos rolos localizados algumas 
cenas com testes de atores e uma cena de um ritual 
religioso, rodado com a mesma atriz que atua no fi l-
me, Sílvia Gless, mas com outro ator, desconhecido, 
representando o papel de Juvenal.
Este acabou sendo intepretado por Felipe Von Rhine. 
Foram refeitas algumas dublagens para acompanhar 
a evolução da montagem e inserida a trilha sonora 

composta por Thiago Cury. A partir deste segundo 
corte, contei com a valorosa colaboração de Mario 
Cezar Rabello, que operou a máquina de edição e 
fez todas as inserções dos diálogos e sons.
Com o terceiro corte da montagem de A praga con-
cluído, partimos para a fi nalização de som e imagem 
na Cinema, também apoiadora do projeto. O fi lme 
foi fi nalizado em vídeo para ser exibido em algumas 
sessões especiais da mostra. Pretendemos lançá-lo 
em circuito comercial em película 35 mm. Para que 
isso ocorra, ainda será preciso conseguir recursos 
fi nanceiros adicionais.
A praga é um fi lme inédito de José Mojica Marins, um 
fi lme-resgate em que foram tomados todos os cui-
dados para não descaracterizá-lo, de forma a não 
perder a identidade dos fi lmes dele. Como assisti a 
praticamente todos os fi lmes de Mojica, elaborando 
a pauta das entrevistas que fi zemos durante sete 
longos encontros, aproximei-me muito da linguagem 
de seus fi lmes e de seu pensamento. 
Para mim foi uma experiência única passar por todo 
o processo de juntar peças, aqui e acolá, para pro-
duzir e montar o fi lme. Mojica assistiu aos dois cortes 
do fi lme e fi cou muito animado. A alegria de ver o 
Mestre assistir a seu A praga concluído deixou to-
dos da equipe comovidos. Ele, sempre muito positi-
vo e incentivador – e, claro, gostando do que via –, 
deu-me liberdade total para trabalhar e concluir seu 
fi lme, mostra de confi ança a que agradeço muitís-
simo. Mojica é um gentleman. Quando sugeriu que 
fi lmássemos uma cena que não estava prevista no 
plano inicial, pediu com muita educação e gentileza, 
fundamentando seu pedido, de maneira a torná-lo 
inquestionável. Impossível dizer não ao Mestre, mes-
mo com as limitações orçamentárias que tivemos. 
Considerando os padrões técnicos e estéticos utili-
zados hoje como referência para o cinema nacional, 
o material bruto vai na contramão do cinema feito na 
atualidade. A praga está longe de se enquadrar nos 
padrões da maioria dos fi lmes lançados hoje, cujo 
esmero técnico vai além da importância e profundi-
dade da história e dos personagens. Ele é “imperfei-
to” do ponto de vista técnico, não só pelo fato de ter 
sido fi lmado em 8 mm, e com câmera condizente a 
esse suporte, mas por ser um fi lme rodado em 1980 
com orçamento baixíssimo, e realizado hoje nas 
mesmas condições. A praga é, ao meu ver, a grande 
novidade da mostra de fi lmes. Acredito que assistir 
a esse fi lme inédito de José Mojica Marins será um 
deleite para os afi cionados do bom cinema do autor. 
A praga será o último fi lme de Wanda Kosmo, faleci-
da em 2007, a ser lançado nos cinemas. Mojica e eu 
dedicamos o fi lme a ela.
Durante todos esses anos, quando nos encontráva-
mos, eu dizia a Mojica: “Ainda não consegui a verba 
necessária, mas vou fazer a mostra, o livro e concluir 
o fi lme, fi que tranqüilo”. E deu certo, saiu tudo de uma 
vez, para variar. Quem não morrer verá. Aguardem!

Eugênio Puppo
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INFÂNCIA E PRIMÓRDIOS COMO CINEASTA

Nasci em 1936, numa chácara enorme, na Vila 
Mariana, em São Paulo, que pertencia à fábrica 
de cigarros Caruso – os Caruso eram primos 
de meu pai. Meu pai era toureiro. Nasço assim 
naquele negócio com aquelas matas, aquele 
negócio tremendo, e aí meu pai como toureiro 
tinha de fi car fazendo viagens, ir para vários 
lugares, tanto no Sul, Paraná, como a Bahia. Na 
Bahia, aconteceu um fato inusitado. Eu, quando 
tinha mais ou menos 2 anos e meio a 3, como 
minha tia era cigana, meu pai era circense, 
toureiro, e o irmão dele também, aí acontece 
o seguinte: havia um grupo de ciganos, e os 
ciganos brincavam com ele, gostavam do meu 
pai. Ele era um ídolo no tourear; punha um lenço 
na boca, o touro tirava o lenço bem raspando. 
Os ciganos pediram para me levar para o 
acampamento. Minha mãe fi cou doida, mas meu 
pai disse: “Não, deixa ele ir, deixa ele ir para o 
acampamento, é tudo gente de confi ança”. Aí 
deu uma zebra, caiu um temporal, alagou um 
local que eles não conseguiam atravessar. Minha 
mãe já pensou em rapto: “Ai, raptaram meu 
fi lho!”, fi cou louca e tal. Começa o meu pai me 
procurando pelo mundo. De repente, baixou a 
água e os ciganos, naquela inocência, disseram: 
“Não, é porque não dava para atravessar, não 
tinha jeito”. Daquele momento em diante, minha 
mãe não aceitou mais viajar; ela queria um local 
fi xo para morar. 

Realmente a família Caruso tinha um cinema 
em Vila Anastácio. Meu pai conversou com 
os primos, queria um local fi xo, mas não ia 
abandonar tão cedo as touradas. Ele sairia de 
vez em quando para tourear, e eu fi caria com 
minha mãe num lugar fi xo. Eu vim morar no 
fundo do cinema, isso aos 3 anos de idade. Meu 
pai passou a ser gerente do cinema. Um belo 
dia, já perto dos 4 anos, o projetista, querendo 
puxar o saco, fez questão de me levar para a 
cabina de projeção; e lá aconteceu a coisa mais 
terrível de minha vida. Era uma época em que 
às terças-feiras passava a fi ta para mulheres 
sobre sexo, doenças venéreas, muito comuns 
na época, gonorréia, cancro e assim por diante; 
nas quintas, era a vez dos homens. E justamente 
nesse dia que estava passando o fi lme para as 
mulheres, o projetista me leva lá em cima e abre 
aquela janelinha da cabine de projeção para 
eu dar uma olhada no telão. A primeira coisa 
que eu vejo é uma vagina em close, cheia de 
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Carta de recomendação a Antonio André Marins,
pai de Mojica

Mojica aos 7 anos em Vila Anastácio

gonorréia! Aquilo foi um terror pra mim. Eu olhei 
aquilo e me assustei todo. Minha mãe escutou 
meus gritos lá de cima. Ela berrou, e o cara 
foi mandado embora. Para quebrar o encanto, 
logo no domingo eu iria ver a matinê com outras 
crianças. Fui ver e assisti realmente nesse dia 
uma fi ta do Carlitos.

Também lembro, uma vez, de meu pai 
sentado e amarrado numa cadeira. O atirador 
de facas estava na frente do meu pai. Lembro 
que uma das facas raspou a testa e aquilo fi cou 
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INFÂNCIA E PRIMÓRDIOS COMO CINEASTA
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de cigarros Caruso – os Caruso eram primos 
de meu pai. Meu pai era toureiro. Nasço assim 
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sangrando. Me deu uma má impressão grande, 
o sangue ia escorrendo entre os olhos. Se você 
acompanhar, tudo o que eu fi z com os olhos nos 
meus fi lmes foi por causa disso, isso sempre me 
fascinou. Eu acho que o desejo de muita gente 
é ver as coisas por brechas, e eu diria que na 
minha vida de garoto vi muito caso sexual – por 
exemplo, meu dentista pegando uma menina 
que era noiva. A gente ia no fundo do quintal, 
fazia uns buracos e fi cava vendo as coisas 
acontecerem.

No cinema, eu comecei naquela época a curtir 
terror, mas nem sabia o nome das pessoas. Fui 
saber quem era Boris Karloff acho que uns três 
anos depois que eu criei o Zé do Caixão. Uma 
fi ta que me marcou foi Torre de Londres (1939), 
em que o Boris Karloff salva uma criança. Talvez 
o Zé tenha nascido protetor das crianças por isso, 
porque eu escolhi as crianças injustiçadas. Quando 
começaram as comparações com Bela Lugosi e 
Boris Karloff, comecei ir atrás de todas as fi tas de 
terror para entender quem eram e o que eram.

Eu também gostava muito de aventuras na 
selva. Uma coisa que sempre me deixou doido 
foram as fi tas épicas. Gostava e gosto ainda, 
isso me seduzia demais. Um fi lme que marcou 
foi Quo vadis? (1951). Isso foi em uma época 
que aqui em São Paulo tinha 300 cinemas, 
você passava pela avenida São João e só tinha 
cinema. Sempre acompanhando os títulos, 
prestava atenção nos de selva, gostava muito 
dos de suspense, terror; fi cção científi ca, nem 
se fala. A guerra dos mundos (1953) foi uma fi ta 
que mexeu comigo. O primeiro King Kong (1933) 
também mexeu comigo. Comédia não era muito 
minha praia, bangue-bangue só quando tinha 
um muito especial. O que mais me marcou, que 
eu gostei muito: Os brutos também amam (1953). 
Sempre gostei de fi tas de guerra, mas hoje não 
gosto mais. Tem tanta guerra acontecendo agora 
que perdeu a graça.

A coisa que eu mais gostava era de história 
em quadrinhos. Meu pai montou uma gibiteca, 
e eu tinha os primeiros números de tudo que 
era revista, de Super-Homem a tiras que saíam 
nos jornais. Eu até alugava para o pessoal, 
para quem quisesse ver, eu cobrava um tostão. 
A pessoa entrava, pagava um tostão e podia ler, 
só não levava para casa porque eu tinha medo 
de que não devolvesse, mas fi cavam lá de 
manhã, tarde e noite. O meu mundo transitava 
nisso, entre os quadrinhos e o cinema. 

Mas, ao mesmo tempo, tinha amizade com 
o batateiro, ele saía vendendo batatas e, para 
agradar as crianças trazia bala, dava bala, 
sentava um pouco com todo mundo e contava 
histórias em que a gente morria e ia para um 
mundo bonito, onde a gente falava com cobra, 
jacaré, leão, onça. Então, todo mundo gostava 

desse homem, a vida toda. E como tudo que tem 
de acontecer, um dia o homem morreu. Vem a 
notícia que ele morreu; eu ainda não tinha 
bem noção do que era a morte. No velório, 
a mãe do batateiro dizia: “Só os bons vão 
embora, os maus ficam”. E o homem ali 
estendido. A mulher dele abraçava o defunto e 
dizia: “Por que eu não fui no seu lugar? Ah, por 
que você não me levou, Deus meu, e deixava 
ele aqui!”. Eu olhava tudo aquilo com atenção. 
Até que os fi lhos, eram quatro, disseram: 
“Vamos rezar para papai voltar, vamos rezar”. 
Achei legal. Resolvi rezar, começamos a rezar, 
e o homem ergueu de repente uma mão, outra 
mão e tentou se sentar. A gente procurou, 
da nossa maneira, ajudar ele a sentar sobre 
o caixão, ele estava desesperado, cheio de 
algodão no nariz, nos ouvidos, queria saber o 
que havia acontecido. Nessa altura, já estava 
o padre: “Vade retro, Satanás!”, e o delegado 
com arma na mão. Depois desse momento 
ninguém comprou mais batata do batateiro. Não 
havia divórcio, a mulher pediu desquite, não 
quis ele em casa; a mãe dizia que ele era o 
diabo encarnado. Esse homem saiu de Vila 
Anastácio e foi para Vila dos Remédios, um 
outro bairro. Mas o boca-a-boca corria demais 
e ninguém dava emprego para esse homem. 
A solidão levou ele à loucura; ele fi cou louco, 
foi parar no manicômio, dois anos depois veio a 
falecer. Eu me inteirei do falecimento e pedi ao 
meu pai que me levasse ao enterro dele. Não 
foi ninguém da vila e ninguém da família. Ele 
quase foi enterrado como indigente, meu pai é 
que correu atrás para o batateiro ter um enterro 
decente. Ali, eu comecei a olhar e começou a 
nascer um interesse muito grande pela morte. 

Comecei a ir para a escola, mas a única coisa 
em que eu era bom na escola era a leitura. No 
primário, eu lia muito bem, nota 10, mas o resto... 
Também gostava de História, falar sobre Roma. Eu 
via aquelas fi tas de Cristo, César, gostava muito.

Meu pai ia me dar uma bicicleta. A coisa que 
eu mais queria era uma bicicleta de corrida. Mas 
aí eu falei: “Pai, eu não quero. Quero uma câmera 
de fi lmar”, e aí meu pai me deu a câmera. Era 
uma câmera 9 milímetros e meio – o meio eu 
nunca vou esquecer. Só lembro que não era nem 
Super-8, que não existia, nem 8 mm, tinha 8 mm, 
mas a minha câmera era 9 e meio. 

O meu primeiro projetor foi, na verdade, 
emprestado, alugado, o meu pai que arrumou. 
Era um projetor para 9 milímetros e meio. Depois 
que eu passei para o 16 mm, a gente alugava 
projetor na rua do Triunfo. Depois, eu fui até 
trabalhar, tenho registro na carteira de trabalho 
de quando eu era menor. Com 14 anos eu estava 
na rua do Triunfo, 14 para 15, trabalhando na 
Centauro, que existiu até uns cinco, seis anos 
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Sentença de Deus (1955-56, fi lme inacabado)

atrás. Eles faziam projetor para 35 mm e 16 mm 
e alugavam. Então eu alugava os projetores da 
Centauro e juntava vários jovens das redondezas 
da minha casa para projetar fi lmes nas cidades 
do interior, como Ribeirão Preto, Franca etc. Tudo 
com autorização dos pais, é claro. 

Nessas cidades, a gente pegava aquelas pe-
ruas, nem tinham alto-falante, era mais um ne-
gócio só de boca: “Hoje no tal cinema, ao vivo, 
vocês verão os artistas e o fi lme tal”. A gente 
passava o fi lme. Eu apresentava a atriz e a gente 
ia narrando o fi lme durante a projeção, porque 
não tinha som. Mas era um negócio meio chato, 
porque eu procurava uma namorada da maneira 
mais estranha que existia. Eu chegava na menina 
e no primeiro papo perguntava: “Quantos irmãos 
você tem?”. Quanto mais irmãos tivesse, mais eu 
queria namorar, porque então eu pegava a família 
dela e botava tudo na equipe. Mas tinha um 
problema: quando eu tinha um desentendimento 
com a menina, suspendia todo o trabalho.

Foi aí que, de repente, por volta de 1948, 
surgiu um amigo português, que era o típico 
professor Pardal. A mãe dele tinha um quintal 
enorme com um galinheiro, onde eu achava 
que dava para fazer um estúdio de cinema, 
e a gente tinha de começar a pegar pessoas 
de fora do bairro, porque no bairro eu estava 
queimado e todo mundo achava que eu 
estava louco. Tinha de pegar pessoas dos 
outros bairros, amigos que estavam por lá e 
precisavam de um estúdio para fi lmar, como 
eu via no cinema. Aí esse meu amigo falou: 
“Deixa comigo”, ele pegou uns venenos de 
rato e deu lá para umas galinhas, que no dia 
seguinte apareceram mortas. E aí a mãe dele 
perguntou: “O que raios aconteceu com as 
nossas galinhas?”. O pai já havia morrido, ela 
era viúva, e o fi lho respondeu: “Ah mãe isso é 
uma epidemia, vão morrer todas as galinhas”. 
A portuguesa saiu correndo tentando resolver 
a história das galinhas. Aí, pronto, limpamos 
tudo aquilo, acabamos com as galinhas e 
fizemos daquilo o meu primeiro estúdio, que 
também funcionava como um salão de baile, 
os meninos de nosso bairro ficavam todos 
loucos, porque para poder entrar você tinha 
de comprar rosas e cada dança era uma rosa. 
Assim a gente arrecadava verba para fazer 
os filmes.

Nos anos de 1948-49 comecei com a 
escola de atores. Foi quando eu resolvi que 
não precisava mais arrumar namorada para 
ter a equipe. Aí eu tinha de partir para uma 
outra maneira. Um jeito que eu encontrei foi 
colocar um anúncio de três linhas no jornal e 
veio aquela fi la tão grande de gente... Você 
conversava com as pessoas e elas não tinham 
a mínima noção; queriam fazer cinema, mas 

não sabiam nada, não tinham noção de nada. 
Você punha uma câmera, já queriam olhar 
para lá e fazer brincadeiras; foi uma época 
difícil. Então eu pensei em como enfrentar esse 
problema das pessoas olhando para a câmera, 
e aí eu chamava de ensaio, eu chamava de 
escola. Minha primeira produtora se chamava 
Cinematográfi ca Atlas, e a escola também 
se chamava Atlas. Mas todo mundo dizia “a 
escolinha do Mojica”. Comecei a me interessar 
por tudo, tudo que se faz com um rosto tem 
uma razão de ser, daí eu falei: “Pô, pra ter 
essa razão de ser tem de ter expressão”. Na 
verdade, eu comecei a introduzir na escola 
uma maneira própria de fi lmar. É muito melhor 
trabalhar como uma pessoa da minha escola 
do que pegar uma pessoa do Macunaíma ou 
de qualquer outro lugar, porque é uma pessoa 
viciada. Eu sofro demais para tirar os vícios e 
depois começar tudo. Se eu pego uma pessoa 
da minha escola, é muito mais fácil.

INÍCIO DA CARREIRA PROFISSIONAL

A partir da escola a minha carreira profi ssional 
começou a deslanchar. Eu tentei fazer o fi lme 
Sentença de Deus por três vezes, e não tive sorte, 
mas a gente trazia algumas pessoas de nome, 
pessoas da televisão para fi lmar. Eu já tinha 
contato com algumas pessoas boas. Quando 
chegou a hora de A sina do aventureiro, tinha o 
Augusto de Cervantes, que começou como meu 
guarda-costas, foi meu gerente, depois meu 
sócio e por fi m virou meu patrão. Eu e o Augusto 
éramos como irmãos, eu acolhi ele na minha 
casa por três anos, meus pais se apegaram a 
ele como a um fi lho – por ser espanhol, ganhou 
meus pais. Ele chegou no Brasil e me conheceu, 
gostava desse negócio de fi guração, de fazer 
cinema, e teve a sorte de cair no estúdio que eu 
tinha na Freguesia do Ó. Ele apareceu por lá para 
ser fi gurante e tomou umas aulinhas comigo. Era 
bem difícil entender o que ele falava, porque era 
um galego bem lascado. Ele andava sempre de 
terno e gravata borboleta, sempre bem vestido, 
foi ganhando o pessoal. Agradeceu quando eu 
falei que ia ser gerente da minha fi rma, mas de 
repente ele conheceu a Nilza de Lima, que se 
apaixonou pelo tipo galante dele, e ele falou que 
ia ser meu sócio. O segundo casamento dele foi 
com a fi lha dela, enteada dele, a Georgina Souza 
de Lima. Em A sina ele foi meu sócio porque ele 
tinha se amigado com a Nilza e ela possuía uma 
graninha. Mas só essa grana não dava para fazer 
a fi ta. Eu lancei também um número de cotas 
para alunos da minha escola. O problema era 
formar uma equipe profi ssional. O Honório Marin 
nunca tinha sido diretor de fotografi a, a não ser 
assistente. Então nasceria uma oportunidade 
para ele nesse cargo, e ele era um cara que 
sabia cuidar de câmeras. Depois ele passou a 
alugar câmera aqui em São Paulo. Ele tinha todo 
tipo de equipamento para câmera.

A fi ta foi rodada só com a lente 75 mm. Do 
elenco, as duas únicas pessoas que não eram 
realmente da minha escola, mas depois tomaram 
algumas aulas, eram a Ruth Ferreira e a Shirley 
Alvez. No início, eu coloquei uns caras novatos 
que já vinham da escola e peguei a parte principal 
da equipe técnica de pessoas da Vera Cruz. Mas 
o Honório e o Corintho Giaccheri, assistente dele, 
não davam um tostão furado pela minha direção. 
Por que não davam um tostão furado? Porque o 
Honório e o Corintho vinham de uma Vera Cruz 
fazendo cinema com roteiro e tudo quadradinho. 
Para o Honório, eu não tinha o direito de fi car 
falando. O Luiz Sergio Person e o Glauco Laurelli 
acabaram fazendo o roteiro, porque o Honório 
e o Corintho queriam tudo certinho e eu só 
tinha o argumento. Eu peguei um cara que era 
assistente de montagem, chamado Luiz Elias, Tônia Eletra em A sina do aventureiro (1957-58)

para mim hoje um dos grandes montadores do 
Brasil. Aí eu trouxe o Luiz como montador. Eu 
paguei para ele o que seria um cafezinho e a 
passagem, porque ele queria pôr em prática 
aquilo que tinha aprendido como assistente na 
Maristela. Ele viu aquele mundo de material, e 
achei legal, porque ele não se assustou. Eu 
falei: “Você sabe como pôr isso em ordem?”. 
E ele falou: “Eu sei, mas vamos pegar o roteiro”. 
E eu disse: “Se você pegar o roteiro vai ser 
ruim. Deixa eu ir pela minha cabeça que vai 
ser melhor”. E aí fi zemos a montagem e tal. Mas, 
no fi m, nada de lançar a fi ta.

Na época do Luiz, eu acompanhava a 
montagem o tempo inteiro. Fiz isso até a época 
em que a Nilcemar Leyart começou a aprender a 
montar. Ela limpava, fazia a edição e só deixava 
o que fosse necessário; aí eu acompanhava a 
montagem. Hoje estou fazendo com o Paulo 
Sacramento como eu fazia com a Nilce.

Para lançar o fi lme A sina do aventureiro, 
eu ganhei os irmãos Valancy, que eram 
proprietários do Cine Coral, aqui na rua Sete 
de Abril, em São Paulo. No Cine Coral, o fi lme 
fi cou muito tempo. Tive a graça de a minha fi ta 
cair nas graças deles. Para fazer sucesso, eu 
usei um estratagema, porque já era difícil você 
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Sentença de Deus (1955-56, fi lme inacabado)

atrás. Eles faziam projetor para 35 mm e 16 mm 
e alugavam. Então eu alugava os projetores da 
Centauro e juntava vários jovens das redondezas 
da minha casa para projetar fi lmes nas cidades 
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rato e deu lá para umas galinhas, que no dia 
seguinte apareceram mortas. E aí a mãe dele 
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não davam um tostão furado pela minha direção. 
Por que não davam um tostão furado? Porque o 
Honório e o Corintho vinham de uma Vera Cruz 
fazendo cinema com roteiro e tudo quadradinho. 
Para o Honório, eu não tinha o direito de fi car 
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acabaram fazendo o roteiro, porque o Honório 
e o Corintho queriam tudo certinho e eu só 
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Maristela. Ele viu aquele mundo de material, e 
achei legal, porque ele não se assustou. Eu 
falei: “Você sabe como pôr isso em ordem?”. 
E ele falou: “Eu sei, mas vamos pegar o roteiro”. 
E eu disse: “Se você pegar o roteiro vai ser 
ruim. Deixa eu ir pela minha cabeça que vai 
ser melhor”. E aí fi zemos a montagem e tal. Mas, 
no fi m, nada de lançar a fi ta.

Na época do Luiz, eu acompanhava a 
montagem o tempo inteiro. Fiz isso até a época 
em que a Nilcemar Leyart começou a aprender a 
montar. Ela limpava, fazia a edição e só deixava 
o que fosse necessário; aí eu acompanhava a 
montagem. Hoje estou fazendo com o Paulo 
Sacramento como eu fazia com a Nilce.

Para lançar o fi lme A sina do aventureiro, 
eu ganhei os irmãos Valancy, que eram 
proprietários do Cine Coral, aqui na rua Sete 
de Abril, em São Paulo. No Cine Coral, o fi lme 
fi cou muito tempo. Tive a graça de a minha fi ta 
cair nas graças deles. Para fazer sucesso, eu 
usei um estratagema, porque já era difícil você 
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entrar uma semana, e ficar três semanas em 
cartaz num cinema era mais difícil ainda.
O que eu fi z? Eu pegava os meus alunos, numa 
época em que os cinemas tinham fi la, e dividia 
um grupo de alunos numa fi la, outro grupo em 
outra e mais outra. Todos eram atores, né? Então 
fi cavam todos no meio da fi la e diziam: “Pô, a 
gente perdendo tempo nessa fi la, passando 
uma fi ta tão boa no Cine Coral!”. Com isso, eles 
saíam de lá e levavam o pessoal da fi la. E ia 
todo mundo para o Cine Coral. A fi ta foi muito 
bem nas capitais. Estourou em Salvador, em 
Porto Alegre. Porque ela tem uma miscelânea 
de Nordeste, de roupa nordestina com roupa 
gaúcha, com roupa americana. Eu misturo 
tudo, tem uma miscelânea. No fi nal, tem uma 
curiosidade: a fi ta realmente agradou, só não 
agradou aos padres. Aí eu tive uma desavença 
com os padres que me acompanharia a vida 
toda. Só não posso dizer ainda com Encarnação 
do demônio, porque a fi ta não foi lançada, mas 
vamos ver o que os padres vão falar.

O que aconteceu com A sina foi que a gente 
fi lmou numa cachoeira em São José da Boa 
Vista, onde eu tive a curiosidade de fi car olhando 
e vendo que as meninas, as mulheres e os 
homens tomavam banho lá. Tudo normal, havia 
respeito mútuo, ninguém mexia com ninguém. 

Aí eu precisava que o cara caísse lá no lago e 
precisava também que as meninas estivessem 
lá, nada mais que tomando banho. Arrumei um 
lugar longe, fi quei a uns 500 metros, mais ou 
menos, com uma lente 75 mm. Elas estão numa 
penumbra; aí elas saem peladas, pegam a roupa 
e saem. Mas, olha, você só vai conseguir ver isso 
no cinema, vai ser difícil conseguir ver que elas 
estão nuas, só se você pegar uma lupa para ver. 
Foi aí que começou uma maldição dos padres 
em cima de mim. Os padres diziam o seguinte: 
“Não assistam a esse fi lme”. Naquela época, nos 
anos 1950, os padres mandavam no interior. E o 
pessoal não ia. Em cidade nenhuma do interior 
eu consegui emplacar o fi lme, mas nas capitais 
ele estourou. Realmente um padre falava na 
missa para não ir e de fato ninguém ia. Aquilo 
estava me causando problemas, pegar o interior 
do Brasil inteiro era muito importante, porque eu 
não podia pegar todos os cinemas das capitais.

Aí eu fi quei meio revoltado com aquilo e fui 
falar com um padre que tinha muita força, o 
padre Lopes; perguntei se ele podia me ajudar. 
Eu projetei a fi ta, aí falei para ele: “Veja essa 
cena, essa cena é a que eles estão colocando 
como pornografi a. Não custava eu dar um 
corte mas eu acho que dava um pulo na fi ta”. 
O padre falou: “A gente vai conversar e tal, 
mas vai ser muito difícil. Você pode guardar a 
fi ta e fi car de bem. Parece que você é católico, 
certo?”. Eu falei: “Sou, já fui congregado Mariano, 
não falto à igreja, sempre comungo, acompanho 
todas as procissões...”. Aí ele falou: “Então por 
que você não faz um fi lme que ninguém pensou 
em fazer? Um fi lme com crianças, mas no qual 
os padres e as freiras são os heróis. Aí você vai 
ganhar toda a força do clero e explicar a cena 
de nudez em A sina do aventureiro, que é uma 
coisa normal. Você lança os dois juntos e todo 
mundo vai querer ver”.

Augusto de Cervantes em Meu destino em tuas mãos 
(1961-62) Exercícios de expressão para atores

José Mojica Marins no casamento de Shirley 
e Luiz Elias (1970)

Eu aceitei a proposta e conversei com o 
Augusto de Cervantes, já que a gente era sócio 
nos trabalhos da produtora Apolo. Tinha um 
garoto que cantava, Franquito, ele era paraguaio 
e estava na onda. Podíamos colocar ele numa 
história com mais quatro crianças e fazíamos ele 
fugir de casa. O Augusto não estava gostando 
muito da idéia, mas quando eu falei que o garoto 
encontraria um vagabundo, e o vagabundo 
ajudaria e se tornaria o galã da fi ta, mexi com 
a vaidade dele. Disse: “Esse cara vai ser você”. 
Porque ele era doido para ser o galã da fi ta. Era 
uma boa chance, aí ele aceitou a idéia. Bom, 
então fomos procurar uma pessoa, o Ozualdo 
Candeias, que estava sempre de papo com a 
gente, falei que a história estava pronta, só não 
estava dividida em seqüências. Aí o Candeias 
fez o roteiro. Meu destino em tuas mãos era o 
nome do fi lme. Ficou bonito, tinha as crianças, 
os padres pegavam as crianças quando elas 
fugiam de casa, reabilitavam elas e terminava 
a fi ta numa igreja que tinha uma torre, porque 
eu precisava de um suspense. Fiz a cena fi nal 
em cima de uma torre bem alta de uma igreja e, 
na cena, eu fi quei pendurado apenas por uma 
corda. O suspense não foi só na história, mas 
também no local da fi lmagem pois, se a corda se 
soltasse do meu corpo, eu cairia de uma altura 
tão grande que com certeza hoje eu não estaria 
aqui para contar.

De fato, eu agradei aos padres, mas nenhum 
deles fez nada para que a fi ta fosse um sucesso. 
Acho que a fi ta foi a primeira que teve um vinil 
com todas as músicas lançado pela gravadora 
Copacabana. O disco deu mais dinheiro do que 
a fi ta. O disco vendeu horrores, a fi ta não.

Aí fomos distribuir e ninguém quis a fi ta. Onde 
eu tinha passado A sina do aventureiro fui passar 
essa fi ta e as pessoas me perguntavam como 
que eu vinha passar uma água com açúcar como 
aquela – ouvi o que não queria de todo lado. 
Para a gente lançar, teve de alugar o cinema. Ela 
fi cou duas semanas só, porque nós pagamos 
duas semanas, mas o público que entrou não 
cobriu. Eu procurei o padre Lopes, dessa vez já 
revoltado, e perguntei a ele como eu ia conseguir 
que A sina fosse relançada se Meu destino em 
tuas mãos não deu certo. Aí ele falou: “Vamos 
falar a verdade, Mojica. Eu tenho que dar uma 
notícia chata para você, agüenta fi rme. Você não 
nasceu para fazer cinema, esqueça o cinema, 
você veio para fazer outra coisa, esqueça desses 
fi lmes e parta para sua grande vocação, que é 
fazer anel”. Eu disse a ele que não era minha 
vocação; só quis aprender a fazer anel porque 
queria fazer a minha aliança de casamento. 
Mas que profi ssão eu tenho? Eu só fui porteiro 
e bilheteiro. Ele achou uma boa profi ssão, e eu 
falei: “Mas como? Vou fi car vendendo e vendo os 
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saíam de lá e levavam o pessoal da fi la. E ia 
todo mundo para o Cine Coral. A fi ta foi muito 
bem nas capitais. Estourou em Salvador, em 
Porto Alegre. Porque ela tem uma miscelânea 
de Nordeste, de roupa nordestina com roupa 
gaúcha, com roupa americana. Eu misturo 
tudo, tem uma miscelânea. No fi nal, tem uma 
curiosidade: a fi ta realmente agradou, só não 
agradou aos padres. Aí eu tive uma desavença 
com os padres que me acompanharia a vida 
toda. Só não posso dizer ainda com Encarnação 
do demônio, porque a fi ta não foi lançada, mas 
vamos ver o que os padres vão falar.
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Vista, onde eu tive a curiosidade de fi car olhando 
e vendo que as meninas, as mulheres e os 
homens tomavam banho lá. Tudo normal, havia 
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precisava também que as meninas estivessem 
lá, nada mais que tomando banho. Arrumei um 
lugar longe, fi quei a uns 500 metros, mais ou 
menos, com uma lente 75 mm. Elas estão numa 
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“Não assistam a esse fi lme”. Naquela época, nos 
anos 1950, os padres mandavam no interior. E o 
pessoal não ia. Em cidade nenhuma do interior 
eu consegui emplacar o fi lme, mas nas capitais 
ele estourou. Realmente um padre falava na 
missa para não ir e de fato ninguém ia. Aquilo 
estava me causando problemas, pegar o interior 
do Brasil inteiro era muito importante, porque eu 
não podia pegar todos os cinemas das capitais.

Aí eu fi quei meio revoltado com aquilo e fui 
falar com um padre que tinha muita força, o 
padre Lopes; perguntei se ele podia me ajudar. 
Eu projetei a fi ta, aí falei para ele: “Veja essa 
cena, essa cena é a que eles estão colocando 
como pornografi a. Não custava eu dar um 
corte mas eu acho que dava um pulo na fi ta”. 
O padre falou: “A gente vai conversar e tal, 
mas vai ser muito difícil. Você pode guardar a 
fi ta e fi car de bem. Parece que você é católico, 
certo?”. Eu falei: “Sou, já fui congregado Mariano, 
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Augusto de Cervantes, já que a gente era sócio 
nos trabalhos da produtora Apolo. Tinha um 
garoto que cantava, Franquito, ele era paraguaio 
e estava na onda. Podíamos colocar ele numa 
história com mais quatro crianças e fazíamos ele 
fugir de casa. O Augusto não estava gostando 
muito da idéia, mas quando eu falei que o garoto 
encontraria um vagabundo, e o vagabundo 
ajudaria e se tornaria o galã da fi ta, mexi com 
a vaidade dele. Disse: “Esse cara vai ser você”. 
Porque ele era doido para ser o galã da fi ta. Era 
uma boa chance, aí ele aceitou a idéia. Bom, 
então fomos procurar uma pessoa, o Ozualdo 
Candeias, que estava sempre de papo com a 
gente, falei que a história estava pronta, só não 
estava dividida em seqüências. Aí o Candeias 
fez o roteiro. Meu destino em tuas mãos era o 
nome do fi lme. Ficou bonito, tinha as crianças, 
os padres pegavam as crianças quando elas 
fugiam de casa, reabilitavam elas e terminava 
a fi ta numa igreja que tinha uma torre, porque 
eu precisava de um suspense. Fiz a cena fi nal 
em cima de uma torre bem alta de uma igreja e, 
na cena, eu fi quei pendurado apenas por uma 
corda. O suspense não foi só na história, mas 
também no local da fi lmagem pois, se a corda se 
soltasse do meu corpo, eu cairia de uma altura 
tão grande que com certeza hoje eu não estaria 
aqui para contar.

De fato, eu agradei aos padres, mas nenhum 
deles fez nada para que a fi ta fosse um sucesso. 
Acho que a fi ta foi a primeira que teve um vinil 
com todas as músicas lançado pela gravadora 
Copacabana. O disco deu mais dinheiro do que 
a fi ta. O disco vendeu horrores, a fi ta não.

Aí fomos distribuir e ninguém quis a fi ta. Onde 
eu tinha passado A sina do aventureiro fui passar 
essa fi ta e as pessoas me perguntavam como 
que eu vinha passar uma água com açúcar como 
aquela – ouvi o que não queria de todo lado. 
Para a gente lançar, teve de alugar o cinema. Ela 
fi cou duas semanas só, porque nós pagamos 
duas semanas, mas o público que entrou não 
cobriu. Eu procurei o padre Lopes, dessa vez já 
revoltado, e perguntei a ele como eu ia conseguir 
que A sina fosse relançada se Meu destino em 
tuas mãos não deu certo. Aí ele falou: “Vamos 
falar a verdade, Mojica. Eu tenho que dar uma 
notícia chata para você, agüenta fi rme. Você não 
nasceu para fazer cinema, esqueça o cinema, 
você veio para fazer outra coisa, esqueça desses 
fi lmes e parta para sua grande vocação, que é 
fazer anel”. Eu disse a ele que não era minha 
vocação; só quis aprender a fazer anel porque 
queria fazer a minha aliança de casamento. 
Mas que profi ssão eu tenho? Eu só fui porteiro 
e bilheteiro. Ele achou uma boa profi ssão, e eu 
falei: “Mas como? Vou fi car vendendo e vendo os 
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fi lmes dos outros?”. E o padre: “É o caminho que 
Deus lhe deu”. E eu disse: “Puta que o pariu...”.

Algum tempo depois o produtor Nelson Tei-
xeira Mendes me contratou para ser ator no 
O diabo de Vila Velha, que era um bangue-ban-
gue. Ele perguntou quanto eu queria, eu disse 
que não cobrava alto, mas queria levar o meu 
pai, que estava doente e com muita vontade de 
ir para o Paraná, onde o fi lme ia ser feito. Ele 
falou que tudo bem, e eu fui. Eu conhecia todo 
mundo da equipe técnica, tinha muitos amigos 
meus. Todo mundo da equipe fi cava impressio-
nado porque o diretor, Ody Fraga, parecia meio 
confuso e desconhecedor da técnica cinema-
tográfi ca. A fi lmagem transcorria num clima de 
tensão e guerra fria, pois o Ody sempre fazia 
questão de complicar tudo – talvez para dar a 
impressão que ele era um diretor grande e ge-
nial. Certo dia, quando fomos fi lmar uma cena 
em que eu teria de apagar a brasa de um cha-
ruto na mão, ele simplesmente queria usar uma 
lente para plano geral. Eu me recusei. Não me 
importava de queimar a mão, contanto que a 
mão fosse fi lmada em close. Houve discussão 
e ele acabou sendo mandado embora, também 
porque os gastos estavam altos. O Nelson en-
tão me chamou para terminar de dirigir a fi ta. 
Nessa história da demissão, o Ody pegou um 
ódio de mim que – nossa mãe do céu! –, chega-
va a me ofender. E ele não era de briga, era um 
intelectual. Não levantava a voz para ninguém, 
só para mim; me chamava de ignorante. 

ZÉ DO CAIXÃO

Certa noite, ao chegar em casa bem cansado, 
fui jantar. Em seguida, estava meio sonolento, 
entre dormindo e acordado, e foi aí que tudo 
aconteceu: vi num sonho um vulto me arrastando 
para um cemitério. Logo ele me deixou em frente 
a uma lápide, lá havia duas datas, a do meu 
nascimento e a da minha morte. As pessoas em 
casa fi caram bastante assustadas, chamaram 
até um pai-de-santo por achar que eu estava 
com o diabo no corpo. Acordei aos berros, 
e naquele momento decidi que faria um fi lme 
diferente de tudo que já havia realizado. Estava 
nascendo naquele momento o personagem 
que se tornaria uma lenda: Zé do Caixão.
O personagem começava a tomar forma na 
minha mente e na minha vida. O cemitério me 
deu o nome; completavam a indumentária do Zé 
a capa preta da macumba e a cartola, que era 
o símbolo de uma marca de cigarros clássicos. 
Ele seria um agente funerário. Eu fui achando 
um nome: Josefel – “fel” por ser amargo – e 
achei também o Zanatas legal, porque de trás 
para frente dava Satanás. Quando cheguei no 

escritório, já estava com o personagem formado. 
Chamei a minha secretária, às seis da manhã. 
Ela se assustou, e eu expliquei que precisava 
dela porque queria fazer o resumo da história de 
À meia-noite levarei sua alma. 

Aí começou minha luta para falar com o Milton 
Ribeiro. Mas ele não topou fazer o Zé do Caixão, 
ninguém quis, nem de televisão nem de teatro. 
Era uma barra, porque a equipe não acreditava 
nem em mim nem na fi ta. Eles foram pedir 
conselho para o Augusto de Cervantes, que 
disse não querer papo comigo, pois eu ainda ia 
fazer uma merda. No primeiro dia de fi lmagem, 
fi z uma cena na funerária. Peguei todos os 
atores – alunos meus da escola, tirando a atriz 
que fazia a bruxa – e fi z uma cena do Zé saindo 
da funerária e indo comprar a carne na Sexta-
feira Santa. Eu estava com muita revolta, queria 
me vingar dos padres e pensei que o Zé tinha de 
comer carne na Sexta-feira Santa.

Depois, começaria a etapa da montagem. Eu 
não conseguia ninguém para montar, ninguém 
acreditava. E foi aí que consegui chamar o 
Luiz Elias novamente, e então ele fi caria direto 
comigo. Foi uma luta para fazer a cópia na Líder. 
Tinha um distribuidor da Bahia que tinha levado 
A sina e se saiu muito bem. Por coincidência, ele 
estava em São Paulo e veio à Boca do Lixo, que 

na época era para onde todo mundo de cinema 
ia. Pedi para ele só olhar a fi ta, aí ele falou que só 
ia ver a primeira parte porque tinha de pegar o 
avião, só ia ver dez minutos. Ligaram o projetor. 
Quando os dez minutos tinham passado, ele 
disse que queria ver a fi ta toda e pediu o telefone 
para cancelar o vôo. Então lotou a sala da Líder 
e, quando acabou a projeção, um dos donos 
da Líder falou que aquilo era uma fi ta para eu 
ganhar prêmio, que eu ia fi car rico com ela. 
Começou a correr essa notícia. No dia seguinte 
eu já estava sendo procurado para pagar uns 
chequinhos, e aí já vieram os abutres para 
comprar a fi ta, como o Nelson Teixeira Mendes. 
Nesta mesma época eu relancei A sina, que veio 
a me dar muito dinheiro. Eu fi z amizade com um 
cubano que fazia fi lmes de sexo, pornôs. Ele 
falou para eu fi lmar uns dez minutos mais fortes; 
eu só aumentei um pouco, pus umas meninas, 
então esses dez minutos eram realmente de 
nudez, e acabaram acrescentados em A sina 
do aventureiro. E isso começou a passar nos 
cinemas do centro. Então conseguia levantar um 
dinheiro e sobreviver.

Esta noite encarnarei no teu cadáver nasceria 
de muitas desavenças, tragédias fortes, porque 
o Augusto de Cervantes, ao ver o sucesso do 
À meia-noite levarei sua alma, viria a pedir des-
culpas pelo passado. Ele disse que todo mundo 
errava, que errar é humano, e ele próprio pediria 
para eu fazer a continuação do À meia-noite. 

Tina Wohlers em Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66)

O Augusto trouxe dois caras que tinham dinheiro. 
Eu ainda tinha o estúdio aqui na rua Frederico 
Abranches, e os caras queriam saber quanto 
custaria o fi lme. Eu falei que no À meia-noite ti-
nha trabalhado bem apertado e que no Esta noite 
eu ampliaria um pouco os cenários, fi gurantes. 
Calculei mais do que o dobro, e eles falaram que 
não tinha problema. Então a gente começou a 
mudar tudo da rua Frederico Abranches para 
aquela antiga sinagoga no Brás, onde eu poderia 
fazer tudo. Isso já era uma vantagem muito gran-
de. Esses dois caras me procuraram de novo, 
fazendo uma proposta. Disseram que queriam 
fazer o fi lme comigo mas que o esquema era 
outro: “Nós não queremos o espanhol no meio; 
nós vamos fazer um contrato, publicidade para 
a fi ta, você vai ter um ano ganhando um salário 
compensador. Você tem esse salário para não se 
preocupar com nada e mais 33% da fi ta”. Só que 
o Augusto tinha me apresentado para a gente 
fazer junto, e cada um teria 25%, e, por uma 
razão que eu não entendia, eles não gosta-
vam do Augusto. Eles usaram o Augusto para 
chegar em mim. Aí fi quei puto, porque eu tinha 
uma amizade muito forte pelo Augusto, apesar 
de ele ter pisado na bola. Eu fui malcriado, né? 
Falei: “Com o Augusto fora, esqueçam!”. Eu falei 
para o Augusto que estava mandando os caras 
para a puta que pariu. Ele argumentou que eu 
não podia fazer aquilo porque os caras estavam 
com grana, e eu respondi a ele que os caras es-
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fi lmes dos outros?”. E o padre: “É o caminho que 
Deus lhe deu”. E eu disse: “Puta que o pariu...”.

Algum tempo depois o produtor Nelson Tei-
xeira Mendes me contratou para ser ator no 
O diabo de Vila Velha, que era um bangue-ban-
gue. Ele perguntou quanto eu queria, eu disse 
que não cobrava alto, mas queria levar o meu 
pai, que estava doente e com muita vontade de 
ir para o Paraná, onde o fi lme ia ser feito. Ele 
falou que tudo bem, e eu fui. Eu conhecia todo 
mundo da equipe técnica, tinha muitos amigos 
meus. Todo mundo da equipe fi cava impressio-
nado porque o diretor, Ody Fraga, parecia meio 
confuso e desconhecedor da técnica cinema-
tográfi ca. A fi lmagem transcorria num clima de 
tensão e guerra fria, pois o Ody sempre fazia 
questão de complicar tudo – talvez para dar a 
impressão que ele era um diretor grande e ge-
nial. Certo dia, quando fomos fi lmar uma cena 
em que eu teria de apagar a brasa de um cha-
ruto na mão, ele simplesmente queria usar uma 
lente para plano geral. Eu me recusei. Não me 
importava de queimar a mão, contanto que a 
mão fosse fi lmada em close. Houve discussão 
e ele acabou sendo mandado embora, também 
porque os gastos estavam altos. O Nelson en-
tão me chamou para terminar de dirigir a fi ta. 
Nessa história da demissão, o Ody pegou um 
ódio de mim que – nossa mãe do céu! –, chega-
va a me ofender. E ele não era de briga, era um 
intelectual. Não levantava a voz para ninguém, 
só para mim; me chamava de ignorante. 

ZÉ DO CAIXÃO

Certa noite, ao chegar em casa bem cansado, 
fui jantar. Em seguida, estava meio sonolento, 
entre dormindo e acordado, e foi aí que tudo 
aconteceu: vi num sonho um vulto me arrastando 
para um cemitério. Logo ele me deixou em frente 
a uma lápide, lá havia duas datas, a do meu 
nascimento e a da minha morte. As pessoas em 
casa fi caram bastante assustadas, chamaram 
até um pai-de-santo por achar que eu estava 
com o diabo no corpo. Acordei aos berros, 
e naquele momento decidi que faria um fi lme 
diferente de tudo que já havia realizado. Estava 
nascendo naquele momento o personagem 
que se tornaria uma lenda: Zé do Caixão.
O personagem começava a tomar forma na 
minha mente e na minha vida. O cemitério me 
deu o nome; completavam a indumentária do Zé 
a capa preta da macumba e a cartola, que era 
o símbolo de uma marca de cigarros clássicos. 
Ele seria um agente funerário. Eu fui achando 
um nome: Josefel – “fel” por ser amargo – e 
achei também o Zanatas legal, porque de trás 
para frente dava Satanás. Quando cheguei no 

escritório, já estava com o personagem formado. 
Chamei a minha secretária, às seis da manhã. 
Ela se assustou, e eu expliquei que precisava 
dela porque queria fazer o resumo da história de 
À meia-noite levarei sua alma. 

Aí começou minha luta para falar com o Milton 
Ribeiro. Mas ele não topou fazer o Zé do Caixão, 
ninguém quis, nem de televisão nem de teatro. 
Era uma barra, porque a equipe não acreditava 
nem em mim nem na fi ta. Eles foram pedir 
conselho para o Augusto de Cervantes, que 
disse não querer papo comigo, pois eu ainda ia 
fazer uma merda. No primeiro dia de fi lmagem, 
fi z uma cena na funerária. Peguei todos os 
atores – alunos meus da escola, tirando a atriz 
que fazia a bruxa – e fi z uma cena do Zé saindo 
da funerária e indo comprar a carne na Sexta-
feira Santa. Eu estava com muita revolta, queria 
me vingar dos padres e pensei que o Zé tinha de 
comer carne na Sexta-feira Santa.

Depois, começaria a etapa da montagem. Eu 
não conseguia ninguém para montar, ninguém 
acreditava. E foi aí que consegui chamar o 
Luiz Elias novamente, e então ele fi caria direto 
comigo. Foi uma luta para fazer a cópia na Líder. 
Tinha um distribuidor da Bahia que tinha levado 
A sina e se saiu muito bem. Por coincidência, ele 
estava em São Paulo e veio à Boca do Lixo, que 

na época era para onde todo mundo de cinema 
ia. Pedi para ele só olhar a fi ta, aí ele falou que só 
ia ver a primeira parte porque tinha de pegar o 
avião, só ia ver dez minutos. Ligaram o projetor. 
Quando os dez minutos tinham passado, ele 
disse que queria ver a fi ta toda e pediu o telefone 
para cancelar o vôo. Então lotou a sala da Líder 
e, quando acabou a projeção, um dos donos 
da Líder falou que aquilo era uma fi ta para eu 
ganhar prêmio, que eu ia fi car rico com ela. 
Começou a correr essa notícia. No dia seguinte 
eu já estava sendo procurado para pagar uns 
chequinhos, e aí já vieram os abutres para 
comprar a fi ta, como o Nelson Teixeira Mendes. 
Nesta mesma época eu relancei A sina, que veio 
a me dar muito dinheiro. Eu fi z amizade com um 
cubano que fazia fi lmes de sexo, pornôs. Ele 
falou para eu fi lmar uns dez minutos mais fortes; 
eu só aumentei um pouco, pus umas meninas, 
então esses dez minutos eram realmente de 
nudez, e acabaram acrescentados em A sina 
do aventureiro. E isso começou a passar nos 
cinemas do centro. Então conseguia levantar um 
dinheiro e sobreviver.

Esta noite encarnarei no teu cadáver nasceria 
de muitas desavenças, tragédias fortes, porque 
o Augusto de Cervantes, ao ver o sucesso do 
À meia-noite levarei sua alma, viria a pedir des-
culpas pelo passado. Ele disse que todo mundo 
errava, que errar é humano, e ele próprio pediria 
para eu fazer a continuação do À meia-noite. 

Tina Wohlers em Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66)

O Augusto trouxe dois caras que tinham dinheiro. 
Eu ainda tinha o estúdio aqui na rua Frederico 
Abranches, e os caras queriam saber quanto 
custaria o fi lme. Eu falei que no À meia-noite ti-
nha trabalhado bem apertado e que no Esta noite 
eu ampliaria um pouco os cenários, fi gurantes. 
Calculei mais do que o dobro, e eles falaram que 
não tinha problema. Então a gente começou a 
mudar tudo da rua Frederico Abranches para 
aquela antiga sinagoga no Brás, onde eu poderia 
fazer tudo. Isso já era uma vantagem muito gran-
de. Esses dois caras me procuraram de novo, 
fazendo uma proposta. Disseram que queriam 
fazer o fi lme comigo mas que o esquema era 
outro: “Nós não queremos o espanhol no meio; 
nós vamos fazer um contrato, publicidade para 
a fi ta, você vai ter um ano ganhando um salário 
compensador. Você tem esse salário para não se 
preocupar com nada e mais 33% da fi ta”. Só que 
o Augusto tinha me apresentado para a gente 
fazer junto, e cada um teria 25%, e, por uma 
razão que eu não entendia, eles não gosta-
vam do Augusto. Eles usaram o Augusto para 
chegar em mim. Aí fi quei puto, porque eu tinha 
uma amizade muito forte pelo Augusto, apesar 
de ele ter pisado na bola. Eu fui malcriado, né? 
Falei: “Com o Augusto fora, esqueçam!”. Eu falei 
para o Augusto que estava mandando os caras 
para a puta que pariu. Ele argumentou que eu 
não podia fazer aquilo porque os caras estavam 
com grana, e eu respondi a ele que os caras es-
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tavam com grana, mas que ele não estava na 
jogada, estava fora. Aí ele achou que eu estava 
agindo certo.

Começamos a nossa luta no Brás para fazer 
Esta noite encarnarei no teu cadáver. Eu comecei 
a dar aulas, juntando umas 500, 600 pessoas 
para poder pagar o aluguel e fi car lá, e ter um 
dinheiro para pagar o José Vedovato, que 
começava a montar os cenários. O Augusto 
era o produtor, o cara que tinha de correr daqui 
e de lá. Mas depois que a esposa perdeu as 
coisas, a vida dele mudou. Era um cara que 
antes andava de terno, gravata e tal e coisa; 
depois a vida foi fi cando dura. Eu sabia que 
a fi lmagem já estava atrasada. Levei quase 
duas semanas fi lmando com uma lata só, eu 
fui segurando, filmando 30 metros num dia, 
40 no outro, nessa base.

Aí a fi ta prossegue um pouco mais, e entra na 
fi ta um cara que ia atrapalhar a vida do Augusto, 
Antonio Fracari. Disse a ele que tem um papel, 
que ele podia ser o ator, que a maquiagem dele 
ia ser estupenda. Fracari era o rei da peruca, 
ele tinha uma fábrica de perucas que fi nanciava 
o programa da Hebe Camargo. Eu ponho ele 
em contato com o Augusto; aí sim, a fi ta toda 
quem fez foi Fracari. A fi ta foi terminada por 
Antonio Fracari. Ele chegou a ter mais de 50% 
no contrato, e o resto era dividido entre mim e 
o Augusto. O Fracari disse que a fi ta chegou 
a trinta e tantas latas de negativo. Quando ele 
entrou na fi ta, na terceira semana, só tinha três 
latas rodadas.

No Trilogia de terror, o Antonio Polo Galante 
me chamou, eram uns judeus que estavam dan-
do grana para a produção, os irmãos Valancy,

eles eram donos do Cine Coral. Na verdade, o 
Galante me procurou para fazer o Encarnação 
do demônio, mas eu estava com esse fi lme pre-
so por contrato com o Augusto e não dava. Eu 
estava numa fase legal e falei de a gente fazer
um fi lme de três episódios, mas eu não queria di-
rigir os três. Na época, em 1967, eu tinha contra-
to com a TV Bandeirantes para fazer o programa 
Além, muito além do além, que alcançava os pon-
tos mais altos de ibope às sextas-feiras, no horá-
rio das 23h. O Galante já vinha com um negócio
de três histórias com o gênero terror. Person 
pegou A procissão dos mortos – que eu já havia 

apresentado na televisão – e fez aquela home-
nagem ao Che Guevara, à maneira dele; o Can-
deias dirigiu o episódio O acordo (eu tenho os 
quadrinhos do Lucchetti, e fi z na televisão muito 
bem com o título A noite negra). No entanto, ele 
fez à maneira dele, uma maneira intelectual; e 
todos os dois gastaram muito mais do que eu no 
Pesadelo macabro. 

Logo depois, o Cassiano Gabus Mendes me 
levou para a extinta TV Tupi. Ele era um diretor 
com muita experiência de televisão, veio com 
uma excelente proposta, que eu não pude re-
cusar. Na Tupi fi z um programa 
que tinha como diretor Antonio 
Abujamra. Mas eu não dava a mí-
nima para a televisão, eu queria 
utilizar a televisão para divulgar 
o cinema. Tanto que, quando me 
perguntavam: “Por que você está 
fazendo televisão?”, eu dizia: “Es-
tou usando a telinha, não gosto de 
televisão, gosto de fazer cinema”. 
Aí os caras achavam que eu pisa-
va na bola.

Eu nunca coloquei um escritó-
rio meu na Boca do Lixo, sempre 
fui mancomunado com o Augusto, 
que tinha escritório lá. A gente já 
freqüentava o restaurante Costa 
do Sol, e a idéia de ir para a Boca 
nasceu nessa época, porque era 
muito difícil ir atrás dos exibidores. 
E eles vinham todos aqui porque 
tinham as distribuidoras america-
nas. Foi aí que nasceu a idéia de 
fi car na Boca.

O Lucchetti eu conheci com 
um tal de Sérgio Lima. Este cara 
era ligado à Cinemateca Brasilei-
ra; ele gostava do meu trabalho 
e tinha amizade comigo e com 
o Lucchetti. O Sérgio falou que o 
Lucchetti me via como o máximo. 
O Lucchetti gostava de terror, já 
tinha feito novela na Rádio São 
Paulo e queria me conhecer. Foi 
marcado um encontro no fi m de 
66 ou começo de 67. Ele era uma pessoa muito 
tímida mas de uma inteligência fantástica e um 
adorador do gênero de terror. No primeiro dia ele 
estava boquiaberto porque tinha visto À meia-
noite levarei sua alma e não acreditava que esse 
fi lme era brasileiro. Ele disse que um brasileiro 
não teria a idéia de fazer um negócio desses, e 
aquilo deixou a cabeça dele meio pirada.

Disse ao Lucchetti que eu não tinha muita 
informação sobre ele, que eu deveria ter lido al-
guma coisa dele, mas não tinha reparado nos 
nomes. Ele tinha visto minhas fi tas, mas eu não 

Além, muito além do além – programa da TV Bandeirantes (1967-68)

“Teste de coragem” para programa de TV (1967)

Rubens Francisco Lucchetti examinando um fi lme (1960)

tinha referências dele, aí me deu umas revistas 
que tinha escrito. O Lucchetti é muito medroso, 
escreve uns negócios de terror fantásticos, mas 
tem um medo danado. Aí, vendo as coisas do 
Lucchetti, falei para fazermos um teste. E ele fez 
um teste realmente incrível. Primeiro eu fui con-
tratado, em 1967, para a televisão, aí mandei 
os roteiros para ele fazer; e não deu outra, deu 
tudo certo, achei legal. Então falei para irmos 
para o cinema, e ele adaptou as três histórias 
que tinham sido produzidas na televisão: Procis-
são dos mortos, O acordo e Pesadelo macabro.

Então ele iria ter mais um teste: O estranho 
mundo de Zé do Caixão. Trocamos idéias, e foi 
ótimo porque não era aquele cara que ia levar 
dois ou três dias para fazer o roteiro. No dia se-
guinte, ele já trouxe um capítulo; no outro dia, 
outro; e no outro dia, outro capítulo. Pronto, foi 
aprovado direto.

Entre 64 e 68, eu sofri demais. O pessoal me 
confundia com o Zé do Caixão e meus fi lhos 
pagaram muito por isso – na escola era um 
desprezo, uma gozação. O pessoal, quando me 
via, me xingava de ateu; os caras falavam que 
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tavam com grana, mas que ele não estava na 
jogada, estava fora. Aí ele achou que eu estava 
agindo certo.

Começamos a nossa luta no Brás para fazer 
Esta noite encarnarei no teu cadáver. Eu comecei 
a dar aulas, juntando umas 500, 600 pessoas 
para poder pagar o aluguel e fi car lá, e ter um 
dinheiro para pagar o José Vedovato, que 
começava a montar os cenários. O Augusto 
era o produtor, o cara que tinha de correr daqui 
e de lá. Mas depois que a esposa perdeu as 
coisas, a vida dele mudou. Era um cara que 
antes andava de terno, gravata e tal e coisa; 
depois a vida foi fi cando dura. Eu sabia que 
a fi lmagem já estava atrasada. Levei quase 
duas semanas fi lmando com uma lata só, eu 
fui segurando, filmando 30 metros num dia, 
40 no outro, nessa base.

Aí a fi ta prossegue um pouco mais, e entra na 
fi ta um cara que ia atrapalhar a vida do Augusto, 
Antonio Fracari. Disse a ele que tem um papel, 
que ele podia ser o ator, que a maquiagem dele 
ia ser estupenda. Fracari era o rei da peruca, 
ele tinha uma fábrica de perucas que fi nanciava 
o programa da Hebe Camargo. Eu ponho ele 
em contato com o Augusto; aí sim, a fi ta toda 
quem fez foi Fracari. A fi ta foi terminada por 
Antonio Fracari. Ele chegou a ter mais de 50% 
no contrato, e o resto era dividido entre mim e 
o Augusto. O Fracari disse que a fi ta chegou 
a trinta e tantas latas de negativo. Quando ele 
entrou na fi ta, na terceira semana, só tinha três 
latas rodadas.

No Trilogia de terror, o Antonio Polo Galante 
me chamou, eram uns judeus que estavam dan-
do grana para a produção, os irmãos Valancy,

eles eram donos do Cine Coral. Na verdade, o 
Galante me procurou para fazer o Encarnação 
do demônio, mas eu estava com esse fi lme pre-
so por contrato com o Augusto e não dava. Eu 
estava numa fase legal e falei de a gente fazer
um fi lme de três episódios, mas eu não queria di-
rigir os três. Na época, em 1967, eu tinha contra-
to com a TV Bandeirantes para fazer o programa 
Além, muito além do além, que alcançava os pon-
tos mais altos de ibope às sextas-feiras, no horá-
rio das 23h. O Galante já vinha com um negócio
de três histórias com o gênero terror. Person 
pegou A procissão dos mortos – que eu já havia 

apresentado na televisão – e fez aquela home-
nagem ao Che Guevara, à maneira dele; o Can-
deias dirigiu o episódio O acordo (eu tenho os 
quadrinhos do Lucchetti, e fi z na televisão muito 
bem com o título A noite negra). No entanto, ele 
fez à maneira dele, uma maneira intelectual; e 
todos os dois gastaram muito mais do que eu no 
Pesadelo macabro. 

Logo depois, o Cassiano Gabus Mendes me 
levou para a extinta TV Tupi. Ele era um diretor 
com muita experiência de televisão, veio com 
uma excelente proposta, que eu não pude re-
cusar. Na Tupi fi z um programa 
que tinha como diretor Antonio 
Abujamra. Mas eu não dava a mí-
nima para a televisão, eu queria 
utilizar a televisão para divulgar 
o cinema. Tanto que, quando me 
perguntavam: “Por que você está 
fazendo televisão?”, eu dizia: “Es-
tou usando a telinha, não gosto de 
televisão, gosto de fazer cinema”. 
Aí os caras achavam que eu pisa-
va na bola.

Eu nunca coloquei um escritó-
rio meu na Boca do Lixo, sempre 
fui mancomunado com o Augusto, 
que tinha escritório lá. A gente já 
freqüentava o restaurante Costa 
do Sol, e a idéia de ir para a Boca 
nasceu nessa época, porque era 
muito difícil ir atrás dos exibidores. 
E eles vinham todos aqui porque 
tinham as distribuidoras america-
nas. Foi aí que nasceu a idéia de 
fi car na Boca.

O Lucchetti eu conheci com 
um tal de Sérgio Lima. Este cara 
era ligado à Cinemateca Brasilei-
ra; ele gostava do meu trabalho 
e tinha amizade comigo e com 
o Lucchetti. O Sérgio falou que o 
Lucchetti me via como o máximo. 
O Lucchetti gostava de terror, já 
tinha feito novela na Rádio São 
Paulo e queria me conhecer. Foi 
marcado um encontro no fi m de 
66 ou começo de 67. Ele era uma pessoa muito 
tímida mas de uma inteligência fantástica e um 
adorador do gênero de terror. No primeiro dia ele 
estava boquiaberto porque tinha visto À meia-
noite levarei sua alma e não acreditava que esse 
fi lme era brasileiro. Ele disse que um brasileiro 
não teria a idéia de fazer um negócio desses, e 
aquilo deixou a cabeça dele meio pirada.

Disse ao Lucchetti que eu não tinha muita 
informação sobre ele, que eu deveria ter lido al-
guma coisa dele, mas não tinha reparado nos 
nomes. Ele tinha visto minhas fi tas, mas eu não 
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Rubens Francisco Lucchetti examinando um fi lme (1960)

tinha referências dele, aí me deu umas revistas 
que tinha escrito. O Lucchetti é muito medroso, 
escreve uns negócios de terror fantásticos, mas 
tem um medo danado. Aí, vendo as coisas do 
Lucchetti, falei para fazermos um teste. E ele fez 
um teste realmente incrível. Primeiro eu fui con-
tratado, em 1967, para a televisão, aí mandei 
os roteiros para ele fazer; e não deu outra, deu 
tudo certo, achei legal. Então falei para irmos 
para o cinema, e ele adaptou as três histórias 
que tinham sido produzidas na televisão: Procis-
são dos mortos, O acordo e Pesadelo macabro.

Então ele iria ter mais um teste: O estranho 
mundo de Zé do Caixão. Trocamos idéias, e foi 
ótimo porque não era aquele cara que ia levar 
dois ou três dias para fazer o roteiro. No dia se-
guinte, ele já trouxe um capítulo; no outro dia, 
outro; e no outro dia, outro capítulo. Pronto, foi 
aprovado direto.

Entre 64 e 68, eu sofri demais. O pessoal me 
confundia com o Zé do Caixão e meus fi lhos 
pagaram muito por isso – na escola era um 
desprezo, uma gozação. O pessoal, quando me 
via, me xingava de ateu; os caras falavam que 
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eu não acreditava em nada. E eu respondia que 
acreditava, quem não acreditava era o Zé. A briga 
minha era quando os caras punham “fi ta dirigida 
por Zé do Caixão”. Qual era a relação? O Zé do 
Caixão não dirige porra nenhuma.

Se colocassem “dirigida por José Mojica 
Marins, com participação do Zé do Caixão”, era 
diferente. Hoje, graças a Deus, não vou dizer que 
não tem isso, mas são uns 15%. No passado, 
eram uns 90% que acreditavam que eu era igual 
ao Zé do Caixão. Hoje, quando as pessoas me 
pedem para fazer uma entrevista, eu pergunto 
sobre o que é, para eu ir de Mojica ou ir de Zé. 
Se o assunto é morte, não vão perguntar coisa 
nenhuma sobre cinema, e eu quero ganhar, 
eu estou indo para dar um show. Então, hoje, 
quando você me vê dando uma entrevista como 
Zé na televisão, estou ganhando para isso.

O ESTRANHO MUNDO DE ZÉ DO CAIXÃO e
O DESPERTAR DA BESTA

O George Michel Serkeis fi cou sabendo do 
Encarnação do demônio e queria fazer, mas o 
Augusto já se intrometeu, foi meio pesadão. 
Aí o George não quis fazer Encarnação com o 
Augusto, então me fez uma proposta: ele vendeu 
uma mansão na Vila Mariana e bancou todo 
O estranho mundo de Zé do Caixão. Ele mandou 
eu fazer o que eu quisesse, desde que o Augusto 
não entrasse em nada. Terminamos a fi ta numa 
boa, o George é daqueles árabes que pagam 
tudo direitinho, tudo em ordem.

O Augusto estava na miséria outra vez e veio 
pedir ajuda para mim. Eu dei a distribuição ao 
Augusto, porque o George me deu os direitos 
de negociação. E o George esperando a grana, 

eu falo que dei a distribuição para o Augusto 
e brigo com o George, mas a fi ta estoura em 
todos os lugares. Cheguei ao Rio, fomos para 
a distribuidora. Nisso, o Augusto pega e me 
fala: “Mojica, não há dinheiro, eu vendi a fi ta 
para o Brasil todo”. O Augusto pegou o dinheiro 
e investiu em Meu nome é Tonho (1969), do 
Candeias, um fi lme que fracassou totalmente.

Acho que, se o Augusto tivesse distribuído 
bem o fi lme, ganharíamos a confi ança do 
George, o homem que fez Boni, o homem virgem, 
e O fracasso de um homem em duas noites de 
núpcias (1972). O cara tinha grandes condições, 
mas o Augusto deu aquela mancada, pegou as 
fi tas e vendeu. Ele vendeu e deu o dinheiro para 
o Candeias fazer o fi lme. Foi um negócio pesado. 
O egípcio pegou toda a renda do Meu nome é 
Tonho, mas essa renda não completava 10% 
da renda do Estranho mundo de Zé Caixão. 
O Augusto de Cervantes foi um cara que depois 
acabou sendo bem visto na Boca, como um dos 
melhores pagadores. E é verdade. Depois que 
morreu a segunda mulher, ele se tornou um dos 
melhores pagadores nos anos 80. 

O personagem Oaxiac Odez, apesar de ter 
uma ideologia entre o instinto e a razão, é muito 
mais perverso do que o Zé. Ele é uma réplica 
mais violenta. 

Como eu só faço fi lmes em cores agora, 
eu não posso defi nir se surgiu alguém à altura 
do Giorgio Attili para o meu trabalho em fi ta 
de terror. Para o Esta noite encarnarei no teu 
cadáver e O estranho mundo de Zé do Caixão, 
ele conseguiu aquela fotografi a sem vida, triste, 
cinza, sombria, macabra. É uma fotografi a que 
parece daquelas fi tas sobre os campos de 
concentração nazistas.

O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1969)

José Mojica Marins em O fracasso de um homem em duas 
noites de núpcias (1972)

Eu tinha feito trabalhos para o Reichenbach 
(Audácia! a fúria dos desejos, 1970) e para o 
Maurice Capovilla (O profeta da fome, 1969), 
então eles me arrumaram umas latas de negativo 
para O despertar da besta. George Michel 
entrou também e me contemplou com 15 latas 
de negativo. 

A idéia do fi lme surgiu quando um dia fui 
à delegacia e de repente entrou uma mulher 
grávida. Os caras começaram a bater nessa 
mulher grávida porque ela era usuária de drogas. 
Depois a levaram, e eu peguei os meus guarda-
costas, na época eu tinha guarda-costas, e 
mandei procurar, ver se achavam essa mulher. 
Mas ninguém a viu desde que ela foi presa no 
Primeiro Distrito, na praça da Sé. Fiquei puto e 
fui falar com as prostitutas do lado da delegacia, 
mas ninguém a viu.

Na fita O despertar da besta eu procuro 
mostrar que você pode se drogar, mas se sua 
mente for forte você não cai. É preciso muita dose, 
tem de ser aplicada muita injeção com droga 
para a pessoa cair. Então, eu fi z a fi ta baseado 
nesse caso que eu vi acontecer com aquela 
prostituta. Foi um protesto contra as drogas; eu 
achava que os bandidos se aproveitavam da 
droga, a usavam como desculpa para cometer 
crimes. Até hoje eu acho que é muito fácil um 
garoto cometer algo e se drogar em seguida. 
Quando a polícia pega, ele está drogado. Acho, 
por isso, que a droga serve como desculpa para 
fazer coisas além do que ele quer fazer. Mas a 
droga prejudica em algo mais forte: a mulher não 
pode ter a criança, o homem perde a potência. 

Eu fi z essa fi ta sem grana. Começei a 
fi lmar com os negativos que todo mundo me 
deu e com a colaboração dos atores. Todos 
colaboraram, o Sérgio Hingst, por exemplo, 
colaborou. O pessoal não gosta muito de usar 
ponta de fi lme, ponta de 40, 50 metros. Eu 
sempre trabalhei com pontas pequenas; eu 
não me importo, nunca deixei jogar fora, só 
quando não tem jeito mesmo. Eu sou sincero: 
essa foi uma fi ta em que vieram para trabalhar 
em troca da comida, nenhum deles recebeu 
dinheiro. Eu dizia que era na base da amizade, 
que eu queria fazer, precisava fazer, e todo esse 
pessoal gostava de mim. Tinha uma porrada de 
diretores, até o Candeias veio nessa base. Claro 
que ele ia contracenar com mulheres bonitas, e 
elas não gostavam dele porque ele não tomava 
banho. Aí eu fi z ele tomar banho, foi a única coisa 
que foi pedida; ele usou smoking. O Candeias 
até foi fotógrafo de still do fi lme. Eu gastei mais 
em negativo e equipe profi ssional, porque eu 
paguei bem. O problema é que eu precisava 
de algumas pessoas que aceitassem esse meu 
texto doido da droga. Então fui conversar com 
todos eles, desde o Reichenbach, Maurice 

Capovilla – que era superatarefado –, Callegaro 
e o Jairo Ferreira. Tinha um grupo legal, e eu 
até colocaria mais gente; foram as pessoas que 
aceitaram o que eu fazia. Eu vinha acostumado 
a fazer fi tas de aventura, musical, terror, bangue-
bangue, policial, mas dessa vez eu fi z uma fi ta 
que era revolta total. Nenhuma fi ta eu fi z com 
revolta, todas eu fi z com uma satisfação de 
estar fazendo um fi lme diferente, bonito. Esse 
não. Eu tinha de acertar porque eu estava numa 
época em que a ditadura ultrapassou os limites 
e estava sufocando aquilo que eu mais amava: 
o meu cinema. Então, a partir do momento que 
eu estava contra uma ditadura perigosa, que 
tinha feito vários elementos ligados à arte e à 
comunicação fugir do país, precisava que dentro 
da fi ta tivesse mais gente me apoiando. E se 
fossem simplesmente atores não seria sufi ciente 
para ter o respeito que eu precisava que a fi ta 
tivesse, eu tinha de pôr os diretores. 
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eu não acreditava em nada. E eu respondia que 
acreditava, quem não acreditava era o Zé. A briga 
minha era quando os caras punham “fi ta dirigida 
por Zé do Caixão”. Qual era a relação? O Zé do 
Caixão não dirige porra nenhuma.

Se colocassem “dirigida por José Mojica 
Marins, com participação do Zé do Caixão”, era 
diferente. Hoje, graças a Deus, não vou dizer que 
não tem isso, mas são uns 15%. No passado, 
eram uns 90% que acreditavam que eu era igual 
ao Zé do Caixão. Hoje, quando as pessoas me 
pedem para fazer uma entrevista, eu pergunto 
sobre o que é, para eu ir de Mojica ou ir de Zé. 
Se o assunto é morte, não vão perguntar coisa 
nenhuma sobre cinema, e eu quero ganhar, 
eu estou indo para dar um show. Então, hoje, 
quando você me vê dando uma entrevista como 
Zé na televisão, estou ganhando para isso.

O ESTRANHO MUNDO DE ZÉ DO CAIXÃO e
O DESPERTAR DA BESTA

O George Michel Serkeis fi cou sabendo do 
Encarnação do demônio e queria fazer, mas o 
Augusto já se intrometeu, foi meio pesadão. 
Aí o George não quis fazer Encarnação com o 
Augusto, então me fez uma proposta: ele vendeu 
uma mansão na Vila Mariana e bancou todo 
O estranho mundo de Zé do Caixão. Ele mandou 
eu fazer o que eu quisesse, desde que o Augusto 
não entrasse em nada. Terminamos a fi ta numa 
boa, o George é daqueles árabes que pagam 
tudo direitinho, tudo em ordem.

O Augusto estava na miséria outra vez e veio 
pedir ajuda para mim. Eu dei a distribuição ao 
Augusto, porque o George me deu os direitos 
de negociação. E o George esperando a grana, 

eu falo que dei a distribuição para o Augusto 
e brigo com o George, mas a fi ta estoura em 
todos os lugares. Cheguei ao Rio, fomos para 
a distribuidora. Nisso, o Augusto pega e me 
fala: “Mojica, não há dinheiro, eu vendi a fi ta 
para o Brasil todo”. O Augusto pegou o dinheiro 
e investiu em Meu nome é Tonho (1969), do 
Candeias, um fi lme que fracassou totalmente.

Acho que, se o Augusto tivesse distribuído 
bem o fi lme, ganharíamos a confi ança do 
George, o homem que fez Boni, o homem virgem, 
e O fracasso de um homem em duas noites de 
núpcias (1972). O cara tinha grandes condições, 
mas o Augusto deu aquela mancada, pegou as 
fi tas e vendeu. Ele vendeu e deu o dinheiro para 
o Candeias fazer o fi lme. Foi um negócio pesado. 
O egípcio pegou toda a renda do Meu nome é 
Tonho, mas essa renda não completava 10% 
da renda do Estranho mundo de Zé Caixão. 
O Augusto de Cervantes foi um cara que depois 
acabou sendo bem visto na Boca, como um dos 
melhores pagadores. E é verdade. Depois que 
morreu a segunda mulher, ele se tornou um dos 
melhores pagadores nos anos 80. 

O personagem Oaxiac Odez, apesar de ter 
uma ideologia entre o instinto e a razão, é muito 
mais perverso do que o Zé. Ele é uma réplica 
mais violenta. 

Como eu só faço fi lmes em cores agora, 
eu não posso defi nir se surgiu alguém à altura 
do Giorgio Attili para o meu trabalho em fi ta 
de terror. Para o Esta noite encarnarei no teu 
cadáver e O estranho mundo de Zé do Caixão, 
ele conseguiu aquela fotografi a sem vida, triste, 
cinza, sombria, macabra. É uma fotografi a que 
parece daquelas fi tas sobre os campos de 
concentração nazistas.

O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1969)

José Mojica Marins em O fracasso de um homem em duas 
noites de núpcias (1972)

Eu tinha feito trabalhos para o Reichenbach 
(Audácia! a fúria dos desejos, 1970) e para o 
Maurice Capovilla (O profeta da fome, 1969), 
então eles me arrumaram umas latas de negativo 
para O despertar da besta. George Michel 
entrou também e me contemplou com 15 latas 
de negativo. 

A idéia do fi lme surgiu quando um dia fui 
à delegacia e de repente entrou uma mulher 
grávida. Os caras começaram a bater nessa 
mulher grávida porque ela era usuária de drogas. 
Depois a levaram, e eu peguei os meus guarda-
costas, na época eu tinha guarda-costas, e 
mandei procurar, ver se achavam essa mulher. 
Mas ninguém a viu desde que ela foi presa no 
Primeiro Distrito, na praça da Sé. Fiquei puto e 
fui falar com as prostitutas do lado da delegacia, 
mas ninguém a viu.

Na fita O despertar da besta eu procuro 
mostrar que você pode se drogar, mas se sua 
mente for forte você não cai. É preciso muita dose, 
tem de ser aplicada muita injeção com droga 
para a pessoa cair. Então, eu fi z a fi ta baseado 
nesse caso que eu vi acontecer com aquela 
prostituta. Foi um protesto contra as drogas; eu 
achava que os bandidos se aproveitavam da 
droga, a usavam como desculpa para cometer 
crimes. Até hoje eu acho que é muito fácil um 
garoto cometer algo e se drogar em seguida. 
Quando a polícia pega, ele está drogado. Acho, 
por isso, que a droga serve como desculpa para 
fazer coisas além do que ele quer fazer. Mas a 
droga prejudica em algo mais forte: a mulher não 
pode ter a criança, o homem perde a potência. 

Eu fi z essa fi ta sem grana. Começei a 
fi lmar com os negativos que todo mundo me 
deu e com a colaboração dos atores. Todos 
colaboraram, o Sérgio Hingst, por exemplo, 
colaborou. O pessoal não gosta muito de usar 
ponta de fi lme, ponta de 40, 50 metros. Eu 
sempre trabalhei com pontas pequenas; eu 
não me importo, nunca deixei jogar fora, só 
quando não tem jeito mesmo. Eu sou sincero: 
essa foi uma fi ta em que vieram para trabalhar 
em troca da comida, nenhum deles recebeu 
dinheiro. Eu dizia que era na base da amizade, 
que eu queria fazer, precisava fazer, e todo esse 
pessoal gostava de mim. Tinha uma porrada de 
diretores, até o Candeias veio nessa base. Claro 
que ele ia contracenar com mulheres bonitas, e 
elas não gostavam dele porque ele não tomava 
banho. Aí eu fi z ele tomar banho, foi a única coisa 
que foi pedida; ele usou smoking. O Candeias 
até foi fotógrafo de still do fi lme. Eu gastei mais 
em negativo e equipe profi ssional, porque eu 
paguei bem. O problema é que eu precisava 
de algumas pessoas que aceitassem esse meu 
texto doido da droga. Então fui conversar com 
todos eles, desde o Reichenbach, Maurice 

Capovilla – que era superatarefado –, Callegaro 
e o Jairo Ferreira. Tinha um grupo legal, e eu 
até colocaria mais gente; foram as pessoas que 
aceitaram o que eu fazia. Eu vinha acostumado 
a fazer fi tas de aventura, musical, terror, bangue-
bangue, policial, mas dessa vez eu fi z uma fi ta 
que era revolta total. Nenhuma fi ta eu fi z com 
revolta, todas eu fi z com uma satisfação de 
estar fazendo um fi lme diferente, bonito. Esse 
não. Eu tinha de acertar porque eu estava numa 
época em que a ditadura ultrapassou os limites 
e estava sufocando aquilo que eu mais amava: 
o meu cinema. Então, a partir do momento que 
eu estava contra uma ditadura perigosa, que 
tinha feito vários elementos ligados à arte e à 
comunicação fugir do país, precisava que dentro 
da fi ta tivesse mais gente me apoiando. E se 
fossem simplesmente atores não seria sufi ciente 
para ter o respeito que eu precisava que a fi ta 
tivesse, eu tinha de pôr os diretores. 
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Agora, a revolta que eu tinha, meu Deus, era 
um pouco de compaixão, piedade. Eu vendo 
aquela mulher grávida na delegacia ser chutada 
bem na barriga – isso foi uma coisa que me 
sensibilizou. Eu sou humano como os outros, eu 
tinha de me revoltar, então essa fi ta passou a 
ser diferente.

Eu não estava fazendo uma fi ta para o povão. 
Pela primeira vez, eu estava fazendo uma fi ta para 
também mostrar que eu tinha algo de intelectual, 
mandar um protesto em forma de cinema; então 
eu fi z questão que tivesse uma linguagem mais 
intelectual. O despertar da besta fi cou diferente 
porque eu procurei fugir de tudo que eu tinha 
feito. Era um protesto, eu não estava fazendo 
uma fi ta para o público, estava fazendo uma 
fi ta para os intelectuais, mas queria o público 
no cinema, por isso eu pus o Zé do Caixão.
O Luiz Elias fi cou assombrado porque ele fez 
muita montagem para diretores intelectuais. 
Ele falou: “Mojica, você me surpreendeu”. Eu 
queria os cortes rápidos para não fi car uma 
fi ta parecida com as de um Júlio Bressane, 
com planos demorados, ou uma fi ta do próprio 
Glauber. Então nós trabalhamos com cortes 
rápidos. Eu estava protestando pela primeira vez, 
mas era um protesto à minha maneira, então, na 
linguagem, eu procurei acelerar a fi ta.

A música “Guerra”, de Denise de Kalafe, 
que eu coloquei na fi ta, deu muito problema 
na época. Os caras me colocaram na parede 
porque eu tinha colocado essa música. Ela foi 
condenada pela ditadura, mas eu não queria 
falar da guerra do Vietnã, dessas coisas, eu 
queria falar da guerra de personalidade, do 
ser humano; e a música entrava nisso. Eu não 
entendia nada de política, então decidi fazer 
abertamente aquilo que eu sentia. Eu já começo 
a fi ta, com a primeira palavra, criando polêmica. 
Me disseram que aquilo abalou todo mundo 
da ditadura, quando eu digo: “Meu mundo 

é estranho, mas não mais estranho que o seu 
mundo”. E aí eu começo a mostrar que o mundo 
de cada um é aquela dupla personalidade. 
Eu diria que esse é mais um documentário do 
que um fi lme, por isso no fi nal eu apareço e digo: 
“Corta!”. Porque tudo vai começar outra vez, vai 
ser sempre assim e ali começa o círculo vicioso 
outra vez; então eu mando cortar. 

Cinema é cinema, mas tudo tem uma lógica, 
uma razão de ser. Eu não devo passar uma 
mensagem como fazia o pessoal do Cinema 
Novo, que usava mais da política e produzia 
uma fi ta chata. Eu acho que tem de ter o 
visual, ter cenários legais. Se tem uma coisa 
que nunca enche o saco de ninguém é uma 
fi ta só com mulher. Vão homens e mulheres, aí 
você escolhe. Tenho visto umas fi tas aí desse 
pessoal, com umas mulheres feias pra danar. 
Eu não tenho nada contra a feiúra, ao contrário, 
acho que a gente tem de procurar ver a mente, 
porque há muita mulher feia que já me deu 
exemplo de inteligência. Mas também acho que 
se a gente puder ter as duas coisas – a bonita 
inteligente –, o fi lme funciona.

Você vê que o filme é diferente. Um homem 
que costuma fazer coisas para o público 
sente-se revoltado e tenta fazer algo contra 
uma censura que o atarraxou – e atarraxou 
mesmo, porque nunca liberaram a fita, e eu 
acabei me afundando.

ANOS 70 

Nessa época, mudei de um pequeno escritó-
rio na avenida Brigadeiro Luiz Antonio, onde eu 
havia feito O despertar da besta, para um local 
mais amplo no bairro da Moóca, graças a aju-
da do meu amigo George Michel. Um belo dia, 
veio um indiano, mr. Abdel Rahman. Ele veio e 
disse que queria uma fi ta diferente de tudo que 
eu tinha feito. Eu escrevi o primeiro roteiro do 
Finis Hominis, ele gostou e falou: “Pode fazer”. 
Aí compramos muitas latas de fi lme; o cara com-
prou para aquela fi ta 60 latas, e eu imaginava 
gastar umas 20, as outras serviram para eu ven-
der e aplicar na fi ta. Como o produtor era india-
no, eu quis pôr no fi lme alguma coisa que ele 
viria a gostar, tocar a vaidade pessoal dele. En-
tão eu preferi um personagem que vem nu; um 
cara que sai do manicômio e se veste de india-
no. Pôr a roupa de indiano num doido não tinha 
problema. O produtor achava o máximo o Finis 
usar aquela roupa. Mas este indiano era um cara 
muito esquisito e entrou em desavença com o 
George Serkeis, que era um grande amigo meu. 
Acho que eles não se davam bem por causa 
de religião, não sei, mas ele pegou uma raiva 
do George e falou: “Olha, a única coisa que eu 

quero é que você não deixe esse homem entrar 
aqui”. O George era amigo meu, o indiano me 
deixou numa situação difícil. O George chegou 
um dia e ele não queria deixar o George entrar, 
mas eu deixei. O indiano mandou dar um telefo-
nema para o advogado dele, perguntou se eu 
podia chamar o George no meu escritório e fez 
uma coisa que eu não esperava: pegou todas as 
latas de negativo e deu para o George, aí pegou 
o cheque, deixou toda a equipe paga, fez tudo 
direitinho, mas deu tudo para o George. Este 
não entendeu nada, mas não ia falar “não”. A fi ta 
prosseguiu, e o George fez a coisa mais bonita 
de um homem, quando acabou a fi ta, ele falou: 
“A fi ta é tua, Mojica”. 

O indiano era o produtor, dinheiro para ele 
não era problema, então houve, para mim, uma 
diferença muito grande da noite para o dia. 
Mas eu consegui manter a produção. Sinto que 
algumas coisas decaíram na produção, entraram 
em decadência; fi cou pior do que se pretendia 
fazer, caiu muito. Porque a fi ta era para ser uma 
superprodução. 

Eu fui o rei das sobras de fi lme aqui em São 
Paulo. Os caras falavam: “Guarda essa sobra aí 
que se o Zé estiver fazendo alguma coisa, ele é o 
homem que aproveita sobra”. Então eu escolhia 
a sobra preto-e-branco quando eu 
percebia que tinha de fazer uma 
seqüência e dava para terminá-la 
com aquela sobra. Principalmente 
na cena do Finis saindo do mar. Dá 
a impressão que eu fi z em preto-e-
branco de propósito, mas não, foi 
por problemas orçamentários.

Roberto Leme foi o montador de 
Finis Hominis, e a Nilcemar Leyart era 
a assistente dele. Eles começaram a 
trabalhar com montagem comigo e 
foram discípulos do Luiz Elias, então 
foram pessoas preparadas para 
a montagem. O Roberto montava 
muito bem, assim como a Nilce, 
que depois passou a seguir bem 
a minha linguagem. Eles só não 
tinham aquele crédito que tinha o 
Luiz. Então, se alguma coisa não 
deu certo, é porque eles não tinham 
material na mão; e quando você não 
tem material, não dá. 

Eu tenho uma maneira diferente 
de fazer cinema, por isso gosto que a 
pessoa entenda a minha linguagem. 
Eu só entro no corte fi nal, porque o 
grande problema com a montagem 
é a interferência do diretor. Ele 
ficou, digamos, 20 horas para 
fazer uma cena, mas você vai ver 
e aquela cena está sobrando, aí o 

diretor não quer cortar porque houve sacrifício 
e tal, e isso gera um problema. Diretor novato 
acompanhar montagem é a pior coisa que 
tem. Diretor novato e produtor acompanhando 
montagem é terrível; produtor não entende 
porra nenhuma, só fi ca falando: “E aquilo, por 
que não vai ter? Eu gastei tanto...”. Já o diretor 
novato diz: “Pô, aquilo eu sonhava fazer, pensei 
noites e noites...”. Mas o que acontece com o 
montador? Ele é frio, vai naquilo que ele sente 
que está dando montagem, e aquilo que não 
está funcionando ele vai deixando de lado. Acho 
que todos os diretores deveriam fazer como eu 
faço, ir só no corte fi nal. Porque acompanhar a 
montagem, ver cortar cenas inteiras, cenas que 
você sonhou em fazer com aquele ator, é difícil. 
Mas não tem sentido isso; você está fazendo as 
cenas para o público, o público está pagando 
pelo fi lme.

A crítica aqui e no mundo todo tem O despertar 
da besta como melhor fi ta que eu fi z, mas para 
mim é o Finis Hominis. O Finis parte de algo 
completamente oposto ao Zé; o Finis entra 
realmente numa parte religiosa. As pessoas viam 
a fi ta como se fosse a volta do Cristo, 2 mil anos 
depois. Na época, um crítico disse que com o 
Finis eu estava 40 anos adiantado no tempo. 

Documento da censura que pede a interdição do fi lme
O despertar da besta (Ritual do sádicos) (1969)
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Agora, a revolta que eu tinha, meu Deus, era 
um pouco de compaixão, piedade. Eu vendo 
aquela mulher grávida na delegacia ser chutada 
bem na barriga – isso foi uma coisa que me 
sensibilizou. Eu sou humano como os outros, eu 
tinha de me revoltar, então essa fi ta passou a 
ser diferente.

Eu não estava fazendo uma fi ta para o povão. 
Pela primeira vez, eu estava fazendo uma fi ta para 
também mostrar que eu tinha algo de intelectual, 
mandar um protesto em forma de cinema; então 
eu fi z questão que tivesse uma linguagem mais 
intelectual. O despertar da besta fi cou diferente 
porque eu procurei fugir de tudo que eu tinha 
feito. Era um protesto, eu não estava fazendo 
uma fi ta para o público, estava fazendo uma 
fi ta para os intelectuais, mas queria o público 
no cinema, por isso eu pus o Zé do Caixão.
O Luiz Elias fi cou assombrado porque ele fez 
muita montagem para diretores intelectuais. 
Ele falou: “Mojica, você me surpreendeu”. Eu 
queria os cortes rápidos para não fi car uma 
fi ta parecida com as de um Júlio Bressane, 
com planos demorados, ou uma fi ta do próprio 
Glauber. Então nós trabalhamos com cortes 
rápidos. Eu estava protestando pela primeira vez, 
mas era um protesto à minha maneira, então, na 
linguagem, eu procurei acelerar a fi ta.

A música “Guerra”, de Denise de Kalafe, 
que eu coloquei na fi ta, deu muito problema 
na época. Os caras me colocaram na parede 
porque eu tinha colocado essa música. Ela foi 
condenada pela ditadura, mas eu não queria 
falar da guerra do Vietnã, dessas coisas, eu 
queria falar da guerra de personalidade, do 
ser humano; e a música entrava nisso. Eu não 
entendia nada de política, então decidi fazer 
abertamente aquilo que eu sentia. Eu já começo 
a fi ta, com a primeira palavra, criando polêmica. 
Me disseram que aquilo abalou todo mundo 
da ditadura, quando eu digo: “Meu mundo 

é estranho, mas não mais estranho que o seu 
mundo”. E aí eu começo a mostrar que o mundo 
de cada um é aquela dupla personalidade. 
Eu diria que esse é mais um documentário do 
que um fi lme, por isso no fi nal eu apareço e digo: 
“Corta!”. Porque tudo vai começar outra vez, vai 
ser sempre assim e ali começa o círculo vicioso 
outra vez; então eu mando cortar. 

Cinema é cinema, mas tudo tem uma lógica, 
uma razão de ser. Eu não devo passar uma 
mensagem como fazia o pessoal do Cinema 
Novo, que usava mais da política e produzia 
uma fi ta chata. Eu acho que tem de ter o 
visual, ter cenários legais. Se tem uma coisa 
que nunca enche o saco de ninguém é uma 
fi ta só com mulher. Vão homens e mulheres, aí 
você escolhe. Tenho visto umas fi tas aí desse 
pessoal, com umas mulheres feias pra danar. 
Eu não tenho nada contra a feiúra, ao contrário, 
acho que a gente tem de procurar ver a mente, 
porque há muita mulher feia que já me deu 
exemplo de inteligência. Mas também acho que 
se a gente puder ter as duas coisas – a bonita 
inteligente –, o fi lme funciona.

Você vê que o filme é diferente. Um homem 
que costuma fazer coisas para o público 
sente-se revoltado e tenta fazer algo contra 
uma censura que o atarraxou – e atarraxou 
mesmo, porque nunca liberaram a fita, e eu 
acabei me afundando.

ANOS 70 

Nessa época, mudei de um pequeno escritó-
rio na avenida Brigadeiro Luiz Antonio, onde eu 
havia feito O despertar da besta, para um local 
mais amplo no bairro da Moóca, graças a aju-
da do meu amigo George Michel. Um belo dia, 
veio um indiano, mr. Abdel Rahman. Ele veio e 
disse que queria uma fi ta diferente de tudo que 
eu tinha feito. Eu escrevi o primeiro roteiro do 
Finis Hominis, ele gostou e falou: “Pode fazer”. 
Aí compramos muitas latas de fi lme; o cara com-
prou para aquela fi ta 60 latas, e eu imaginava 
gastar umas 20, as outras serviram para eu ven-
der e aplicar na fi ta. Como o produtor era india-
no, eu quis pôr no fi lme alguma coisa que ele 
viria a gostar, tocar a vaidade pessoal dele. En-
tão eu preferi um personagem que vem nu; um 
cara que sai do manicômio e se veste de india-
no. Pôr a roupa de indiano num doido não tinha 
problema. O produtor achava o máximo o Finis 
usar aquela roupa. Mas este indiano era um cara 
muito esquisito e entrou em desavença com o 
George Serkeis, que era um grande amigo meu. 
Acho que eles não se davam bem por causa 
de religião, não sei, mas ele pegou uma raiva 
do George e falou: “Olha, a única coisa que eu 

quero é que você não deixe esse homem entrar 
aqui”. O George era amigo meu, o indiano me 
deixou numa situação difícil. O George chegou 
um dia e ele não queria deixar o George entrar, 
mas eu deixei. O indiano mandou dar um telefo-
nema para o advogado dele, perguntou se eu 
podia chamar o George no meu escritório e fez 
uma coisa que eu não esperava: pegou todas as 
latas de negativo e deu para o George, aí pegou 
o cheque, deixou toda a equipe paga, fez tudo 
direitinho, mas deu tudo para o George. Este 
não entendeu nada, mas não ia falar “não”. A fi ta 
prosseguiu, e o George fez a coisa mais bonita 
de um homem, quando acabou a fi ta, ele falou: 
“A fi ta é tua, Mojica”. 

O indiano era o produtor, dinheiro para ele 
não era problema, então houve, para mim, uma 
diferença muito grande da noite para o dia. 
Mas eu consegui manter a produção. Sinto que 
algumas coisas decaíram na produção, entraram 
em decadência; fi cou pior do que se pretendia 
fazer, caiu muito. Porque a fi ta era para ser uma 
superprodução. 

Eu fui o rei das sobras de fi lme aqui em São 
Paulo. Os caras falavam: “Guarda essa sobra aí 
que se o Zé estiver fazendo alguma coisa, ele é o 
homem que aproveita sobra”. Então eu escolhia 
a sobra preto-e-branco quando eu 
percebia que tinha de fazer uma 
seqüência e dava para terminá-la 
com aquela sobra. Principalmente 
na cena do Finis saindo do mar. Dá 
a impressão que eu fi z em preto-e-
branco de propósito, mas não, foi 
por problemas orçamentários.

Roberto Leme foi o montador de 
Finis Hominis, e a Nilcemar Leyart era 
a assistente dele. Eles começaram a 
trabalhar com montagem comigo e 
foram discípulos do Luiz Elias, então 
foram pessoas preparadas para 
a montagem. O Roberto montava 
muito bem, assim como a Nilce, 
que depois passou a seguir bem 
a minha linguagem. Eles só não 
tinham aquele crédito que tinha o 
Luiz. Então, se alguma coisa não 
deu certo, é porque eles não tinham 
material na mão; e quando você não 
tem material, não dá. 

Eu tenho uma maneira diferente 
de fazer cinema, por isso gosto que a 
pessoa entenda a minha linguagem. 
Eu só entro no corte fi nal, porque o 
grande problema com a montagem 
é a interferência do diretor. Ele 
ficou, digamos, 20 horas para 
fazer uma cena, mas você vai ver 
e aquela cena está sobrando, aí o 

diretor não quer cortar porque houve sacrifício 
e tal, e isso gera um problema. Diretor novato 
acompanhar montagem é a pior coisa que 
tem. Diretor novato e produtor acompanhando 
montagem é terrível; produtor não entende 
porra nenhuma, só fi ca falando: “E aquilo, por 
que não vai ter? Eu gastei tanto...”. Já o diretor 
novato diz: “Pô, aquilo eu sonhava fazer, pensei 
noites e noites...”. Mas o que acontece com o 
montador? Ele é frio, vai naquilo que ele sente 
que está dando montagem, e aquilo que não 
está funcionando ele vai deixando de lado. Acho 
que todos os diretores deveriam fazer como eu 
faço, ir só no corte fi nal. Porque acompanhar a 
montagem, ver cortar cenas inteiras, cenas que 
você sonhou em fazer com aquele ator, é difícil. 
Mas não tem sentido isso; você está fazendo as 
cenas para o público, o público está pagando 
pelo fi lme.

A crítica aqui e no mundo todo tem O despertar 
da besta como melhor fi ta que eu fi z, mas para 
mim é o Finis Hominis. O Finis parte de algo 
completamente oposto ao Zé; o Finis entra 
realmente numa parte religiosa. As pessoas viam 
a fi ta como se fosse a volta do Cristo, 2 mil anos 
depois. Na época, um crítico disse que com o 
Finis eu estava 40 anos adiantado no tempo. 

Documento da censura que pede a interdição do fi lme
O despertar da besta (Ritual do sádicos) (1969)
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Walter Portella e Ana Nilsen em D’Gajão mata para vingar 
(1971-72)

Eu discuto sempre o problema da fé. A fé move 
montanhas, mas não por causa da imagem da 
Virgem Maria, não a fé em São José ou no próprio 
Cristo, mas a fé que está dentro de você. Se você 
acreditar que esse cinzeiro é um talismã e se 
você pedir determinadas coisas, sempre dentro 
do possível, como parar uma dor de cabeça, 
uma febre, amanhã você vai fi car bom. Agora, 
você não vai se curar de um câncer, porque aí 
você está pedindo um milagre. Mas as coisas 
difíceis você consegue através da fé. No caso 
do Finis Hominis, todo mundo começa a praticar 
atos bons porque acha que Cristo voltou; e é só 
aquele homem fantasiado de indiano. 

O Finis é o que eu chamaria de louco in-
consciente, enquanto o Zé é um louco conscien-
te. Um louco consciente é muito mais perigoso, o 
inconsciente não faz nada planejado; as coisas 
são autênticas, nascem de improvisação. Então 
realmente eu procurei fazer um personagem que 
colocava uma mensagem bem positiva de união, 
de solidariedade para os momentos em que o 
povo mais precisa. Finis Hominis me deu orgulho 
e satisfação interna pela mensagem, pela visão 
e pela fi losofi a.

Finis Hominis foi planejado como uma 
superprodução. Se o indiano não tivesse caído 
fora, a gente ia ter partes grandiosas, o cara 
era rico, pagaria tudo. Mas com a saída dele 
não tinha jeito de fazer uma superprodução de 
três horas. Aí, como foram compradas muitas 

latas de negativo, elas foram aproveitadas 
para fazer Quando os deuses adormecem. 
Para essa fi ta eu tive de arrumar outro sócio: 
foi o Nelson Teixeira Mendes que entrou com 
uma parte.

Em Quando os deuses adormecem eu 
mostrava coisas que estavam no esquecimento. 
Eu vou diretamente para as favelas e mostro as 
favelas, mostro que havia também um lado que 
a gente esquecia, hoje mais do que nunca: as 
pessoas ali são gente, elas amam, têm fi lhos, 
mulher, ciúmes, como qualquer outra pessoa. 
O problema é que nasceram na periferia, um 
lugar longe de uma cultura mais elevada, mas 
são humanos. Eu vi que eu estava certo quando, 
em 2006, no Encarnação, eu fi lmei dentro de 
uma favela e vi a mesma coisa do humanismo, 
do respeito. Se você os respeita, eles respeitam 
você. O problema é que muita gente entrava nas 
favelas para tirar sarro, como se diz, fazer gozação 
com os caras. Então, se você olhar minha fi ta, ela 
é cheia de denúncias, não de cunho político, mas 
denúncias trazendo a visão do povo para algo que 
ele estava vivendo e não estava se dando conta. 
Tanto Finis Hominis como Quando os deuses 
adormecem retratam os problemas pelos quais 
a sociedade passa, as injustiças, as traições, as 
mazelas e os confl itos. Em cada situação lá está 
o Finis alertando e colocando as coisas no lugar 
certo, como um juiz.

No D’Gajão mata para vingar, o Augusto de 
Cervantes saía pela primeira vez contratando 
um diretor que não era eu, porque antes tudo 
o que ele fazia era comigo. Então essa era uma 
fi ta que eu não dei o título, mas achei o nome 
D’Gajão legal, porque se trata de um cigano. 
Não mexi no título. D’Gajão é quase um líder de 
uma comunidade cigana; ele é um dos caras 
abençoados. Esse personagem era interpretado 
pelo Walter Portella, que era um advogado no 
Rio Grande do Sul e veio tomar aulas comigo e 
depois participou das minhas fi tas. Essa era a 
chance de ele fazer um papel central. Só que 
o cara que o Augusto escolheu para diretor, o 
Cliton Vilela, começou a gastar muito. Outra coisa 
é que ele se perdeu, e isso era um negócio meio 
sério, porque a produção tinha a colaboração do 
Exército, que cedeu espaço para hospedagem. 
Mas, quando as meninas foram para lá, elas viam 
os caras fardados e começou a dar rolo. Alguns 
soldados chegaram quase a pegar cadeia, e 
ainda tinha o diretor perdido na fi ta. 

Eu não ia aceitar fazer a fi ta, o Augusto me 
chamou e eu fi quei puto porque ele não tinha 
me escolhido de início. Recusei a primeira 
chamada, a fi ta parou, tudo sem nexo algum. Aí 
foi a felicidade de um para a desgraça do outro, 
porque me pegaram numa situação terrível. Eu 
estava fazendo a dublagem de Finis Hominis 

Rosângela Maldonado e Mojica no lançamento do fi lme 
A deusa de mármore: escrava do diabo (1978)

quando me telefonaram para dizer que o meu 
pai acabara de falecer. Com isso, começava um 
problema: eu estava sem grana nenhuma e tinha 
de arrumar dinheiro para o enterro, mas não tinha 
nem para pegar um táxi. O Augusto não deixou 
barato, veio atrás e disse: “Mojica, eu posso 
ser a sua salvação. Se você fi zer meu fi lme, eu 
te dou dinheiro”. Ele estava com o contrato na 
mão, foi rápido. Perguntei quando eu tinha de 
ir para o Paraná, onde eram as fi lmagens, e ele 
disse que esperava a missa de sétimo dia e que 
eu poderia levar minha mãe. Quando peguei a 
direção, fi z questão de tirar fora todo o material 
que o cara fi lmou. Só aceitei a direção assim. 
Eu tive de ir ao Exército conversar, fi z amizade 
com o comandante. Aí cortei as meninas todas, 
mandei vir outras fi gurantes que passaram por 
regras severas, até toque de recolher. 

Também falei para o Augusto: “Quero uma 
semana para conviver com os ciganos”. Porque 
tinha ali na região um grupo de ciganos; os 
ciganos que vocês vêem na fi ta são reais. No 
início, eles pegaram atores de São Paulo para 
fazer os ciganos, e era tudo ruim. Aí cheguei nesse 
acampamento, perguntei quanto tempo eles iam 
fi car ali. Três meses, ou seja, dava para fazer a fi ta. 
Eu fi quei no acampamento com eles uma semana, 
fi quei amigo. Aí, quando senti todos preparados, 
eu falei: “Augusto, aqui estão os novos atores”. 
E os caras davam conta do recado. 

Aqui no Brasil havia gente fazendo bangue-
bangue aos montes, mas a crítica considerou 
D’Gajão o melhor de todos os bangue-bangues. 
A fi ta foi muito bem feita. Se pegar um fi lme 
americano e comparar, não há quem diga que 
foi feito no Brasil. Eu fi quei contente porque de 
repente ganhei um dinheiro que deu para eu 
terminar Quando os deuses adormecem.

Em A virgem e o machão, o Augusto começou 
a fi ta com outro diretor, o Egydio Eccio, e deu 
merda outra vez. O cara começou a fi lmar e se 
perdeu. Ele começou a usar o poder para comer 
fi gurantes. Só que a Georgina, mulher e sócia 
do Augusto, não gostava de coisa errada. Além 
disso, já estava uma fi ta muito cara, já tinham 
gastado o que daria para uma fi ta inteira. Nisso, 
ela falou: “Augusto, ele vai me levar à falência, 
eu vou ter de vender isso e aquilo”. Como o 
Augusto era ator na fi ta, e ele gostava de atuar, 
não estava se importando com a coisa. Mas 
quando ela colocou ele para somar os gastos e 
ainda falou “Daqui a pouco ele vai me cantar e 
você vai perder a sua mulher, a sua produtora, a 
sua sócia”, aquilo assustou o Augusto e ele parou 
tudo. Eu vi o material e dei meu preço. Aliás, 
achei que estava pedindo um preço alto, mas era 
a metade do preço dos outros. Novamente não 
aproveitei nada do que já estava fi lmado e falei 
para o Augusto: “Vou fazer uma fi ta de nível, vou 

mostrar para esses caras que eu sei fazer. Pode 
fi car tranqüilo que eu vou fortifi car seu papel, e 
você não vai aparecer como eu estou vendo aí, 
como canastrão”. Fiz uma fi ta que considerei cara 
– era uma produção do cacete –, mas fi z esse 
homem ganhar grana para caramba, porque A 
virgem e o machão foi bem de bilheteria, fi cou 
em cartaz em São Paulo por um ano. Esse foi o 
primeiro fi lme que eu assinei como J. Avelar, um 
pseudônimo. Esse nome veio da Brasecan, que 
era considerada a maior distribuidora daqui.
O pessoal não gostava do Zé do Caixão e achava 
que o nome J. Avelar era melhor. 

Como consolar viúvas viria a ser feito em 
1976. O Augusto levantou uma verba grande, e 
eu não seria quebra-galho, seria chamado direto 
para diretor. Coloquei minhas opiniões no roteiro, 
porque a história era escrita por essa Georgina. 
Ela escrevia a história, mas não sabia passar para 
roteiro, e eu ia explicando como fazer. Ela fazia a 
história em si e os diálogos. Como a mulher era 
da alta sociedade, então os diálogos são bem 
legais para o nível da fi ta. Em Como consolar 
viúvas eu tive mais liberdade, havia até humor 
negro. Essa fi ta deixaria o Augusto, que tinha 
fama de mau pagador, como melhor pagador da 
Boca; ela mudaria a vida dele completamente. 
Depois dessa fi ta, ele começou a fazer fi lme com 
Jean Garrett, e muitos outros. 

Como J. Avelar eu acabei fazendo também 
A mulher que põe a pomba no ar, porque a 
Rosângela Maldonado, produtora e atriz da fi ta, 
achou que o nome José Mojica era muito forte e 
ela queria aparecer. Até apareceu nos créditos 
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Walter Portella e Ana Nilsen em D’Gajão mata para vingar 
(1971-72)

Eu discuto sempre o problema da fé. A fé move 
montanhas, mas não por causa da imagem da 
Virgem Maria, não a fé em São José ou no próprio 
Cristo, mas a fé que está dentro de você. Se você 
acreditar que esse cinzeiro é um talismã e se 
você pedir determinadas coisas, sempre dentro 
do possível, como parar uma dor de cabeça, 
uma febre, amanhã você vai fi car bom. Agora, 
você não vai se curar de um câncer, porque aí 
você está pedindo um milagre. Mas as coisas 
difíceis você consegue através da fé. No caso 
do Finis Hominis, todo mundo começa a praticar 
atos bons porque acha que Cristo voltou; e é só 
aquele homem fantasiado de indiano. 

O Finis é o que eu chamaria de louco in-
consciente, enquanto o Zé é um louco conscien-
te. Um louco consciente é muito mais perigoso, o 
inconsciente não faz nada planejado; as coisas 
são autênticas, nascem de improvisação. Então 
realmente eu procurei fazer um personagem que 
colocava uma mensagem bem positiva de união, 
de solidariedade para os momentos em que o 
povo mais precisa. Finis Hominis me deu orgulho 
e satisfação interna pela mensagem, pela visão 
e pela fi losofi a.

Finis Hominis foi planejado como uma 
superprodução. Se o indiano não tivesse caído 
fora, a gente ia ter partes grandiosas, o cara 
era rico, pagaria tudo. Mas com a saída dele 
não tinha jeito de fazer uma superprodução de 
três horas. Aí, como foram compradas muitas 

latas de negativo, elas foram aproveitadas 
para fazer Quando os deuses adormecem. 
Para essa fi ta eu tive de arrumar outro sócio: 
foi o Nelson Teixeira Mendes que entrou com 
uma parte.

Em Quando os deuses adormecem eu 
mostrava coisas que estavam no esquecimento. 
Eu vou diretamente para as favelas e mostro as 
favelas, mostro que havia também um lado que 
a gente esquecia, hoje mais do que nunca: as 
pessoas ali são gente, elas amam, têm fi lhos, 
mulher, ciúmes, como qualquer outra pessoa. 
O problema é que nasceram na periferia, um 
lugar longe de uma cultura mais elevada, mas 
são humanos. Eu vi que eu estava certo quando, 
em 2006, no Encarnação, eu fi lmei dentro de 
uma favela e vi a mesma coisa do humanismo, 
do respeito. Se você os respeita, eles respeitam 
você. O problema é que muita gente entrava nas 
favelas para tirar sarro, como se diz, fazer gozação 
com os caras. Então, se você olhar minha fi ta, ela 
é cheia de denúncias, não de cunho político, mas 
denúncias trazendo a visão do povo para algo que 
ele estava vivendo e não estava se dando conta. 
Tanto Finis Hominis como Quando os deuses 
adormecem retratam os problemas pelos quais 
a sociedade passa, as injustiças, as traições, as 
mazelas e os confl itos. Em cada situação lá está 
o Finis alertando e colocando as coisas no lugar 
certo, como um juiz.

No D’Gajão mata para vingar, o Augusto de 
Cervantes saía pela primeira vez contratando 
um diretor que não era eu, porque antes tudo 
o que ele fazia era comigo. Então essa era uma 
fi ta que eu não dei o título, mas achei o nome 
D’Gajão legal, porque se trata de um cigano. 
Não mexi no título. D’Gajão é quase um líder de 
uma comunidade cigana; ele é um dos caras 
abençoados. Esse personagem era interpretado 
pelo Walter Portella, que era um advogado no 
Rio Grande do Sul e veio tomar aulas comigo e 
depois participou das minhas fi tas. Essa era a 
chance de ele fazer um papel central. Só que 
o cara que o Augusto escolheu para diretor, o 
Cliton Vilela, começou a gastar muito. Outra coisa 
é que ele se perdeu, e isso era um negócio meio 
sério, porque a produção tinha a colaboração do 
Exército, que cedeu espaço para hospedagem. 
Mas, quando as meninas foram para lá, elas viam 
os caras fardados e começou a dar rolo. Alguns 
soldados chegaram quase a pegar cadeia, e 
ainda tinha o diretor perdido na fi ta. 

Eu não ia aceitar fazer a fi ta, o Augusto me 
chamou e eu fi quei puto porque ele não tinha 
me escolhido de início. Recusei a primeira 
chamada, a fi ta parou, tudo sem nexo algum. Aí 
foi a felicidade de um para a desgraça do outro, 
porque me pegaram numa situação terrível. Eu 
estava fazendo a dublagem de Finis Hominis 

Rosângela Maldonado e Mojica no lançamento do fi lme 
A deusa de mármore: escrava do diabo (1978)

quando me telefonaram para dizer que o meu 
pai acabara de falecer. Com isso, começava um 
problema: eu estava sem grana nenhuma e tinha 
de arrumar dinheiro para o enterro, mas não tinha 
nem para pegar um táxi. O Augusto não deixou 
barato, veio atrás e disse: “Mojica, eu posso 
ser a sua salvação. Se você fi zer meu fi lme, eu 
te dou dinheiro”. Ele estava com o contrato na 
mão, foi rápido. Perguntei quando eu tinha de 
ir para o Paraná, onde eram as fi lmagens, e ele 
disse que esperava a missa de sétimo dia e que 
eu poderia levar minha mãe. Quando peguei a 
direção, fi z questão de tirar fora todo o material 
que o cara fi lmou. Só aceitei a direção assim. 
Eu tive de ir ao Exército conversar, fi z amizade 
com o comandante. Aí cortei as meninas todas, 
mandei vir outras fi gurantes que passaram por 
regras severas, até toque de recolher. 

Também falei para o Augusto: “Quero uma 
semana para conviver com os ciganos”. Porque 
tinha ali na região um grupo de ciganos; os 
ciganos que vocês vêem na fi ta são reais. No 
início, eles pegaram atores de São Paulo para 
fazer os ciganos, e era tudo ruim. Aí cheguei nesse 
acampamento, perguntei quanto tempo eles iam 
fi car ali. Três meses, ou seja, dava para fazer a fi ta. 
Eu fi quei no acampamento com eles uma semana, 
fi quei amigo. Aí, quando senti todos preparados, 
eu falei: “Augusto, aqui estão os novos atores”. 
E os caras davam conta do recado. 

Aqui no Brasil havia gente fazendo bangue-
bangue aos montes, mas a crítica considerou 
D’Gajão o melhor de todos os bangue-bangues. 
A fi ta foi muito bem feita. Se pegar um fi lme 
americano e comparar, não há quem diga que 
foi feito no Brasil. Eu fi quei contente porque de 
repente ganhei um dinheiro que deu para eu 
terminar Quando os deuses adormecem.

Em A virgem e o machão, o Augusto começou 
a fi ta com outro diretor, o Egydio Eccio, e deu 
merda outra vez. O cara começou a fi lmar e se 
perdeu. Ele começou a usar o poder para comer 
fi gurantes. Só que a Georgina, mulher e sócia 
do Augusto, não gostava de coisa errada. Além 
disso, já estava uma fi ta muito cara, já tinham 
gastado o que daria para uma fi ta inteira. Nisso, 
ela falou: “Augusto, ele vai me levar à falência, 
eu vou ter de vender isso e aquilo”. Como o 
Augusto era ator na fi ta, e ele gostava de atuar, 
não estava se importando com a coisa. Mas 
quando ela colocou ele para somar os gastos e 
ainda falou “Daqui a pouco ele vai me cantar e 
você vai perder a sua mulher, a sua produtora, a 
sua sócia”, aquilo assustou o Augusto e ele parou 
tudo. Eu vi o material e dei meu preço. Aliás, 
achei que estava pedindo um preço alto, mas era 
a metade do preço dos outros. Novamente não 
aproveitei nada do que já estava fi lmado e falei 
para o Augusto: “Vou fazer uma fi ta de nível, vou 

mostrar para esses caras que eu sei fazer. Pode 
fi car tranqüilo que eu vou fortifi car seu papel, e 
você não vai aparecer como eu estou vendo aí, 
como canastrão”. Fiz uma fi ta que considerei cara 
– era uma produção do cacete –, mas fi z esse 
homem ganhar grana para caramba, porque A 
virgem e o machão foi bem de bilheteria, fi cou 
em cartaz em São Paulo por um ano. Esse foi o 
primeiro fi lme que eu assinei como J. Avelar, um 
pseudônimo. Esse nome veio da Brasecan, que 
era considerada a maior distribuidora daqui.
O pessoal não gostava do Zé do Caixão e achava 
que o nome J. Avelar era melhor. 

Como consolar viúvas viria a ser feito em 
1976. O Augusto levantou uma verba grande, e 
eu não seria quebra-galho, seria chamado direto 
para diretor. Coloquei minhas opiniões no roteiro, 
porque a história era escrita por essa Georgina. 
Ela escrevia a história, mas não sabia passar para 
roteiro, e eu ia explicando como fazer. Ela fazia a 
história em si e os diálogos. Como a mulher era 
da alta sociedade, então os diálogos são bem 
legais para o nível da fi ta. Em Como consolar 
viúvas eu tive mais liberdade, havia até humor 
negro. Essa fi ta deixaria o Augusto, que tinha 
fama de mau pagador, como melhor pagador da 
Boca; ela mudaria a vida dele completamente. 
Depois dessa fi ta, ele começou a fazer fi lme com 
Jean Garrett, e muitos outros. 

Como J. Avelar eu acabei fazendo também 
A mulher que põe a pomba no ar, porque a 
Rosângela Maldonado, produtora e atriz da fi ta, 
achou que o nome José Mojica era muito forte e 
ela queria aparecer. Até apareceu nos créditos 
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que a direção artística era dela, e nem era. Ela 
estragou a fi ta, que era uma comédia, porque 
ela aparece com os peitos de fora, tudo caído – 
e os caras apaixonados por ela, não tinha nada a 
ver. A gente brincava muito que ela fazia plástica 
para ser a “miss Carnaval”, tirava um sarro. 
Como ela se tornou amante de um cara aqui do 
comércio, esse cara arrumou a grana para ela 
fazer A mulher que põe a pomba no ar. 

Eu comecei a pegar muita fi ta para dirigir 
por encomenda depois de 1969, depois que 
proibiram O despertar da besta, porque aí a barra 
pesou. É como o meu fi lho Crounel falou uma 
vez: a minha sobrevivência dependia da fi ta que 
eu lançava. Eu comia daquela fi ta e a partir daí 
fazia outra. Quando censuraram O despertar da 
besta a coisa complicou, me vi obrigado a pegar 
uma coisa ou outra contra minha vontade.

O fi lme O exorcista (1973) estrearia no Brasil.
A idéia do sr. Aníbal Massaini era me pegar 
num contrato para eu fazer Exorcismo negro. 
Ele, já sabendo da minha rapidez, achava que 
eu faria a fita para lançar antes de O exorcista. 
Na época, cheguei a fazer discurso na aveni-
da Ipiranga descendo o pau em O exorcista. 
A polícia me levou preso, por causa da ditadura, 
mas os caras eram fãs meus e aí fomos em uns 
bares, enchemos a cara e só fui proibido de fa-
zer discurso na rua – dentro do cinema podia.
O “discurso do Zé do Caixão” era idéia mi-
nha, e o Aníbal foi atrás. Ninguém podia me 
prender porque era dentro do cinema e não 
tinha uma lei que proibisse, a lei proibia fazer 
o discurso na rua. Encontrei com o Lucchetti 
e pedimos cinco dias para escrever a história 
do Exorcismo negro. Em uma semana ela estava 
pronta. O Lucchetti roteirizou enquanto eu ia para 
a França, onde participei do festival L’Écran Fan-
tastique, trazendo para o Brasil dois prêmios. 

De volta ao Brasil, puseram na minha mão um 
elenco de primeira, atores da Globo, e, pela pri-
meira vez, eu estava dirigindo um fi lme em que 
não faltavam recursos fi nanceiros. Só não deu 
tempo de a gente lançar antes de O exorcista. 

O americano não é burro, e quando viu as notí-
cias sobre Exorcismo negro, antecipou a estréia 
de O exorcista. Aí mudou toda nossa idéia para 
o lançamento do Exorcismo negro. A gente en-
trou numa época péssima, mas a fi ta faturou. 
Ela não fi cou muito tempo em cartaz, porque 
entrou num cinema grande, mas ela entrou para 
o circuito da distribuidora. Como fi zeram mais 
de 20 cópias, isso ajudou demais, deu para 
pegar muitos cinemas juntos. Ela fi cou menos 
tempo em cartaz, mas pegou mais cinemas ao 
mesmo tempo.

A idéia dessa fi ta surgiu porque eu já vinha 
querendo ridicularizar o personagem Zé do Cai-
xão – não sei como me puseram isso na cabeça. 
A família fi cou chateada com isso, aí falei com 
o Lucchetti e ele disse: “O que é isso? Construir 
um personagem desses e depois ridicularizar 
ele, acabar com ele?”. O Lucchetti foi totalmen-
te contra a idéia. Então surgiram amigos da im-
prensa para conversar – eu sempre tive muitos 
amigos da imprensa –, e eles diziam para eu 
não fazer isso. Aí nasceu outra idéia: será que o 
personagem queria que eu acabasse com ele?
O Lucchetti falou: “Você está certo, vamos fazer 
essa luta. Você querendo acabar e o persona-
gem não querendo”. Por isso há o embate entre 
o criador e o personagem. No fi nal do fi lme, 
quando o personagem vem nos olhos da me-
nina, isso mostra que eu criei um personagem 
tão forte que não tinha mais força para destruir. 
Foi essa a intenção, e me saí bem.

Mais tarde, fui procurado pelo francês Alfred 
Cohen para realizar A estranha hospedaria dos 
prazeres. Quem dirigiu o fi lme fui eu, mas dei os 
créditos a um aluno meu, Marcelo Motta. Isso 
porque eu queria que alguns dos meus alunos 
se tornassem diretores, aí dei a direção para 
um cara que parecia o homem certo para isso, 
porque ele havia se mostrado extremamente 
aplicado, sempre pronto a colaborar com 
esforço e empenho em tudo o que eu pedia para 
ele. Mas deu problema com a namorada dele, 
porque para fi lmar ele tinha de levar a namorada 

Inferno carnal (1976)

e ela não gostava dele. Ele dizia que se ela 
não o namorasse, ele não terminava a fi ta. Eu 
fui conversar com ela, ela continuou o namoro, 
mas de saco cheio. O Marcelo começou a fazer 
a fi ta fi car confusa. Quando ela falou que não 
ia mais namorar porque não gostava dele, o 
cara deixou a fi ta sem pé nem cabeça. Foi a 
fi ta mais complicada para eu pegar a direção, 
mas eu deixei os créditos para ele – eu apareço 
só como supervisor. O fi lme entrou em cartaz e 
foi bem, não foi mal. Não teve uma divulgação 
grande porque eu acabei negociando com 
a Paris Filmes. Aí novamente deu um grande 
problema, porque o francês não quis me pagar 
para promover o fi lme. 

O Alfred Cohen se animou com A estranha 
hospedaria dos prazeres e partimos para realizar 
Inferno carnal. Era uma história que eu já tinha 
feito na televisão, e o fi lme entrou em cartaz, 
houve uma boa crítica, mas novamente eu não 
recebi nada para divulgar. Inferno carnal tinha 
outro título, era A lei de Talião. A lei de Talião 
é aquela do “olho por olho, dente por dente”, 
e é o que acontece na fi ta. É uma fi ta em que, 
segundo as mulheres que viveram muito comigo 
e outras pessoas que me conhecem, eu retratei 
a minha vida. Para saber quem eu sou basta 
assistir ao Inferno carnal. 

Eu tive uma menina que me chifrou. Fiquei 
magoado, mas passei a dar um dinheiro grande 
para ela, e o cara de que ela gostava matou 
uma senhora. Ele era da polícia e ia ser preso; 
fui no batalhão dele e consegui provar que foi 
um acidente – e não tinha sido. Livrei o cara 
que tinha fi cado com a mulher que era minha, 
dei uma grana legal para ele e continuei dando 
uma grana alta para ela. Eu a tratava como uma 
deusa. Na fi ta, o personagem faz a mesma coisa, 
ele dá tudo para o amante da mulher, ajuda 
outros caras, mas no fi nal ela sofre um acidente. 
Aconteceu o caso de uma menina que sofreu 
um acidente e quase perdeu a perna, mas eu fui 
lá e consegui pagar a operação e salvá-la. No 
fi lme, o problema é que a esposa tentou matar 

o personagem jogando ácido. Ela achou que 
fi caria com a herança dele e com o amante, mas 
ele não morreu, sobreviveu todo deformado. 
Então o amante morre, o marido passa a ajudar 
a esposa porque ela sofre um acidente e ele 
não deixa ela morrer. Aí ela se arrepende e volta 
para ele. Ela vem pedir perdão e ele responde 
que é um monstro. Ela pega o ácido e joga no 
próprio rosto, então vai para o hospital toda 
deformada e depois vai procurá-lo. Ele chama a 
amante – interpretada pela Helena Ramos –, tira 
a máscara e mostra que nunca foi deformado. 
No fi m, ele manda a esposa para a rua.

Todo mundo me enchia o saco porque eu 
não fazia curta-metragem. Naquela época, os 
curtas tinham 5% das bilheterias, então rendiam 
uma grana legal. Digamos, se um curta passas-
se junto com o Homem-Aranha, por exemplo, 
não interessava que o Homem-Aranha é que 
estava chamando público, o produtor do curta 
ganhava 5%. Aí me interessei por essa vanta-
gem e fi z cinco curtas numa boa em 1979. Co-
meçamos numa segunda, e no domingo já ha-
via fi lmado os cinco, tudo fi lmado junto. Depois, 
para dar fi nalização, tinha de negociar alguns 
deles. Negociei dois que deu para montar, e os 
outros nunca terminei. Evolução (Homens ver-
sus máquinas: a luta do século no planeta dos 
botões) e A imigrante foram fi nalizados. No Evo-
lução pegamos a época em que se falava muito 
dos americanos apertarem um botão e a Rússia 
também e o mundo acabar. Então, eu começo 
com todas as coisas que as pessoas fazem do 
mesmo jeito: sinal para ônibus, apertar o botão 
para descer, apertar o botão do elevador, má-
quina de escrever, campainha. Eu cheguei a 
fi lmar no antigo Mappin e no Viaduto do Chá. 
De repente, percebi muita gente apertando coi-
sas sem motivo, isso aparecia no fi lme: os caras 
estavam fi cando doidos com o negócio do bo-
tão, havia pessoas falando sozinhas, brigando 
com elas mesmas. A coisa vai evoluindo tanto 
que os botões fatais são apertados nos Estados 
Unidos e na Rússia; e não dá outra, a Terra se 
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que a direção artística era dela, e nem era. Ela 
estragou a fi ta, que era uma comédia, porque 
ela aparece com os peitos de fora, tudo caído – 
e os caras apaixonados por ela, não tinha nada a 
ver. A gente brincava muito que ela fazia plástica 
para ser a “miss Carnaval”, tirava um sarro. 
Como ela se tornou amante de um cara aqui do 
comércio, esse cara arrumou a grana para ela 
fazer A mulher que põe a pomba no ar. 

Eu comecei a pegar muita fi ta para dirigir 
por encomenda depois de 1969, depois que 
proibiram O despertar da besta, porque aí a barra 
pesou. É como o meu fi lho Crounel falou uma 
vez: a minha sobrevivência dependia da fi ta que 
eu lançava. Eu comia daquela fi ta e a partir daí 
fazia outra. Quando censuraram O despertar da 
besta a coisa complicou, me vi obrigado a pegar 
uma coisa ou outra contra minha vontade.

O fi lme O exorcista (1973) estrearia no Brasil.
A idéia do sr. Aníbal Massaini era me pegar 
num contrato para eu fazer Exorcismo negro. 
Ele, já sabendo da minha rapidez, achava que 
eu faria a fita para lançar antes de O exorcista. 
Na época, cheguei a fazer discurso na aveni-
da Ipiranga descendo o pau em O exorcista. 
A polícia me levou preso, por causa da ditadura, 
mas os caras eram fãs meus e aí fomos em uns 
bares, enchemos a cara e só fui proibido de fa-
zer discurso na rua – dentro do cinema podia.
O “discurso do Zé do Caixão” era idéia mi-
nha, e o Aníbal foi atrás. Ninguém podia me 
prender porque era dentro do cinema e não 
tinha uma lei que proibisse, a lei proibia fazer 
o discurso na rua. Encontrei com o Lucchetti 
e pedimos cinco dias para escrever a história 
do Exorcismo negro. Em uma semana ela estava 
pronta. O Lucchetti roteirizou enquanto eu ia para 
a França, onde participei do festival L’Écran Fan-
tastique, trazendo para o Brasil dois prêmios. 

De volta ao Brasil, puseram na minha mão um 
elenco de primeira, atores da Globo, e, pela pri-
meira vez, eu estava dirigindo um fi lme em que 
não faltavam recursos fi nanceiros. Só não deu 
tempo de a gente lançar antes de O exorcista. 

O americano não é burro, e quando viu as notí-
cias sobre Exorcismo negro, antecipou a estréia 
de O exorcista. Aí mudou toda nossa idéia para 
o lançamento do Exorcismo negro. A gente en-
trou numa época péssima, mas a fi ta faturou. 
Ela não fi cou muito tempo em cartaz, porque 
entrou num cinema grande, mas ela entrou para 
o circuito da distribuidora. Como fi zeram mais 
de 20 cópias, isso ajudou demais, deu para 
pegar muitos cinemas juntos. Ela fi cou menos 
tempo em cartaz, mas pegou mais cinemas ao 
mesmo tempo.

A idéia dessa fi ta surgiu porque eu já vinha 
querendo ridicularizar o personagem Zé do Cai-
xão – não sei como me puseram isso na cabeça. 
A família fi cou chateada com isso, aí falei com 
o Lucchetti e ele disse: “O que é isso? Construir 
um personagem desses e depois ridicularizar 
ele, acabar com ele?”. O Lucchetti foi totalmen-
te contra a idéia. Então surgiram amigos da im-
prensa para conversar – eu sempre tive muitos 
amigos da imprensa –, e eles diziam para eu 
não fazer isso. Aí nasceu outra idéia: será que o 
personagem queria que eu acabasse com ele?
O Lucchetti falou: “Você está certo, vamos fazer 
essa luta. Você querendo acabar e o persona-
gem não querendo”. Por isso há o embate entre 
o criador e o personagem. No fi nal do fi lme, 
quando o personagem vem nos olhos da me-
nina, isso mostra que eu criei um personagem 
tão forte que não tinha mais força para destruir. 
Foi essa a intenção, e me saí bem.

Mais tarde, fui procurado pelo francês Alfred 
Cohen para realizar A estranha hospedaria dos 
prazeres. Quem dirigiu o fi lme fui eu, mas dei os 
créditos a um aluno meu, Marcelo Motta. Isso 
porque eu queria que alguns dos meus alunos 
se tornassem diretores, aí dei a direção para 
um cara que parecia o homem certo para isso, 
porque ele havia se mostrado extremamente 
aplicado, sempre pronto a colaborar com 
esforço e empenho em tudo o que eu pedia para 
ele. Mas deu problema com a namorada dele, 
porque para fi lmar ele tinha de levar a namorada 

Inferno carnal (1976)

e ela não gostava dele. Ele dizia que se ela 
não o namorasse, ele não terminava a fi ta. Eu 
fui conversar com ela, ela continuou o namoro, 
mas de saco cheio. O Marcelo começou a fazer 
a fi ta fi car confusa. Quando ela falou que não 
ia mais namorar porque não gostava dele, o 
cara deixou a fi ta sem pé nem cabeça. Foi a 
fi ta mais complicada para eu pegar a direção, 
mas eu deixei os créditos para ele – eu apareço 
só como supervisor. O fi lme entrou em cartaz e 
foi bem, não foi mal. Não teve uma divulgação 
grande porque eu acabei negociando com 
a Paris Filmes. Aí novamente deu um grande 
problema, porque o francês não quis me pagar 
para promover o fi lme. 

O Alfred Cohen se animou com A estranha 
hospedaria dos prazeres e partimos para realizar 
Inferno carnal. Era uma história que eu já tinha 
feito na televisão, e o fi lme entrou em cartaz, 
houve uma boa crítica, mas novamente eu não 
recebi nada para divulgar. Inferno carnal tinha 
outro título, era A lei de Talião. A lei de Talião 
é aquela do “olho por olho, dente por dente”, 
e é o que acontece na fi ta. É uma fi ta em que, 
segundo as mulheres que viveram muito comigo 
e outras pessoas que me conhecem, eu retratei 
a minha vida. Para saber quem eu sou basta 
assistir ao Inferno carnal. 

Eu tive uma menina que me chifrou. Fiquei 
magoado, mas passei a dar um dinheiro grande 
para ela, e o cara de que ela gostava matou 
uma senhora. Ele era da polícia e ia ser preso; 
fui no batalhão dele e consegui provar que foi 
um acidente – e não tinha sido. Livrei o cara 
que tinha fi cado com a mulher que era minha, 
dei uma grana legal para ele e continuei dando 
uma grana alta para ela. Eu a tratava como uma 
deusa. Na fi ta, o personagem faz a mesma coisa, 
ele dá tudo para o amante da mulher, ajuda 
outros caras, mas no fi nal ela sofre um acidente. 
Aconteceu o caso de uma menina que sofreu 
um acidente e quase perdeu a perna, mas eu fui 
lá e consegui pagar a operação e salvá-la. No 
fi lme, o problema é que a esposa tentou matar 

o personagem jogando ácido. Ela achou que 
fi caria com a herança dele e com o amante, mas 
ele não morreu, sobreviveu todo deformado. 
Então o amante morre, o marido passa a ajudar 
a esposa porque ela sofre um acidente e ele 
não deixa ela morrer. Aí ela se arrepende e volta 
para ele. Ela vem pedir perdão e ele responde 
que é um monstro. Ela pega o ácido e joga no 
próprio rosto, então vai para o hospital toda 
deformada e depois vai procurá-lo. Ele chama a 
amante – interpretada pela Helena Ramos –, tira 
a máscara e mostra que nunca foi deformado. 
No fi m, ele manda a esposa para a rua.

Todo mundo me enchia o saco porque eu 
não fazia curta-metragem. Naquela época, os 
curtas tinham 5% das bilheterias, então rendiam 
uma grana legal. Digamos, se um curta passas-
se junto com o Homem-Aranha, por exemplo, 
não interessava que o Homem-Aranha é que 
estava chamando público, o produtor do curta 
ganhava 5%. Aí me interessei por essa vanta-
gem e fi z cinco curtas numa boa em 1979. Co-
meçamos numa segunda, e no domingo já ha-
via fi lmado os cinco, tudo fi lmado junto. Depois, 
para dar fi nalização, tinha de negociar alguns 
deles. Negociei dois que deu para montar, e os 
outros nunca terminei. Evolução (Homens ver-
sus máquinas: a luta do século no planeta dos 
botões) e A imigrante foram fi nalizados. No Evo-
lução pegamos a época em que se falava muito 
dos americanos apertarem um botão e a Rússia 
também e o mundo acabar. Então, eu começo 
com todas as coisas que as pessoas fazem do 
mesmo jeito: sinal para ônibus, apertar o botão 
para descer, apertar o botão do elevador, má-
quina de escrever, campainha. Eu cheguei a 
fi lmar no antigo Mappin e no Viaduto do Chá. 
De repente, percebi muita gente apertando coi-
sas sem motivo, isso aparecia no fi lme: os caras 
estavam fi cando doidos com o negócio do bo-
tão, havia pessoas falando sozinhas, brigando 
com elas mesmas. A coisa vai evoluindo tanto 
que os botões fatais são apertados nos Estados 
Unidos e na Rússia; e não dá outra, a Terra se 
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fode. Estoura a bomba atômica e a Terra fi ca 
praticamente soterrada, volta ao início, come-
ça tudo de novo. Vem um cara pegar a mulher 
pelo cabelo, existe fome, um cara descobre a 
maneira de fazer um foguinho de assar e, de re-
pente, vêm todos brigar por um pedacinho de 
carne. Eu procuro passar a mensagem de que 
o apertar dos botões não acabaria apenas com 
os dois países, mas com o mundo todo. 

A imigrante é a história da Nilcemar. Ela é 
uma imigrante, e acabei fazendo uma homena-
gem a ela; uma mulher que veio lá dos confi ns 
do judas, da Itália. Chegou ao Brasil, os pais 
bateram muita cabeça, ela teve a sorte de ter 
uma voz bonita, começou a ganhar alguma coi-
sa, mas sofreu demais. O imigrante sempre so-
freu aqui, porque o brasileiro, apesar de saber 
que o imigrante trabalha, tira um sarro dana-
do dele. Aqui ela acaba gostando de alguém, 
passa por mil e uma coisas e só fi ca realmente 
respeitada depois que nasce o fi lho, pois o fi lho 
é brasileiro. Então procurei fazer essa homena-
gem, mas cometi na fi ta um erro muito grave: 
eu pus a Fátima, que se tornaria mãe de um 
outro fi lho meu, para fazer o papel da Nilce.
Foi um erro grave. Tinha de ser a Nilce fazendo 
o papel dela mesma. Não sei se ela aceita a 
fi ta, ela nunca aceitou, e não acredito que aceite 
ainda hoje.

MÁFIA DO CINEMA

Houve uma época em que denunciei a má-
fi a do cinema. Denunciei o Galante, o Nelson 
Teixeira Mendes e o Renato Grecchi para toda a 
imprensa do Brasil. Eles eram uma espécie de 
máfi a, porque acabavam ganhando uma grana 
danada com os caras que trabalhavam para eles 
nas fi tas. O Nelson usava geladeira velha, boti-
jão de gás e outras coisas para pagar os caras. 
Ele se uniu ao Galante e, sempre que surgia uma 
despesa grande, os caras eram mal pagos. Até 
o lanche dos fi gurantes era muito reduzido; as 
fatias de mortadela eram cortadas bem fi nas, 
e só um pedacinho ia no pão. Então eu achava 
que eles exploravam os caras, faziam negócios, 
compravam coisas e não pagavam. Eu mesmo 
fui uma vítima.

DELÍRIOS, DEMÔNIOS E PERVERSÕES

Na época do Delírios de um anormal, eu con-
tinuava com o problema de O despertar da bes-
ta. A coisa continuava barra-pesada, não conse-
guia liberar esse fi lme, e a censura não me per-
doava fi ta nenhuma, nem as fi tas que eu fi z sem 
intenção de chocar ninguém. Até D’Gajão mata 

para vingar, que era um bangue-bangue, teve 
coisas cortadas. Aí eu fui vendo os cortes nos 
meus fi lmes todos e pensei que eles dariam para 
fazer uma fi ta, que juntando todos daria uma fi ta, 
mas não poderia fi car só nisso. Aí me lembrei de 
um psicólogo amigo meu, cuja mulher tinha idéia 
fi xa pelo Zé do Caixão, mas na fi ta coloquei essa 
idéia no psicólogo mesmo e fi lmei. Eu também 
fi lmei o fi nzinho, quando o Zé do Caixão apare-
ce. O resto é tudo sobra; não fi lmei quase nada 
para os pesadelos. A única coisa que aparece é 
ele carregando a mulher dentro do pesadelo. Eu 
fi z Delírios muito rápido, foram quatro dias de fi l-
magem. A montagem é que foi lenta, porque era 
muita coisa para selecionar. A Nilce teve uma 
paciência de Jó, e o Jairo Ferreira concordava 
com isso. Era muito material. Na montagem, de 
acordo com os pesadelos, a gente foi deixando 
as partes mais fortes para o fi m de cada pesa-
delo, e o mais forte de todos os pesadelos é o 
fi nal. Eu passei mais ou menos uma ordenação 
para a Nilce. Ela, sabendo que tinha de ter um 
crescendo, ia usar tudo para que desse o tempo 
de um longa-metragem. Quanto à música, a que 
foi feita não tinha nada que ver com a fi ta. O que 
fi zemos com a música? Pusemos de trás para 
diante, em outra rotação, e fi cou do caceta – e 
ainda pusemos nos créditos o nome do compo-
sitor. Quando ele viu o fi lme, disse: “Mas eu não 
fi z isso”. Eu falei: “Não, a música é sua, a gente 
só pôs do avesso, mas a música é sua”.

Em Delírios de um anormal achei que se 
mostrasse que estava numa boa em termos de 

dinheiro serviria para ajudar os produtores a in-
vestir. Se eu mostro a realidade brasileira, fodeu. 
Se mostrar que você fi ca na merda, ninguém vai 
querer investir em cinema. Quando os caras me 
perguntam, digo que eu vivo do cinema, que eu 
vivo do meu show.

Em 1978, um grupo de alunos resolveu jun-
tar tudo o que podiam, pois queriam produzir 
um fi lme que tivesse a minha direção. Aceitei o 
convite para fazer o que realmente seria o Man-
chete de jornal. Nesse fi lme, por incrível que 
pareça, nunca houve um roteiro, havia apenas 
uma sinopse. Nos anos 50 havia um jornal que 
se chamava Equipe Artística, no qual um cara 
chamado Guarany Edu Gallo começou a descer 
o pau em mim, me chamando de picareta. Fize-
ram uma campanha forte, e eu na época tentei 
comprar todos os exemplares do jornal. Gastei 
toda a grana que tinha, mas eles soltaram a se-
gunda edição, porque quanto mais eu comprava 
mais dava impressão de que estava vendendo. 
Cheguei então à conclusão de que nada adian-
taria. Procurei o homem do jornal para pedir uma 
retratação. Falei que puseram a minha vida em 
risco, mas me azucrinaram mais. Anos depois, 
eu pensei em fazer alguma coisa em 8 mm ou 
em 16 mm e colocar o título Manchete de jornal. 
Era uma maneira de eu fazer uma homenagem à 
imprensa; era um troço para promover esse ho-
mem. Então era uma homenagem que eu fazia 
aos jornalistas, apresentando esse cara como 

um dos melhores jornalistas do Brasil. Ele nunca 
saberia que eu ia criar o Zé do Caixão, esse cara 
que escreveu que eu tinha de estar na cadeia. E, 
na época, nos anos 50, eu estava noivo de uma 
das melhores bailarinas da dança fl amenca do 
Brasil, o pai querendo levar ela para a Espanha 
porque achava que eu era mau caráter. E sai na-
quele jornal uma coisa dessas. Tive sorte porque 
ninguém teve peito de chegar para o pai da mi-
nha noiva e contar, porque sabiam que ele me 
mataria. Tudo isso porque eu convidei o Milton 
Ribeiro para trabalhar numa fi ta, e o dinheiro que 
eu tinha para pagar era pouco. Ele vinha da Vera 
Cruz e dizia que o valor era baixo. Depois disso 
ainda inventaram tanta história que me deixaram 
numa situação terrível. Com Manchete de jornal 
eu queria mexer com a vaidade desse cara que 
escreveu a matéria contra mim. Ele ia ver aquilo 
que Cristo falou: “Quando te dão um tapa, ofere-
ce a outra face”. 

O Jairo Ferreira fez uma crítica muito legal 
na Folha de S. Paulo, e ganhei os parabéns de 
muitos jornalistas. A fi ta não foi muito explo-
rada, houve o desespero de querer fazer. Fiz 
uma única cópia em 35 mm e uma única em 
16 mm. O título original era Manchete de jornal, 
mas quando chegou o lançamento a gente tro-
cou para Mundo: Mercado do sexo.

Na verdade, o Demônios e maravilhas não 
era para ser média-metragem, era para ser um 
fi lme normal de uma hora e meia. Mas o Goffre-
do Telles, fi lho da Lygia Fagundes Telles, era um 
fã meu e queria ter a fi ta o mais breve possível, 
porque ele gostava muito do material. Lutou mui-
to junto com o Carlos Augusto Calil, virou tudo 
dos avessos e conseguiu um fi nanciamento na 
Embrafi lme para fazer uma cópia em 16 mm. Eu 
nunca consegui nada na Embra, mas o Goffre-
do conseguiu. Na Embra eles acharam que não 
tinha de ter mais de 50 minutos, e o material já 
estava com uma hora e 40 minutos. Foi meio di-
fícil pegar e começar a cortar cenas para deixar 
com 50 minutos para ser sonorizado e fazer a 
mixagem e a cópia, mas foi isso que aconteceu.

Então, era uma fi ta que ou ia para televisão, 
como aconteceu, ou passava em sessões su-
perespeciais dentro de alguns eventos feitos no 
Brasil ou lá fora. A fi ta passou em sessão espe-
cial em dez capitais. Esse fi lme está no limiar 
do documentário, mas, se for realmente anali-
sar, se tornou um drama, porque a minha vida 
era uma tragicomédia. Era um troço que a gen-
te tinha de rir da própria desgraça, porque era 
muito forte, então eu procurei ir para esse lado 
e fazer uma tragicomédia, mas mostrar que vi-
nha de uma realidade, porque algumas cenas 
em Demônios e maravilhas são reais. Na fi ta há 
uma parte real e uma parte forçada, como é o 
caso da minha prisão. 
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fode. Estoura a bomba atômica e a Terra fi ca 
praticamente soterrada, volta ao início, come-
ça tudo de novo. Vem um cara pegar a mulher 
pelo cabelo, existe fome, um cara descobre a 
maneira de fazer um foguinho de assar e, de re-
pente, vêm todos brigar por um pedacinho de 
carne. Eu procuro passar a mensagem de que 
o apertar dos botões não acabaria apenas com 
os dois países, mas com o mundo todo. 

A imigrante é a história da Nilcemar. Ela é 
uma imigrante, e acabei fazendo uma homena-
gem a ela; uma mulher que veio lá dos confi ns 
do judas, da Itália. Chegou ao Brasil, os pais 
bateram muita cabeça, ela teve a sorte de ter 
uma voz bonita, começou a ganhar alguma coi-
sa, mas sofreu demais. O imigrante sempre so-
freu aqui, porque o brasileiro, apesar de saber 
que o imigrante trabalha, tira um sarro dana-
do dele. Aqui ela acaba gostando de alguém, 
passa por mil e uma coisas e só fi ca realmente 
respeitada depois que nasce o fi lho, pois o fi lho 
é brasileiro. Então procurei fazer essa homena-
gem, mas cometi na fi ta um erro muito grave: 
eu pus a Fátima, que se tornaria mãe de um 
outro fi lho meu, para fazer o papel da Nilce.
Foi um erro grave. Tinha de ser a Nilce fazendo 
o papel dela mesma. Não sei se ela aceita a 
fi ta, ela nunca aceitou, e não acredito que aceite 
ainda hoje.

MÁFIA DO CINEMA

Houve uma época em que denunciei a má-
fi a do cinema. Denunciei o Galante, o Nelson 
Teixeira Mendes e o Renato Grecchi para toda a 
imprensa do Brasil. Eles eram uma espécie de 
máfi a, porque acabavam ganhando uma grana 
danada com os caras que trabalhavam para eles 
nas fi tas. O Nelson usava geladeira velha, boti-
jão de gás e outras coisas para pagar os caras. 
Ele se uniu ao Galante e, sempre que surgia uma 
despesa grande, os caras eram mal pagos. Até 
o lanche dos fi gurantes era muito reduzido; as 
fatias de mortadela eram cortadas bem fi nas, 
e só um pedacinho ia no pão. Então eu achava 
que eles exploravam os caras, faziam negócios, 
compravam coisas e não pagavam. Eu mesmo 
fui uma vítima.

DELÍRIOS, DEMÔNIOS E PERVERSÕES

Na época do Delírios de um anormal, eu con-
tinuava com o problema de O despertar da bes-
ta. A coisa continuava barra-pesada, não conse-
guia liberar esse fi lme, e a censura não me per-
doava fi ta nenhuma, nem as fi tas que eu fi z sem 
intenção de chocar ninguém. Até D’Gajão mata 

para vingar, que era um bangue-bangue, teve 
coisas cortadas. Aí eu fui vendo os cortes nos 
meus fi lmes todos e pensei que eles dariam para 
fazer uma fi ta, que juntando todos daria uma fi ta, 
mas não poderia fi car só nisso. Aí me lembrei de 
um psicólogo amigo meu, cuja mulher tinha idéia 
fi xa pelo Zé do Caixão, mas na fi ta coloquei essa 
idéia no psicólogo mesmo e fi lmei. Eu também 
fi lmei o fi nzinho, quando o Zé do Caixão apare-
ce. O resto é tudo sobra; não fi lmei quase nada 
para os pesadelos. A única coisa que aparece é 
ele carregando a mulher dentro do pesadelo. Eu 
fi z Delírios muito rápido, foram quatro dias de fi l-
magem. A montagem é que foi lenta, porque era 
muita coisa para selecionar. A Nilce teve uma 
paciência de Jó, e o Jairo Ferreira concordava 
com isso. Era muito material. Na montagem, de 
acordo com os pesadelos, a gente foi deixando 
as partes mais fortes para o fi m de cada pesa-
delo, e o mais forte de todos os pesadelos é o 
fi nal. Eu passei mais ou menos uma ordenação 
para a Nilce. Ela, sabendo que tinha de ter um 
crescendo, ia usar tudo para que desse o tempo 
de um longa-metragem. Quanto à música, a que 
foi feita não tinha nada que ver com a fi ta. O que 
fi zemos com a música? Pusemos de trás para 
diante, em outra rotação, e fi cou do caceta – e 
ainda pusemos nos créditos o nome do compo-
sitor. Quando ele viu o fi lme, disse: “Mas eu não 
fi z isso”. Eu falei: “Não, a música é sua, a gente 
só pôs do avesso, mas a música é sua”.

Em Delírios de um anormal achei que se 
mostrasse que estava numa boa em termos de 

dinheiro serviria para ajudar os produtores a in-
vestir. Se eu mostro a realidade brasileira, fodeu. 
Se mostrar que você fi ca na merda, ninguém vai 
querer investir em cinema. Quando os caras me 
perguntam, digo que eu vivo do cinema, que eu 
vivo do meu show.

Em 1978, um grupo de alunos resolveu jun-
tar tudo o que podiam, pois queriam produzir 
um fi lme que tivesse a minha direção. Aceitei o 
convite para fazer o que realmente seria o Man-
chete de jornal. Nesse fi lme, por incrível que 
pareça, nunca houve um roteiro, havia apenas 
uma sinopse. Nos anos 50 havia um jornal que 
se chamava Equipe Artística, no qual um cara 
chamado Guarany Edu Gallo começou a descer 
o pau em mim, me chamando de picareta. Fize-
ram uma campanha forte, e eu na época tentei 
comprar todos os exemplares do jornal. Gastei 
toda a grana que tinha, mas eles soltaram a se-
gunda edição, porque quanto mais eu comprava 
mais dava impressão de que estava vendendo. 
Cheguei então à conclusão de que nada adian-
taria. Procurei o homem do jornal para pedir uma 
retratação. Falei que puseram a minha vida em 
risco, mas me azucrinaram mais. Anos depois, 
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Era uma maneira de eu fazer uma homenagem à 
imprensa; era um troço para promover esse ho-
mem. Então era uma homenagem que eu fazia 
aos jornalistas, apresentando esse cara como 

um dos melhores jornalistas do Brasil. Ele nunca 
saberia que eu ia criar o Zé do Caixão, esse cara 
que escreveu que eu tinha de estar na cadeia. E, 
na época, nos anos 50, eu estava noivo de uma 
das melhores bailarinas da dança fl amenca do 
Brasil, o pai querendo levar ela para a Espanha 
porque achava que eu era mau caráter. E sai na-
quele jornal uma coisa dessas. Tive sorte porque 
ninguém teve peito de chegar para o pai da mi-
nha noiva e contar, porque sabiam que ele me 
mataria. Tudo isso porque eu convidei o Milton 
Ribeiro para trabalhar numa fi ta, e o dinheiro que 
eu tinha para pagar era pouco. Ele vinha da Vera 
Cruz e dizia que o valor era baixo. Depois disso 
ainda inventaram tanta história que me deixaram 
numa situação terrível. Com Manchete de jornal 
eu queria mexer com a vaidade desse cara que 
escreveu a matéria contra mim. Ele ia ver aquilo 
que Cristo falou: “Quando te dão um tapa, ofere-
ce a outra face”. 

O Jairo Ferreira fez uma crítica muito legal 
na Folha de S. Paulo, e ganhei os parabéns de 
muitos jornalistas. A fi ta não foi muito explo-
rada, houve o desespero de querer fazer. Fiz 
uma única cópia em 35 mm e uma única em 
16 mm. O título original era Manchete de jornal, 
mas quando chegou o lançamento a gente tro-
cou para Mundo: Mercado do sexo.

Na verdade, o Demônios e maravilhas não 
era para ser média-metragem, era para ser um 
fi lme normal de uma hora e meia. Mas o Goffre-
do Telles, fi lho da Lygia Fagundes Telles, era um 
fã meu e queria ter a fi ta o mais breve possível, 
porque ele gostava muito do material. Lutou mui-
to junto com o Carlos Augusto Calil, virou tudo 
dos avessos e conseguiu um fi nanciamento na 
Embrafi lme para fazer uma cópia em 16 mm. Eu 
nunca consegui nada na Embra, mas o Goffre-
do conseguiu. Na Embra eles acharam que não 
tinha de ter mais de 50 minutos, e o material já 
estava com uma hora e 40 minutos. Foi meio di-
fícil pegar e começar a cortar cenas para deixar 
com 50 minutos para ser sonorizado e fazer a 
mixagem e a cópia, mas foi isso que aconteceu.

Então, era uma fi ta que ou ia para televisão, 
como aconteceu, ou passava em sessões su-
perespeciais dentro de alguns eventos feitos no 
Brasil ou lá fora. A fi ta passou em sessão espe-
cial em dez capitais. Esse fi lme está no limiar 
do documentário, mas, se for realmente anali-
sar, se tornou um drama, porque a minha vida 
era uma tragicomédia. Era um troço que a gen-
te tinha de rir da própria desgraça, porque era 
muito forte, então eu procurei ir para esse lado 
e fazer uma tragicomédia, mas mostrar que vi-
nha de uma realidade, porque algumas cenas 
em Demônios e maravilhas são reais. Na fi ta há 
uma parte real e uma parte forçada, como é o 
caso da minha prisão. 
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Perversão partiu de uma história verídica 
acontecida no Rio, e eu adaptei para o cinema. 
Acho que foi uma das fi tas mais empolgantes 
que dirigi, uma fi ta que eu fi z com um entusiasmo 
muito grande. Poderia ter sido até uma das mi-
nhas melhores fi tas, se eu não cometesse erros 
gravíssimos. Eu cismei que o pessoal tinha de 
vir do teatro amador, porque o meu fi lho Crounel 
e a minha fi lha Mariliz trabalhavam com teatro 
amador, e eu queria dar uma força para o teatro, 
então fugi um pouco da história e acabei com-
plicando. Isso até que era uma coisa que podia 
passar a tesoura e cair fora, mas havia outras 
histórias. Na fi ta havia duas festas grandiosas, 
e eu tive toda uma estrutura; essa foi realmente 
a fi ta mais cara que eu já fi z. E nela eu cometo 
um erro muito grave, uma gafe que nem amador 
comete: eu sirvo bebidas importadas, como uís-
que, em copo de plástico; isso tendo todos os 
copos de cristal na casa que era locação, tendo 
até uma fi rma que bancaria os cristais porque 
na época estava cheio de imprensa na fi lmagem 
e eles fariam questão de me dar as taças. Eu 
devia ter me dado conta, porque eu ia muito a 
festas e era tudo de cristal. Eu fi z isso por falta 
de pessoas na produção que falassem que isso 
não existia, o meu erro foi, numa fi ta sobre a alta 
sociedade, pôr a produção na mão de uma cara 
que nunca conheceu a alta sociedade. Era um 
cara proletário, era um cara que mal e mal tinha 
o primário, o Satã. Ele foi o produtor, chegava 
para mim e dizia: “Mestre, eu vou economizar. 
Achei um lugar que vende a dúzia de copos de 
plástico por 50 centavos”. Eu não estava me 
dando conta de que ele não tinha noção. Foi a 
primeira coisa que a crítica caiu matando. Como 
o Jairo Ferreira estava sempre comigo, ele acha-
va que minha saída era dizer que eu fi z de pro-
pósito. O fi lme tinha tudo para emplacar e ser Sílvia Gless em A praga (1980-2007)

uma explosão, mas deu esse problema. Além 
disso, o nome do fi lme era Estupro!. Foram feitos 
cartazes, trailer, um mês anunciando na praça e, 
de repente, na última hora, muda-se o título, por 
ordem da censura, e tira-se a data de lançamen-
to. Aí a fi ta não foi um sucesso porque o pessoal 
esperava um fi lme chamado Estupro!, e entra 
um chamado Perversão. No elenco da fi ta, tinha 
a milionária assassina. Ela matou um dos maio-
res colecionadores de carros e ia casar com um 
dos Matarazzo, então criou uma fama. A fi ta era 
anunciada como tendo no elenco uma das mu-
lheres mais bonitas do mundo do cinema, Arlete 
Moreira, contracenando com a milionária assas-
sina, Elza Leonetti do Amaral. A curiosidade do 
público era grande, mas aí teve de trocar cartaz, 
trailer e tudo o mais, e não deu para entrar na 
data anunciada. 

A praga fi z todo em Super-8, com uma equipe 
de profi ssionais, e com Wanda Kosmo, em um 
dos papéis principais. Eu tinha ido antes a um 
laboratório e o cara de lá falou que ampliava de 
Super-8 para 35 mm de graça; então eu resolvi 
fazer em Super-8. Chegamos a fazer um teste e 
fi cava perfeita a ampliação, era um laboratório 
de um japonês. O fi lme mostrava uma maldição 
feita por uma bruxa. Pela maldição, surgia uma 
ferida no cara, e a esposa fornecia carne para 
a ferida. Aí num momento a ferida dele engole 
a mulher. Dias depois, o pessoal invade a casa 
e só encontra dois esqueletos. Como Zé do 
Caixão, eu apareceria no início e mais algumas 
vezes no decorrer da fi ta, em cenas difíceis de 
fi lmar, e no fi nal também. O fi lme foi fi nalizado 
em 2007, através da Heco Produções.

48 horas de sexo alucinante (1986-87)

Arlete Moreira em Perversão (1978) SEXO EXPLÍCITO

No Brasil, durante os anos 1980, explodia o 
cinema pornográfi co. Foi uma febre, parecia uma 
corrida do ouro, pois quase todos os produtores 
só aceitavam investir nesse tipo de cinema. 
Nessa época em que o gênero de sexo explícito 
pegou fogo, virou a razão de sobrevivência da 
Boca. Muitas atrizes passaram a fazer fi lmes de 
sexo explícito. Na época, não entendi por que 
elas faziam, porque quando passasse a fase 
elas não seriam bem-recebidas. Como atrizes, 
a maioria “morreu” no sexo explícito. A única 
que superou aquela fase, até continuou comigo 
fazendo outro tipo de fi ta, foi a Débora Muniz, 
que foi até musa do sexo explícito. Ela foi a única 
atriz que fez explícito e hoje ninguém toca no 
passado dela. Conseguiu sair do sexo explícito e 
passar para o cinema sério – as outras todas ou 
pegaram alguma doença ou fi caram na miséria 
total. Aí veio a época de eu fazer fi lmes de sexo 
explícito, e comigo não tinha esse negócio de 
pôr outro nome para assinar a direção – ninguém 
punha os nomes verdadeiros –, e aquilo chocou 
todo mundo. Eu fi z fi lmes de sexo explícito por 
uma razão: porque o Mário Lima me prometeu 
que se a fi ta dele desse dinheiro, ele teria como 
fazer o Encarnação. 

A primeira produção que dirigi para o Mário 
era um fi lme erótico comum, A 5ª dimensão do 
sexo. Não tinha cenas de sexo explícito, mas os 
exibidores exigiram sexo explícito para passar o 
fi lme. Você vai ver a fi ta e tem um corte brusco, 
entra o sexo explícito sem mais nem menos. Eu 
não tinha tesão para fazer. Em A 5ª dimensão do 
sexo, eu fi z uma homenagem ao amor homos-
sexual, pus a paixão de um homem por outro 
e mostrei que isso era possível. Já ganhei até 
prêmio por ter feito a fi ta. A história é sobre dois 
estudantes de Medicina. Eram dois garanhões, 
mas aí começam a brochar e, sabe como é, a 

mulherada não perdoa e fala para a escola in-
teira. Eles se tornam amigos e passam a tentar 
descobrir alguma erva que faça voltar a potência 
deles e conseguem. Aí, a primeira menina que 
eles pegam, eles fazem sexo, mas sempre san-
duíche: a mulher no meio, um na frente e outro 
atrás. Aí vão pegando outras mulheres, mas uma 
delas sofre um acidente. Eles começam a ser 
procurados como estupradores. A polícia chega 
cada vez mais perto até que pega eles, e é jus-
tamente quando eles descobrem que se amam. 
Por que em toda relação que eles tinham com 
mulher eles faziam sanduíche? Porque um tinha 
de fi car olhando para o rosto do outro, e com 
fome de olhar; eram eles sentindo tesão. Aí eles 
descobrem que têm tesão um pelo outro. Pela 
primeira vez no Brasil, foram mostrados dois ho-
mens se beijando. O fi lme foi muito comentado 
nos jornais, e os gays aplaudiram. O fi lme era 
para o público gay, entrou em cartaz, mas não 
deu uma explosão grande, fi cou três semanas 
no Cine Windsor, na avenida Ipiranga. Com os 
enxertos de sexo explícito, fi cou para todos os 
públicos, mas não explodiu porque o Cláudio 
Cunha vinha com uma fi ta cujo título roubou to-
dos os espectadores do Brasil: Oh! Rebuceteio 
(1984). Não tinha quem não fosse ver! 

Só voltei a trabalhar com Mário Lima porque 
ele me veio com essa proposta de fazer Encar-
nação. Em 24 horas de sexo explícito, eu achei 
que da maneira como as mulheres apareciam 
ia vingar, como vingou. Por exemplo, tem uma 
hora que os caras viram para elas e falam: “Ar-
regaça!”. Aí elas abrem as pernas. Eu fi z elas 
fi carem numa posição esquisita, e a câmera eu 
punha em posição esquisita também para deixar 
mais feio ainda. Eu fi z até um cara maquiar um 
pinto e uma xoxota, e fi lmei os dois conversan-
do. Aquilo na época valeu, comentou-se muito.
A diferença do 48 horas de sexo alucinante é que 
acho ele muito sofi sticado. Enquanto 24 horas de 
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Perversão partiu de uma história verídica 
acontecida no Rio, e eu adaptei para o cinema. 
Acho que foi uma das fi tas mais empolgantes 
que dirigi, uma fi ta que eu fi z com um entusiasmo 
muito grande. Poderia ter sido até uma das mi-
nhas melhores fi tas, se eu não cometesse erros 
gravíssimos. Eu cismei que o pessoal tinha de 
vir do teatro amador, porque o meu fi lho Crounel 
e a minha fi lha Mariliz trabalhavam com teatro 
amador, e eu queria dar uma força para o teatro, 
então fugi um pouco da história e acabei com-
plicando. Isso até que era uma coisa que podia 
passar a tesoura e cair fora, mas havia outras 
histórias. Na fi ta havia duas festas grandiosas, 
e eu tive toda uma estrutura; essa foi realmente 
a fi ta mais cara que eu já fi z. E nela eu cometo 
um erro muito grave, uma gafe que nem amador 
comete: eu sirvo bebidas importadas, como uís-
que, em copo de plástico; isso tendo todos os 
copos de cristal na casa que era locação, tendo 
até uma fi rma que bancaria os cristais porque 
na época estava cheio de imprensa na fi lmagem 
e eles fariam questão de me dar as taças. Eu 
devia ter me dado conta, porque eu ia muito a 
festas e era tudo de cristal. Eu fi z isso por falta 
de pessoas na produção que falassem que isso 
não existia, o meu erro foi, numa fi ta sobre a alta 
sociedade, pôr a produção na mão de uma cara 
que nunca conheceu a alta sociedade. Era um 
cara proletário, era um cara que mal e mal tinha 
o primário, o Satã. Ele foi o produtor, chegava 
para mim e dizia: “Mestre, eu vou economizar. 
Achei um lugar que vende a dúzia de copos de 
plástico por 50 centavos”. Eu não estava me 
dando conta de que ele não tinha noção. Foi a 
primeira coisa que a crítica caiu matando. Como 
o Jairo Ferreira estava sempre comigo, ele acha-
va que minha saída era dizer que eu fi z de pro-
pósito. O fi lme tinha tudo para emplacar e ser Sílvia Gless em A praga (1980-2007)

uma explosão, mas deu esse problema. Além 
disso, o nome do fi lme era Estupro!. Foram feitos 
cartazes, trailer, um mês anunciando na praça e, 
de repente, na última hora, muda-se o título, por 
ordem da censura, e tira-se a data de lançamen-
to. Aí a fi ta não foi um sucesso porque o pessoal 
esperava um fi lme chamado Estupro!, e entra 
um chamado Perversão. No elenco da fi ta, tinha 
a milionária assassina. Ela matou um dos maio-
res colecionadores de carros e ia casar com um 
dos Matarazzo, então criou uma fama. A fi ta era 
anunciada como tendo no elenco uma das mu-
lheres mais bonitas do mundo do cinema, Arlete 
Moreira, contracenando com a milionária assas-
sina, Elza Leonetti do Amaral. A curiosidade do 
público era grande, mas aí teve de trocar cartaz, 
trailer e tudo o mais, e não deu para entrar na 
data anunciada. 

A praga fi z todo em Super-8, com uma equipe 
de profi ssionais, e com Wanda Kosmo, em um 
dos papéis principais. Eu tinha ido antes a um 
laboratório e o cara de lá falou que ampliava de 
Super-8 para 35 mm de graça; então eu resolvi 
fazer em Super-8. Chegamos a fazer um teste e 
fi cava perfeita a ampliação, era um laboratório 
de um japonês. O fi lme mostrava uma maldição 
feita por uma bruxa. Pela maldição, surgia uma 
ferida no cara, e a esposa fornecia carne para 
a ferida. Aí num momento a ferida dele engole 
a mulher. Dias depois, o pessoal invade a casa 
e só encontra dois esqueletos. Como Zé do 
Caixão, eu apareceria no início e mais algumas 
vezes no decorrer da fi ta, em cenas difíceis de 
fi lmar, e no fi nal também. O fi lme foi fi nalizado 
em 2007, através da Heco Produções.
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Nessa época em que o gênero de sexo explícito 
pegou fogo, virou a razão de sobrevivência da 
Boca. Muitas atrizes passaram a fazer fi lmes de 
sexo explícito. Na época, não entendi por que 
elas faziam, porque quando passasse a fase 
elas não seriam bem-recebidas. Como atrizes, 
a maioria “morreu” no sexo explícito. A única 
que superou aquela fase, até continuou comigo 
fazendo outro tipo de fi ta, foi a Débora Muniz, 
que foi até musa do sexo explícito. Ela foi a única 
atriz que fez explícito e hoje ninguém toca no 
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explícito, e comigo não tinha esse negócio de 
pôr outro nome para assinar a direção – ninguém 
punha os nomes verdadeiros –, e aquilo chocou 
todo mundo. Eu fi z fi lmes de sexo explícito por 
uma razão: porque o Mário Lima me prometeu 
que se a fi ta dele desse dinheiro, ele teria como 
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A primeira produção que dirigi para o Mário 
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exibidores exigiram sexo explícito para passar o 
fi lme. Você vai ver a fi ta e tem um corte brusco, 
entra o sexo explícito sem mais nem menos. Eu 
não tinha tesão para fazer. Em A 5ª dimensão do 
sexo, eu fi z uma homenagem ao amor homos-
sexual, pus a paixão de um homem por outro 
e mostrei que isso era possível. Já ganhei até 
prêmio por ter feito a fi ta. A história é sobre dois 
estudantes de Medicina. Eram dois garanhões, 
mas aí começam a brochar e, sabe como é, a 
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atrás. Aí vão pegando outras mulheres, mas uma 
delas sofre um acidente. Eles começam a ser 
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cada vez mais perto até que pega eles, e é jus-
tamente quando eles descobrem que se amam. 
Por que em toda relação que eles tinham com 
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fome de olhar; eram eles sentindo tesão. Aí eles 
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nos jornais, e os gays aplaudiram. O fi lme era 
para o público gay, entrou em cartaz, mas não 
deu uma explosão grande, fi cou três semanas 
no Cine Windsor, na avenida Ipiranga. Com os 
enxertos de sexo explícito, fi cou para todos os 
públicos, mas não explodiu porque o Cláudio 
Cunha vinha com uma fi ta cujo título roubou to-
dos os espectadores do Brasil: Oh! Rebuceteio 
(1984). Não tinha quem não fosse ver! 

Só voltei a trabalhar com Mário Lima porque 
ele me veio com essa proposta de fazer Encar-
nação. Em 24 horas de sexo explícito, eu achei 
que da maneira como as mulheres apareciam 
ia vingar, como vingou. Por exemplo, tem uma 
hora que os caras viram para elas e falam: “Ar-
regaça!”. Aí elas abrem as pernas. Eu fi z elas 
fi carem numa posição esquisita, e a câmera eu 
punha em posição esquisita também para deixar 
mais feio ainda. Eu fi z até um cara maquiar um 
pinto e uma xoxota, e fi lmei os dois conversan-
do. Aquilo na época valeu, comentou-se muito.
A diferença do 48 horas de sexo alucinante é que 
acho ele muito sofi sticado. Enquanto 24 horas de 
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sexo explícito levou sete dias para ser fi lma-
do, 48 horas de sexo alucinante levou um mês e 
meio; foi uma fi ta muito sofi sticada, é muita coi-
sa. O Mário só pensava na vaca mecânica que 
foi feita para a fi ta. Porque é o seguinte: a mulher 
está dentro da vaca e o cara gosta dela, pensa 
que é uma vaca real. Aí ele vai comer a vaca, 
mas está comendo a própria mulher. Isso fi cou 
falso, dava para ver a mulher, então fi cou falso.

Eu me comprometi com o Ary Santiago a di-
rigir dois fi lmes em Brasília, produzidos por ele. 
Um era de sexo explícito, Dr. Frank na clínica das 
taras, que foi terminado e lançado sem grande 
sucesso, pois o montador cortou as partes prin-
cipais. O outro foi As duas faces de um psicopa-
ta, esse não era do gênero explícito, mas nunca 

foi terminado por problemas de desentendimen-
to entre os sócios. 

Não valeu a pena ter feito os filmes de sexo 
explícito. Se o Mário produzisse o Encarnação, 
teria valido a pena. Ou se ele tivesse cumpri-
do a promessa de me pagar 10% da renda do
24 horas de sexo explícito... Mas quando come-
çou a entrar o dinheiro, ele esqueceu a promes-
sa e nunca me deu os 10%. Com esse dinheiro 
eu fazia o Encarnação do demônio.

ENCARNAÇÃO DO DEMÔNIO

O Augusto de Cervantes, enquanto a gente 
fazia o Esta noite encarnarei no teu cadáver, 
em 1966, disse para eu escrever o roteiro do 
Encarnação. Ele era um cara que queria a coisa 
sempre roteirizada, então acabei escrevendo. 
O Augusto mais do que nunca estava disposto a 
investir no Encarnação, mas isso não aconteceu 
porque ele tinha muita dívida na praça. Em 1967, 
começaram os famosos testes do Encarnação. 
Na televisão só se falava de Encarnação, todo 
mundo comentava sobre o fi lme. O Galante 
queria produzir o Encarnação, mas o Augusto 
não deixou, e o Galante decidiu partir para o 
Trilogia de terror. Aí surgiria o George Serkeis, 
o egípcio, que se desentendia demais com o 
Augusto. O George queria fazer a Encarnação 
do demônio, mas o Augusto não autorizou. Ele 
nem conhecia o roteiro, mas já tinha os direitos. 
Aí eu, o George e o Lucchetti trocamos idéias, 
e acabaria saindo O estranho mundo de Zé do 
Caixão. O George me proibiu de fazer qualquer 
coisa que ligasse a fi ta ao Augusto, mas me deu 
uma declaração de que era eu quem decidia o que 
fazer da distribuição. O Augusto, que continuava 
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passando por difi culdades fi nanceiras, veio me 
pedir a distribuição; ele me lembrou que eu estava 
com poder para escolher quem distribuiria a fi ta 
e prometeu fazer o Encarnação. Assinei com ele, 
escondido do George. Eu estava todo feliz, mas 
aí o dinheiro não vinha, apesar de o jornal noticiar 
o sucesso e de a gente telefonar para o INC 
(Instituto Nacional de Cinema) e lá indicarem uma 
renda alta. Eu já fazia as contas com o George e 
achava que estávamos ricos. 

Passam dois meses e não vem dinheiro. 
O George, vivo como ele era, descobriu que o 
fi lme não era mais nosso, que estava vendido 
para o mundo todo e que o Augusto já havia 
pegado o dinheiro. Aí é anunciado o fi lme Meu 
nome é Tonho (1969), e o Candeias, que não ti-
nha papas na língua, me disse: “Olha, Mojica, eu 
quero que você seja o primeiro a saber: eu estou 
fazendo essa fi ta com dinheiro do Augusto. Ele 
roubou o turco, roubou você, mas eu não estou 
no roubo. Eu estou fazendo um fi lme com o di-
nheiro da Ibéria Filmes”. É que havia realmente, 
da parte do Augusto, esse ciúme que não deve-
ria haver, que fazer Encarnação seria me eterni-
zar no cinema. Eu li num livro do Eugênio Puppo 
uma declaração do Candeias de que Meu nome 
é Tonho deu muito público, mas a fi ta não deu 
nada. Se não entrasse outra mulher na jogada, a 
Georgina, o Augusto tinha afundado. 

Em 2000, surgiram o Paulo Sacramento e o 
Dennison Ramalho. Eles leram o roteiro e acha-
ram que tinha de ter uma modifi cação, porque 

já haviam passado muitos anos. Aí eu deixei o 
Dennison à vontade para mexer, só que ele fez 
uma outra leitura: o Zé do Caixão fi cava com su-
perpoderes, voava, um negócio de quadrinhos 
que não tinha explicação. O roteiro fi cou um ne-
gócio com muito exército, muita guerra, os caras 
entravam na favela com metralhadora e davam 
tiro para todo lado. E o Dennison só pôs uma 
mulher, a Luci, personagem com 40, 45 anos. 
Por que banir todas as mulheres da Terra? Não 
tem mais mulher, acabou?. Aí já começamos a 
mexer, o Dennison encheu de mulher. Não pôs 
demais, pôs no ponto.

O roteiro dos anos 60 do Encarnação era 
uma coisa que eu ia fazer numa boa com o 
Augusto, ou com qualquer outro que pudes-
se produzir. Iniciava o fi lme com o Zé levado 
pelo corcunda numa padiola para a casa de 
uns evangélicos, onde tinha duas mulheres. 
Uma era daquelas marrudas, de não gostar 
de ninguém, e a outra já era bem angelical.
O Zé é jogado onde ficam os cavalos, a mar-
ruda vê que ele é inteligente e já começa a 
querer se unir com ele para matar o pai e fi car 
com a fortuna. Mas ele não precisa de união 
para nada e aí, quando já está com saúde, o 
velho evangélico vai lá e fala que na Bíblia diz 
para fazer o bem sem olhar a quem. O Zé olha 
bem cínico, pega um espeto e fala que, até uma 
parte, a Bíblia está certa; deve-se fazer o bem, 
mas olhar a quem. Aí ele mata o velho. O cor-
cunda faz a vala para enterrar o velho e a fi lha 
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sexo explícito levou sete dias para ser fi lma-
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má, que é enterrada viva. Aí o Zé fi ca com a me-
nina boa, ela perde a virgindade com ele e aca-
ba gostando. O Zé resolve vir para São Paulo, 
onde ele tem uma mansão. Ele está curioso em 
fazer uma experiência com LSD e usa a droga. 
Mas, enquanto ele faz a experiência, o corcunda 
perde a cabeça e acaba tendo um ato sexual 
com a mulher do Zé, e engravida ela. Como o Zé 
não é de matar criança, deixa ela ter o bebê; e 
o bebê sai corcundinha. A mulher concorda que 
tem de morrer, aí o Zé põe a mulher numa mesa 
legal e coloca um rato no útero dela para roer 
ele todo, porque foi profanado. Ele também joga 
ácido no corcunda, corroendo todas as partes 
sexuais dele, só fi ca osso. Mas, com essa expe-
riência do LSD, ele começa a ver uns negócios 
doidos. Vai para o banheiro, puxa a descarga 
e sai numa bexiga, vai passando por todas as 
partes dentro do pênis. Aí ele volta ao normal 
e vê a mulher morta. Mas a essa altura todo o 
povo já descobriu que o Zé do Caixão está na 
cidade; o pessoal vem e toca fogo na casa. Ele 
fi ca numa situação sem saída. A fi ta termina com 
ele virando para o povo e dizendo: “Eu não vou 
morrer, me aguardem que eu voltarei!”. Esse é o 
fi nal da fi ta.

Esse roteiro mudou muito em relação ao 
novo. No novo, o Zé fi ca preso muitos anos e, 

quando sai, vai atrás do fi el corcunda, que diz 
que está tudo preparado à espera do Zé. Este 
diz que agora a coisa vai ser mais fácil, porque 
antes ele trabalhava só com as pessoas que 
acreditam nas lendas, as supersticiosas, e que 
agora é mais fácil porque tem a vaidade da 
grande cidade. O corcunda preparou serviçais 
para ele, duas meninas e dois rapazes, que 
foram criados desde pequenos, como o Zé 
gosta, e têm ele como um deus. O Zé pega 
várias mulheres, mas elas não servem; ele as 
manda para os cachorros, para torturas, faz 
coisas terríveis. Aí ele consegue escolher as que 
devem ser as superiores. São sete mulheres, do 
Brasil e de diversas origens, como Alemanha, 
Índia e Japão. Nos outros fi lmes ele chegou a 
engravidar algumas mulheres, mas sempre 
acontecia algo e o fi lho não nascia. Dessa vez 
não pode dar errado com todas as sete!

Para mim, a produção do Encarnação foi a 
mais rica, a mais perfeita que eu tive em todos os 
meus fi lmes até agora, com um pessoal super-
profi ssional, não me deixaram faltar nada. Nunca 
houve aquilo de “não dá!”, “isso é impossível”. 
Sempre fui respeitado, mas achei que dessa 
vez eu fui super-respeitado. As pessoas tinham 
medo de pecar em qualquer coisa. O Paulo Sa-
cramento nunca me deixou, em nenhuma hora. 

José Mojica e Jece Valadão (2006)

José Mojica Marins durante a fi lmagem de Meu destino em tuas mãos (1961-62)

Nessa fi lmagem nós usamos o storyboard, o 
que para mim é a coisa mais gozada do mundo. 
Eu até cheguei e falei: “Serve até para uma 
história em quadrinhos”. No início, o Paulo se 
apegava ao storyboard, depois ele viu que 
estava dando muita discussão. Isso acontecia 
porque você faz um desenho aqui e, na hora 
da fi lmagem, nós estamos em outra condição, 
completamente diferente, não tem nada a 
ver com o desenho. Se você vai acompanhar 
o storyboard, vê que está desenhada uma 
determinada coisa, mas onde eu vou fi lmar 
não é aquilo. A favela está de um jeito no 
storyboard, mas você chega na favela de 
verdade e ela está de outro jeito. Eu não gosto 
disso, eu detesto storyboard. Mas até houve 
coisas que, de tão complicadas para fi lmar, eu 
cheguei a pedir o storyboard.

Quando o Jece Valadão morreu, fi cou todo 
mundo desesperado, pensaram em fi lmar tudo 
de novo. Mas eu não vi nisso uma calamidade. 
Se eu estou com um dos melhores atores do 
gênero cafajeste, o cara está com uma puta 
interpretação... Além disso, o cara disse para 
mim: “Pô, se acontecer de eu morrer, não deixa 
que me cortem do fi lme. Eu estou cheio de 
problema, tudo pode acontecer, mas não me 
tira da fi ta”. E ele já tinha feito entre 75% e 80% 
da fi ta, não dá para você simplesmente tirar 
ele, – até porque é um ator que tem um público. 

Tínhamos de fazer uma homenagem ao Jece, 
aí pegamos o Adriano Stuart, que faz um irmão 
do protagonista, e fi caram dois personagens.
Se tirasse o Jece, ia perder a força.

EPÍLOGO

Recentemente, tive o reconhecimento do go-
verno brasileiro, recebi a Honra ao Mérito Cultural, 
uma medalha e um certifi cado que me foram en-
tregues pelas mãos do ministro da Cultura, Gilber-
to Gil, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 
Esse reconhecimento diz respeito aos meus servi-
ços prestados à cultura no Brasil e no exterior.

Um dos meus maiores desejos é fi lmarem a 
minha morte, dentro do caixão, até a hora de ir. 
Não quero ser cremado e quero que toquem mú-
sicas, uma seria a “Valsa da despedida”, de que 
eu gosto e usei demais em minhas fi tas; e a outra 
seria uma música alegre. Se puderem fazer um 
coquetel no cemitério, dar salgadinhos, bebidas, 
se eles puderem fazer, eu gostaria que terminas-
se assim. Ou com “Noite feliz” ou com uma mú-
sica ao estilo dos mariachis, bem alegre e que 
eu gosto demais. Eu gostaria que o pessoal se 
divertisse, brindasse, bebesse. Eu fi caria feliz.

Entrevistas realizadas nos meses de abril e maio de 2007, 
com a participação de Eugênio Puppo, Arthur Autran e 

Daniela Senador
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UM ARRANJO PROSAICO E EXTRAVAGANTE

Alexandre Agabiti
Desmedida, horror e brutalidade são traços 

distintivos das rústicas fábulas cinematográfi cas 
de José Mojica Marins, as quais abordam temas 
como o sobrenatural, a violência e as pulsões 
sexuais. Autodidata, Mojica fi lma de maneira 
intuitiva, sem esconder as defi ciências técnicas e 
a falta de recursos. Sua mise-en-scène combina 
pretensão, grandiloqüência, precariedade material 
e inépcia, o que torna seu “estilo” único e atraente. 
Os transbordamentos estão por todo lado: 
nos cenários grosseiros; na fotografi a suja; 
nos diálogos inverossímeis que mesclam uma 
retórica ao mesmo tempo pomposa e simplória; 
no amadorismo dos atores, que adotam um tom 
declamatório, como se recitassem suas falas.

A falta de comedimento prossegue nas situ-
ações excessivas propostas pelos fi lmes, nos 
quais canibalismo, mutilações, blasfêmias e sa-
dismo – para dar apenas alguns exemplos – são 
moeda corrente. Visto sob esse prisma, o cinema 
de Mojica parece algo totalmente artifi cial. No 
entanto, ele mantém uma relação estreita com 
o real, pois os excessos, apresentados muitas 
vezes com uma ingenuidade desconcertante, 
surgem com freqüência em situações caracte-
rizadas por pretensões de verossimilhança. Não 
se trata de “realismo” ou de “objetividade”, mas 
de uma insinuação do real por trás do artifício. 
Isso se manifesta na caracterização prosaica, 
quase naturalista, de certos espaços, situações 
ou personagens. A sinceridade que transparece 
nos fi lmes os aproxima, às vezes, do documen-
tário. Os atores parecem representar a si mes-
mos, sensação reforçada pela espontaneidade 
do sotaque e pelos erros de sintaxe.

A coexistência paradoxal de artifi cial e 
natural, convenção e autenticidade, imaginação 
e realidade permite dois modos de expressão. 
O primeiro é o choque, caro aos surrealistas, 
em que a anormalidade, o excesso, o sonho, 
o irracional ou o sobrenatural surgem em um 
contexto estável e corriqueiro. Não por acaso, 
alguns críticos apontaram semelhanças entre o 
cinema de Mojica e o de Luis Buñuel, analogia 
que, no entanto, não esgota a questão. O 
contexto banal, bem como a condição social 
desfavorável da maioria dos personagens, está 
muito próximo da realidade cotidiana de grande 
parte do público dos fi lmes de Mojica. Familiar ao 
espectador, o contexto contribui para aumentar 
o medo no público, visto que é a proximidade 
com o real que engendra o medo.

O segundo modo de expressão é a comicidade 
involuntária, outra das características distintivas 
do cinema de Mojica. Em “Vie des fantômes 

– le fantastique au cinéma”(Cahiers du Cinéma, 
1995, p. 46), Jean-Louis Leutrat comenta que 
“o prazer provocado pelo cômico consiste em 
entrever o real tal como ele se mostra no pano 
de fundo, aparecendo furtivamente atrás do 
fracasso do ‘real’ que pretendia representar”. 
Muitas vezes, nos fi lmes de Mojica, os gestos, 
as expressões ou reações dos atores, animados 
por uma sinceridade pueril, por um bom senso 
“naturalista”, apresentam uma defasagem em 
relação ao contexto caprichoso, às extravagâncias 
da ação. Essa discrepância entre pretensão e 
performance enseja uma leitura mais distanciada, 
que geralmente provoca o riso. A fragilidade 
dos atores pode instalar o cômico no meio 
do trágico, tendo como ponto de partida uma 
simples palavra, uma frase dita um pouco 
rapidamente ou com uma entonação defasada 
em relação ao contexto.

Tanto o choque como o humor involuntário 
desvelam o real e fazem as delícias e misérias 
de uma mise-en-scène totalmente original, que 
designa o tempo todo a precariedade do cinema 
brasileiro, traço também evidenciado pela 
“estética da fome”, que norteou os primórdios 
do Cinema Novo, e pela “estética do lixo”, cara 
ao Cinema Marginal – ambas as abordagens 
surgidas nos anos 60, portanto contemporâneas 
aos fi lmes de Mojica.

A mise-en-scène inventada pelo cineasta 
paulista antecipa e leva ao limite as idéias 
centrais da primeira fase do Cinema Novo 
(enunciadas por Glauber Rocha em 1965, no 
célebre manifesto “Uma estética da fome”): 
um cinema distanciado da indústria e de seus 
cânones estéticos, assumindo a precariedade 
técnica e material como conseqüência inelutável 
da miséria brasileira. No entanto, ao contrário das 
obras do Cinema Novo, os fi lmes de Mojica não 
têm componentes intencionalmente políticos. 
Sua abordagem é outra: a partir do universo 
codifi cado do cinema fantástico, o cineasta 
estabelece uma representação original de certos 
aspectos da cultura e da realidade brasileiras da 
época. Trata-se de uma representação intuitiva, 
dotada de poesia em estado bruto na qual 
sublime e grotesco se misturam.

Abolindo fronteiras e hierarquias, os fi lmes 
absorvem e transformam uma grande variedade 
de referências culturais heterogêneas, traço 
pouco usual no cinema de gênero. Aqui reside 
a característica mais notável da originalidade 
dessa mise-en-scène: Mojica cruza os clichês 
do cinema fantástico, que revelam o que Roger 
Caillois, em “Au coeur du fantastique”, ensaio 
de Cohérences aventureuses (Gallimard, 1976), 
denomina de “fantástico de parti pris”, com 
referências emprestadas da cultura popular, das 
religiões afro-brasileiras, de temas da realidade 
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UM ARRANJO PROSAICO E EXTRAVAGANTE

Alexandre Agabiti
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nacional da época, da cultura de massa e da 
cultura erudita. Assim como os modernistas de 
1922, Mojica se apropria de dados culturais 
heteróclitos, deslocados de seu contexto original, 
para construir sua identidade.

Sua mise-en-scène foi uma referência impor-
tante para os jovens realizadores do Cinema 
Marginal na elaboração da “estética do lixo”, re-
visão radical de certos aspectos da “estética da 
fome”. No manifesto de Glauber, a violência esti-
lística é considerada uma conseqüência legítima 
da fome e do subdesenvolvimento. Os “margi-
nais” intensifi caram as implicações entre o cine-
ma e a fome, cultivando deliberadamente tudo o 
que pudesse traduzir a condição miserável do 
cinema brasileiro por meio de uma estética que 
fazia o elogio do feio, do ruim, do errado, do lixo. 
Aspectos como a imitação malfeita do cinema 
norte-americano – característica da chancha-
da, por exemplo –, a insufi ciência de meios e a 
inabilidade técnica, expostos sem inibições por 
Mojica, e todo o arsenal de excessos que marca 
sua mise-en-scène, e que remetem ao univer-
so do baixo, foram percebidos pelos cineastas 
“marginais” como emblemas da pobreza brasi-
leira, dados intrínsecos da realidade, indispen-
sáveis à compreensão de suas contradições.
A “estética do lixo” defi niu um estilo que busca-
va chocar, designando raivosamente o descom-
passo entre a condição periférica do Brasil em 
relação aos centros industrializados. Tais defi ci-
ências foram assimiladas voluntariamente pelos 
“marginais” e erigidas como recurso expressi-

pessoal, reconhecível no “fraseado” tosco, na 
inventividade artesanal. É oportuno lembrar que 
esse gênero de apropriação é raríssimo no cine-
ma, forma de expressão complexa que deman-
da meios materiais custosos.

Certeau pensa a cultura popular a partir do 
conceito de tática, considerando-a como uma 
estética de “golpes” e uma ética da tenacidade. 
A cultura popular é vista como “arte de fazer”, 
um modo de apropriação de elementos culturais 
impostos pelas elites. Desprovido de estratégia, 
sem modelos eruditos, o artista popular usa 
de modo criativo o que tem à disposição para 
construir suas representações. Assim, Mojica 
se vira com o que tem à mão e organiza seu 
discurso a partir de um ponto de vista baseado 
em suas próprias referências. Por conseguinte, 
ele se dirige a seu público, platéia inculta em 
sua maioria, com uma espontaneidade jamais 
vista no cinema brasileiro. Não há distância 
entre eles: autor e espectador olham-se em pé 
de igualdade.

A análise a seguir não pretende discutir os 
fi lmes como um todo, mas apontar as principais 
características da mise-en-scène por meio do 
exame de algumas cenas e da intertextualidade 
que estas suscitam.

À MEIA-NOITE LEVAREI SUA ALMA (1963-64)

A narrativa do primeiro fi lme fantástico de 
Mojica é organizada de modo convencional, 
descrevendo a ascensão e a queda do per-
sonagem Zé do Caixão. O arranjo usual dos 
fatos contrasta com a liberdade do tom com 
que eles são expostos. O registro é direto e 
brutal, desde o prólogo do fi lme, no qual Zé 
faz um discurso intimidante, seguido pelo mo-
nólogo da bruxa, que adverte o público sobre 
o conteúdo do fi lme, remetendo a espetáculos 
de circo e às bruxas de Macbeth. Os dois dis-
cursos implicam o espectador e designam o 
fi lme como representação.

As ações de Zé são uma sucessão de trans-
gressões. A primeira delas é consumir carne de 
cordeiro na Sexta-feira Santa, em uma situação 
especialmente ultrajante: diante de uma procis-
são que passa em frente à sua janela. O tipo 
carne nada tem de fortuito: o cordeiro remete 
ao cordeiro de Deus, que representa o Cristo 
como vítima sem mácula. A audácia vai ainda 
mais longe, pois Zé do Caixão oferece a carne 
ao padre.

Na banda sonora, novos atentados aos 
princípios católicos: os fi éis entoam um hino 
que repete a expressão “Hosana”, grito de 
júbilo completamente fora de contexto em uma 
celebração de Sexta-feira Santa, assim como 
os sinos da igreja a badalar, o que do ponto 
de vista litúrgico constitui nova aberração. 

Essas afrontas não são de responsabilidade 
do personagem, mas do narrador, que afi rma 
a mesma insolência deste.

A cena tem uma composição espacial no-
tavelmente efi caz. Zé está em primeiro plano, 
quase de perfi l. No eixo da câmera estão a ja-
nela e o cortejo. O protagonista está no interior, 
na penumbra; a procissão está no exterior, em 
um lugar iluminado. A oposição entre esses 
dois espaços – interior-pecado; exterior-virtude 
– é realçada pela composição do plano, que 
os coloca em relação de frontalidade. Coloca-
da em leve plongée, a câmera estabelece uma 
perspectiva que situa o personagem principal 
acima da procissão, reforçando, a partir de da-
dos visuais, a força do protagonista e de seu 
gesto transgressor.

Essa profanação do sagrado lembra um 
precedente importante na cultura brasileira: o 
happening que o pintor e arquiteto Flavio de 
Carvalho realizou em 1931, ao percorrer a pro-
cissão de Corpus Christi no sentido inverso, 
com um chapéu na cabeça.

Forma pouco freqüente no cinema popular, 
o plano-seqüência é utilizado por Mojica em 
duas ocasiões, e por razões práticas, pois 
dispunha de muito pouca película. O segundo 
plano-seqüência, de cinco minutos, mostra um 
perfeito domínio da tensão dramática. Depois 
de matar a terceira vítima, Zé do Caixão está 
em casa. Uma tempestade se aproxima e o 
deixa inquieto. Zé passa a ouvir as vozes de 
suas vítimas e entra em pânico. A decoração 
da casa, cheia de objetos fúnebres, ressalta 
a proximidade com o mundo dos mortos. 
O protagonista começa a responder às vozes, 
que deixam de ressoar, e constrói um longo 
discurso, durante o qual controla o sentimento 
de medo e passa à ofensiva. A interpretação do 
ator explicita essa mudança de comportamento, 
pois os movimentos bruscos e as expressões 
faciais vagamente expressionistas dão lugar 
a gestos mais incisivos, exagerados, de uma 
eloqüência próxima da ópera – gênero sugerido 
pelo canto coral que ocupa uma parte da banda 
sonora. Essa tonalidade excessiva é tomada por 
uma gravidade solene – que sugere em certos 
momentos o registro do teatro shakespeariano, 
evocado também pela presença das vozes dos 
fantasmas –, pela excessiva dramaticidade da 
situação e pela escolha do monólogo como 
forma expressiva.

Durante esse discurso, Zé do Caixão vai do 
pavor à euforia. Termina o monólogo lançando 
um desafio ao diabo, depois de uma espiral 
de blasfêmias. Deita-se em um baú, de ponta-
cabeça, deixando pender a capa, como as 
asas de um morcego, em referência explícita 
aos vampiros.

vo, em estratégia de agressão ao “bom gosto”, 
capaz de expressar as múltiplas carências do 
subdesenvolvimento latino-americano. Toma-
ram uma dimensão provocadora, tornando-se 
um dos componentes da expressão da revolta 
desses cineastas diante da conjuntura política e 
cultural da época, marcada pelo endurecimento 
da ditadura militar iniciado no fi m de 1968. 

A violência sanguinária, o dilaceramento 
corporal, os gritos lancinantes e outras abomi-
nações presentes nos fi lmes de Mojica foram 
retomados pelo Cinema Marginal, remetendo 
diretamente ao clima político da época, carac-
terizado pela repressão e pela proximidade real 
da tortura. Nas obras de Mojica, o horror pode 
ser visto para além da encenação da abomi-
nação, pois torna visível o horror existente na 
realidade sinistra dos anos 1960-70.

O cinema de Mojica se opõe ao cinema 
industrial como a tática se opõe à estratégia, 
no sentido defi nido por Michel de Certeau, em 
L’invention du quotidien 1. Arts de faire (Paris, 
Gallimard, 1990, p. XLV). Os procedimentos 
empregados pelo cineasta são eminentemente 
táticos, práticos. Sua lógica se articula com a 
conjuntura, com o senso de oportunidade: são 
os “modos de fazer”, segundo a expressão de 
Michel de Certeau. Esses “modos de fazer” 
permitem que um realizador sem recursos nem 
formação se aproprie das técnicas cinemato-
gráfi cas e as empregue a seu modo. Mojica 
cria suas próprias práticas signifi cantes, que 
determinam uma expressão cinematográfi ca 
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passo entre a condição periférica do Brasil em 
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ências foram assimiladas voluntariamente pelos 
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pessoal, reconhecível no “fraseado” tosco, na 
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esse gênero de apropriação é raríssimo no cine-
ma, forma de expressão complexa que deman-
da meios materiais custosos.

Certeau pensa a cultura popular a partir do 
conceito de tática, considerando-a como uma 
estética de “golpes” e uma ética da tenacidade. 
A cultura popular é vista como “arte de fazer”, 
um modo de apropriação de elementos culturais 
impostos pelas elites. Desprovido de estratégia, 
sem modelos eruditos, o artista popular usa 
de modo criativo o que tem à disposição para 
construir suas representações. Assim, Mojica 
se vira com o que tem à mão e organiza seu 
discurso a partir de um ponto de vista baseado 
em suas próprias referências. Por conseguinte, 
ele se dirige a seu público, platéia inculta em 
sua maioria, com uma espontaneidade jamais 
vista no cinema brasileiro. Não há distância 
entre eles: autor e espectador olham-se em pé 
de igualdade.

A análise a seguir não pretende discutir os 
fi lmes como um todo, mas apontar as principais 
características da mise-en-scène por meio do 
exame de algumas cenas e da intertextualidade 
que estas suscitam.

À MEIA-NOITE LEVAREI SUA ALMA (1963-64)

A narrativa do primeiro fi lme fantástico de 
Mojica é organizada de modo convencional, 
descrevendo a ascensão e a queda do per-
sonagem Zé do Caixão. O arranjo usual dos 
fatos contrasta com a liberdade do tom com 
que eles são expostos. O registro é direto e 
brutal, desde o prólogo do fi lme, no qual Zé 
faz um discurso intimidante, seguido pelo mo-
nólogo da bruxa, que adverte o público sobre 
o conteúdo do fi lme, remetendo a espetáculos 
de circo e às bruxas de Macbeth. Os dois dis-
cursos implicam o espectador e designam o 
fi lme como representação.

As ações de Zé são uma sucessão de trans-
gressões. A primeira delas é consumir carne de 
cordeiro na Sexta-feira Santa, em uma situação 
especialmente ultrajante: diante de uma procis-
são que passa em frente à sua janela. O tipo 
carne nada tem de fortuito: o cordeiro remete 
ao cordeiro de Deus, que representa o Cristo 
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que deixam de ressoar, e constrói um longo 
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uma gravidade solene – que sugere em certos 
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forma expressiva.
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aos vampiros.

vo, em estratégia de agressão ao “bom gosto”, 
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ram uma dimensão provocadora, tornando-se 
um dos componentes da expressão da revolta 
desses cineastas diante da conjuntura política e 
cultural da época, marcada pelo endurecimento 
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A violência sanguinária, o dilaceramento 
corporal, os gritos lancinantes e outras abomi-
nações presentes nos fi lmes de Mojica foram 
retomados pelo Cinema Marginal, remetendo 
diretamente ao clima político da época, carac-
terizado pela repressão e pela proximidade real 
da tortura. Nas obras de Mojica, o horror pode 
ser visto para além da encenação da abomi-
nação, pois torna visível o horror existente na 
realidade sinistra dos anos 1960-70.

O cinema de Mojica se opõe ao cinema 
industrial como a tática se opõe à estratégia, 
no sentido defi nido por Michel de Certeau, em 
L’invention du quotidien 1. Arts de faire (Paris, 
Gallimard, 1990, p. XLV). Os procedimentos 
empregados pelo cineasta são eminentemente 
táticos, práticos. Sua lógica se articula com a 
conjuntura, com o senso de oportunidade: são 
os “modos de fazer”, segundo a expressão de 
Michel de Certeau. Esses “modos de fazer” 
permitem que um realizador sem recursos nem 
formação se aproprie das técnicas cinemato-
gráfi cas e as empregue a seu modo. Mojica 
cria suas próprias práticas signifi cantes, que 
determinam uma expressão cinematográfi ca 
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ESTA NOITE ENCARNAREI NO TEU CADÁVER 
(1965-66)

Continuação do fi lme anterior, o segundo 
longa com Zé do Caixão leva certos princípios de 
À meia-noite levarei sua alma ainda mais longe, 
como a incorporação de referências a uma série 
de temas pertencentes a domínios culturais 
heterogêneos. Mojica dialoga com o Inferno de 
Dante, a música sacra, a música popular e a 
erudita, com vários gêneros cinematográfi cos, 
com os símbolos católicos e com modalidades 
da cultura de massa, como a luta livre. Esta 
noite encarnarei no teu cadáver tem um ritmo 
menos ágil do que o fi lme anterior, mas isso 
não impede que algumas cenas estejam entre 
as mais fortes criadas pelo cineasta, como a 
fi guração do inferno, uma releitura singular do 
Inferno de Dante.

A fi guração do inferno faz parte de um 
pesadelo de Zé. Esse sonho terrível começa 
sutilmente com uma fusão, que introduz um salto 
de nível narrativo, em que passamos da realidade 
do personagem ao seu inconsciente. Zé é 
arrancado da cama e arrastado até o cemitério 
por uma fi gura estranha, extremamente magra, 
de pele escura, que lembra uma múmia sem 
bandagens. Situada entre o mundo dos vivos e 
o dos mortos, pois conserva algo da aparência 
humana, a múmia é a instância mediadora entre 
o protagonista e o inferno, entre o mundo dos 
vivos e o dos mortos condenados ao suplício. 
No cemitério, Zé é “engolido” pela terra, e um 
jogo de associações se põe em marcha: o 
buraco lembra as pinturas de Hieronymous 
Bosch (c. 1450-1516), nas quais as fi gurações 
da oralidade vão além da boca e se apresentam 
sob a forma de fendas, cavidades e cloacas; 
Zé chega ao inferno pelo cemitério, enquanto a 
múmia remete à pirâmide, a um túmulo; o inferno, 
com seus sucessivos círculos, como no poema 
de Dante, tem a forma de um funil, que lembra 
uma pirâmide invertida.

As correspondências entre A divina comédia 
e o fi lme são numerosas. A descida aos 
infernos de Zé começa quando ele cai sobre a 
lama onde estão deitados os danados (canto 
VI do Inferno). Em seguida, há um terremoto 
(canto III), que leva Zé ao círculo seguinte; os 
demônios chicoteiam (canto XVIII) e cravam 
tridentes na carne dos pecadores (canto XXII); 
estes se arrastam pelos caminhos (canto XXIX); 
sofrem crucifi cações (cantos XVI e XXIII); são 
presos com correntes (canto XXXI); mordidos 
por serpentes (canto XXIV); enterrados de 
ponta-cabeça no fundo da gruta (canto XIX) e 
colocados em poços (canto XXXI).

Ao vasto repertório dantesco de tormen-
tos, Mojica acrescenta martírios que inventou, 
como as marteladas na cabeça dos danados e 

o emparedamento dos pecadores na gruta. Os 
gases fétidos, o gelo e as chamas são abun-
dantes, como no poema. Zé fi ca muito impres-
sionado com o que vê, como Dante, mas segue 
seu périplo.

No fi m da seqüência, que dura cerca de doze 
minutos, a única rodada em cores, o diabo surge 
diante do visitante: ele tem a mesma aparência 
de Zé do Caixão e as mesmas longas unhas. 
Ri sadicamente das fl agelações, assim como 
Zé fi zera com suas vítimas. Inspirado numa 
referência histórica de pacotilha – a Roma 
antiga dos fi lmes de gladiadores –, a iconografi a 
ligada ao diabo o associa a Nero, tido também 
como sádico e o mais cruel dos imperadores 
romanos, e do qual empresta o trono, as roupas 
vermelhas drapeadas como uma toga, a coroa 
de louros e até as uvas que devora com volúpia, 
como se estivesse em uma bacanal. No poema, 
Dante designa o diabo como imperador (canto 
XXXIV). Ao lado do demônio, mulheres seminuas 
seguram cachos de uvas, evocando cortesãs de 
uma orgia romana.

Esse rei das trevas é uma espécie de 
meneur de jeu (“mestre-de-cerimônias”) de um 
espetáculo macabro, à maneira de um imperador 
romano que dirige os combates em uma arena, 
condição que divide com Zé, seu duplo, que 
também gosta de pôr em cena o martírio de 
suas vítimas. Tal Lúcifer não tem nada do diabo 
autômato, cansado e solitário descrito por 
Dante: segue a linhagem dos diabos temíveis 
imaginados por escritores como Milton, Goethe, 
Byron e Baudelaire.

O ESTRANHO MUNDO DE ZÉ DO CAIXÃO 
(1967-68)

O fi lme é composto por três episódios. O 
primeiro, “O fabricante de bonecas”, tem como 
tema principal o olho e o olhar, motivos aprecia-
dos pelo cineasta. No fi lme, o olho é o meio pelo 
qual é realizada a intrusão do humano no inuma-
no, tema do fantástico por excelência. Sua mise-
en-scène é canônica, mas a narrativa pode ser 
pensada a partir de aproximações com o conto 
“O homem de areia”, de E. T. A. Hoffmann, em 
que o olho tem lugar central. No conto, Natha-
nael se apaixona pela boneca Olímpia, que ele 
imagina ser humana. Ele é atraído pela expres-
são dos olhos dela, que no fi lme é o maior atri-
buto das bonecas construídas pelo velho arte-
são. Nathanael vive perturbado por lembranças 
da infância, pelo medo do homem de areia, que 
arranca os olhos das crianças que não dormem 
cedo. No fi lme, o gesto de arrancar os olhos tam-
bém está associado à idéia de punição.

No ensaio A inquietante estranheza, Freud 
analisa o conto de Hoffmann e recorda que a 
angústia de machucar ou perder os olhos é uma 

angústia infantil que pode perdurar no adulto. 
A boneca, comum ao fi lme e ao conto, é uma 
fi gura ligada à infância. Segundo Freud, essa 
angústia é com freqüência um substituto da an-
gústia de castração, o que enfatiza a relação 
entre o olho e o membro viril. O fi lme absorve e 
desenvolve tais conceitos à sua maneira: o olho 
dos voyeurs no buraco da fechadura aproxima o 
órgão da visão e o genital. A mutilação dos olhos 
e a decapitação dos malfeitores podem ser vis-
tos como castrações simbólicas, como um casti-
go ligado ao estupro das fi lhas do artesão.

“Tara”, o segundo episódio, revisita o amor 
de Quasímodo por Esmeralda, do romance O 
corcunda de Notre-Dame, de Victor Hugo, com 
referências à Bela e a fera, de Leprince de Be-
aumont – na atração do disforme pelo belo –, e a 
Cinderela, de Perrault, no motivo do sapato per-
dido que vem a ser restituído pelo homem apai-
xonado. Tomando motivos edulcorados dessas 
duas fábulas ingênuas, Mojica cria um contras-
te insólito a partir dos desvios que introduz em 
seguida. Tais desvios são de caráter fetichista 
e necrófi lo, temas nunca abordados antes pelo 
cinema brasileiro.

A força da cena de necrofi lia, a mais impressio-
nante do fi lme, em que o corcunda restitui o sapa-
to perdido à moça, já morta e enterrada, deve-se 

menos ao seu caráter excessivo e mais à coexis-
tência de afeto e perversão, ingenuidade e cor-
rupção: poucas coisas são mais perturbadoras do 
que um aviltamento cometido com ternura.

A frustração sexual do corcunda, a necrofi lia, 
o fetichismo do pé e do sapato e as fantasias 
erótico-macabras em torno do vestido de noi-
va são temas que lembram Viridiana (1961), de 
Luis Buñuel. Esses empréstimos de outras obras 
mostram a capacidade de Mojica de articular e 
transformar referências. Combinando deprava-
ção e candura, o diálogo intertextual do cineasta 
integra dados dos contos de fadas ao seu uni-
verso pessoal, para pervertê-los.

O derradeiro episódio, “Ideologia”, é um dos 
fi lmes mais violentos e blasfemos do cineasta. 
A seqüência de suplícios mostrada pelo pro-
fessor Oaxiac Odez ao casal de convidados é 
especialmente repugnante. A mais atroz talvez 
seja a do homem torturado em um aparelho que 
estira seus músculos até destroçar-lhe o corpo. 
Como o Cristo crucifi cado, a vítima está sumaria-
mente vestida e tem o corpo coberto de sangue. 
Alguns planos do mártir lembram a Descida da 
Cruz, motivo importante da iconografi a cristã. A 
blasfêmia surge quando homens esfomeados 
arrancam a carne do supliciado a dentadas, 
consumando a ofensa à Eucaristia.
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(1965-66)
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Zé chega ao inferno pelo cemitério, enquanto a 
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com seus sucessivos círculos, como no poema 
de Dante, tem a forma de um funil, que lembra 
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transformar referências. Combinando deprava-
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fi lmes mais violentos e blasfemos do cineasta. 
A seqüência de suplícios mostrada pelo pro-
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especialmente repugnante. A mais atroz talvez 
seja a do homem torturado em um aparelho que 
estira seus músculos até destroçar-lhe o corpo. 
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O desfi le de abjeções, no qual loucura e per-
versidade se combinam com monstruoso sadis-
mo, remete aos suplícios do Inferno de Dante, 
às pinturas de Bosch e aos espetáculos do 
Grand-Guignol, no século XIX – teatro do sangue 
derramado, de tudo o que pode ser chocante, 
descrevendo minuciosamente a crueldade e a 
devassidão. O naturalismo empírico de Mojica 
corresponde ao realismo cru do Grand-Guignol: 
ambos submetem o espectador às vertigens 
de uma verossimilhança provocativa, que des-
denha da dramaturgia tradicional. O gosto pela 
participação ativa do corpo, quase onipresente 
nos fi lmes de Mojica, é outro traço essencial da 
tradição grand-guignolesca.

A última cena do fi lme, o banquete canibal, 
insiste na tonalidade ultrajante e apresenta ou-
tras referências cruzadas. As cabeças do casal 
sobre baixelas de prata lembram as cabeças-
troféu de certas tribos indígenas e africanas, 
que degolavam os inimigos, a decapitação 
de São João Batista ou o quadro Tiradentes 
esquartejado, de Pedro Américo. A expressão 
serena nos rostos do casal martirizado é seme-
lhante à do santo em várias representações e à 
do herói da Inconfi dência na pintura citada.

O banquete de Oaxiac com seus acólitos 
faz referência à última ceia de Cristo com os 
apóstolos, quando Jesus instituiu a Eucaristia. 
O Messias, de Haendel, na faixa sonora, reforça 
a identifi cação paródica entre Oaxiac e o Re-
dentor, desenvolvida ao longo de todo o fi lme.

O DESPERTAR DA BESTA 
(RITUAL DOS SÁDICOS) (1969)

É o fi lme fantástico de Mojica mais compro-
metido com o real. Mostra comportamentos rela-
cionados à contracultura e a um suposto modo 
de vida hippie, dados da realidade brasileira da 
época. Mais descritivo que narrativo, o fi lme é 
uma sucessão de fragmentos costurados por 
uma intriga tênue, o que dirige a atenção do 
espectador menos à história e mais ao que as 
imagens têm de concreto.

A opção pela fragmentação do espaço e do 
tempo deve-se em boa medida a um imperativo 
ligado às condições de realização do fi lme: como 
o pequeno orçamento de que Mojica dispunha o 
obrigava a rodar rapidamente e o impedia de ter 
os atores à disposição durante muito tempo, ele 
criou uma história constituída de vários relatos, 
evitando cenas com muitos atores. A narrativa 
é dividida em três blocos. O primeiro – mais lon-
go – expõe o que parece ser o tema central do 
fi lme: a vida dissoluta de drogados paulistanos; 
o segundo, constituído unicamente por um fl ash-
back, prepara a transição para o desfecho; e o 
terceiro mostra as alucinações provocadas pela 
experiência de um psiquiatra.

O bloco inicial tem uma dúzia de episódios 
em que o uso de drogas está diretamente 
relacionado a condutas sexuais heterodoxas. 
A sordidez e o excesso característicos do diretor 
estão presentes. Há ritos de carnavalização, 
com acentos bakhtinianos, fantasias surrealistas 
e fi gurações do abjeto que seriam retomadas 
pelo Cinema Marginal.

O bloco intermediário explica as circuns-
tâncias do experimento do psiquiatra. Ele traz 
duas seqüências de imagens não-fi ccionais: 
fragmentos de Quem tem medo da verdade?, 
programa exibido pela TV Record, em que Moji-
ca é difamado por um júri; e uma cena da peça 
teatral Na selva das cidades, de Bertolt Bre-
cht, encenada pelo Teatro Ofi cina. Mojica rea-
ge às ofensas que recebe no programa de TV 
com um discurso infl amado em defesa do seu 
cinema, o qual termina com a inserção da can-
ção Aquele abraço, de Gilberto Gil, referência 
ao Tropicalismo e ao programa do Chacrinha.
A canção desautoriza o programa da Record ao 
compará-lo àquele apresentado pelo animador 
pernambucano. Esse gesto crítico do cineasta é 
uma reação sarcástica à ofensiva que sofria por 
parte da imprensa e de setores “bem pensantes” 
da sociedade brasileira, escandalizados com o 
conteúdo agressivo de seus fi lmes.

O terceiro e último bloco, composto pelas 
alucinações dos drogados, rompe com os “efei-
tos de real” dos blocos anteriores, o que realça 
sua estranheza. Tudo é pura imaginação, livre e 
imprevisível. Os cenários, as cores e a banda-
sonora são exercícios de interpretação desen-
volta da plástica psicodélica: a contracultura é 
“digerida” pela cultura popular.

Nas alucinações, Zé do Caixão é onipresente 
e tem poderes sobrenaturais, o que não 
acontecia nos fi lmes precedentes. Cada um dos 
quatro drogados tem um ponto de vista diferente 
sobre Zé, produzindo uma imagem aberta e 
contraditória do personagem, que muitas vezes 
se aproxima da imagem criada por parte do seu 
público. Essa perspectiva múltipla em torno de 
Zé do Caixão pode ser vista como uma discussão 
sobre o personagem e o próprio cinema de 
Mojica, um refi namento metalingüístico pouco 
comum no cinema popular.

FINIS HOMINIS (1970-71)

A manipulação da religião e da religiosidade 
popular pelos meios de comunicação de massa 
é o tema central deste fi lme. Feito com ainda 
menos recursos do que a média das produções 
de Mojica, Finis hominis é bastante inferior a 
elas no aspecto formal. A narrativa avança 
penosamente, episódios são alongados por um 
acúmulo de detalhes não essenciais, os registros 
sério e paródico alternam-se constantemente, 
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comprometendo a visada crítica desejada pelo 
cineasta, mal-sucedido ao tentar desenvolver 
um tema que continua a ganhar importância 
desde a época da rodagem do fi lme até hoje. 
Mojica fez uma continuação desta obra, Quando 
os deuses adormecem, ainda mais precária.

EXORCISMO NEGRO (1974)

O fi lme contrasta com as produções anterio-
res de Mojica: sua estética Boca do Lixo está a 
anos-luz do artesanato kitsch e autêntico que 
distingue o cineasta. O fi lme foi encomendado 
pelo produtor Aníbal Massaini Neto (conhe-
cido pelas pornochanchadas com pretensões 
de sofi sticação), que pretendia tirar proveito do 
sucesso estrondoso de O exorcista (1973), de 
William Friedkin. A expressividade, determina-
da pela improvisação, pelos artifícios extrava-
gantes e pelo excesso, desaparece no conven-
cionalismo anódino, na uniformidade calculada 
da mise-en-scène.

Acadêmica, a câmera limita-se a observar 
a ação, sem implicar-se com ela, ao contrário do 
estilo de câmera dos outros fi lmes de Mojica, que 
tinha travellings e planos-seqüência desenvoltos.

A autenticidade do universo de Mojica só 
aparece pontualmente, nas seqüências na casa 
da bruxa, que remetem à cultura popular, aos 
ritos religiosos afro-brasileiros, e na seqüência 
do pesadelo, na qual acontecem a missa 
negra e o duelo entre Mojica e Zé do Caixão. 
O terror psicológico infundido pelas possessões 
demoníacas – o único ponto de contato entre 
Exorcismo negro e O exorcista, cultivado durante 
quase todo o fi lme – dá lugar ao horror visceral 
caro a Mojica na cena da missa negra. Mojica 
encontra, enfi m, seu espaço, e interpreta Zé com 
a desconcertante sinceridade que lhe é habitual. 
Contudo, a mise-en-scène asséptica atenua a 
força da seqüência.

Nessas duas seqüências, a iluminação imita 
certo maneirismo de cor célebre nas adapta-
ções dos contos de Edgar Allan Poe feitas por 
Roger Corman nos anos 1960, as quais lança-
ram a moda da intensa luz vermelha. A essa 
falta de originalidade junta-se uma câmera bem 
comportada, e o resultado é pouco convincen-
te: o rito de horror capitaneado por Zé mostra-
se maquinal, convencional, quase “didático”, 
próximo da caricatura.

DELÍRIOS DE UM ANORMAL (1977-78)

Sem dinheiro para realizar um longa-me-
tragem, depois de passar alguns anos envol-
vido apenas em fi lmes de encomenda pouco 
lucrativos, Mojica recorreu a um subterfúgio 
imaginativo para fazer Delírios de um anormal: 
utilizou cenas censuradas de outros fi lmes e 

tomadas não incluídas na montagem fi nal des-
tes, alinhavadas por poucas cenas rodadas 
especialmente para o fi lme. O artifício está 
presente no título: os “delírios” são as cenas 
censuradas, e “anormal” é o personagem das 
cenas rodadas especialmente para o longa.

Esta antologia de restos apresenta per-
versões, alucinações e fi guras monstruosas 
pertencentes ao bestiário criado pelo cineas-
ta. Tais imagens compõem essencialmente o 
pesadelo do personagem do psiquiatra; são 
os “delírios” prometidos pelo título. Há frag-
mentos da fi guração do inferno de Esta noite 
encarnarei no teu cadáver, pedaços da missa 
negra de Exorcismo negro, atrocidades come-
tidas na câmara de tortura de Oaxiac Odez em 
Ideologia e passagens de Ritual dos sádicos.

Todavia, o fi lme não tem a mesma efi cácia 
de outras aventuras de Zé do Caixão. As cenas 
recicladas são muito heterogêneas e sua car-
ga perturbadora se esvai na montagem: o hor-
rível confunde-se com o risível, o fundamental 
está ao lado do insignifi cante. Arranjados de 
modo primário, esses fragmentos repetem-se 
com insistência, conferindo um ritmo “estáti-
co” ao fi lme – apesar da extrema atomização 
da montagem. A própria textura das imagens, 
que varia de um fragmento para outro, reforça 
ainda mais sua disparidade.

Poucas cenas escapam do naufrágio, e, 
não por acaso, entre elas estão três que fo-
ram rodadas especialmente para o fi lme. A pri-
meira mostra supliciados envolvidos por uma 
substância pastosa, que remete ao barro origi-
nal da gênese bíblica. A segunda consiste em 
uma espécie de instalação mural que expõe 
torsos, nádegas e rostos femininos inseridos 
em uma sucessão de buracos feitos em uma 
enorme faixa de plástico. Esses dois conjuntos 
de imagens, explorados longamente por pano-
râmicas, aproximam-se da fantasmagoria livre 
e inventiva cara a Mojica. A terceira cena é um 
plano-fi xo em que Zé está com uma dezena 
de mulheres nuas. A imagem é algo nebulo-
sa e cheia de sobreposições, que duplicam 
as fi guras e dão um caráter incerto, onírico, à 
representação. Estática, a cena é desconcer-
tante, pois o erotismo que os corpos poderiam 
transmitir é quase neutralizado pela atitude 
das mulheres: imóveis, elas têm uma expres-
são inocente no rosto e nas posturas corpo-
rais, oscilando entre o piedoso e o extático, 
e remetendo à beatitude de certa pintura reli-
giosa. Esses deslocamentos estabelecem um 
contraste imprevisto que dá um tom insólito ao 
quadro, lembrando a imagética do sonho pró-
pria do surrealismo e o melhor da “estética” 
do cineasta.

48 49

José Mojica Marins em cena do fi lme Exorcismo negro (1974)
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REINO SANGRENTO
Ficção, 1950, 16 mm, P&B, 9 min,

SENTENÇA DE DEUS
Ficção, 1955-56, 35 mm, 

P&B, inacabado

Em Reino sangrento, 
filme de aventura 
ambientado na selva 
amazônica, dois garotos 
são feitos prisioneiros por 
um sultão malvado e levados 
ao palácio. Sentença de Deus 
é um dramalhão noir sobre 
uma família desestruturada. 
As cenas rodadas serviriam para 
conquistar possíveis investidores. 

Antes de ser reduzido à condição 
de discurso furado de uma classe 
dominante, o cinema brasileiro era – 
principalmente – uma grande aventura. 
Reino sangrento e Sentença de Deus 
são verdadeiras relíquias desse tempo de 
bravos. As duas fi tas, uma 100% amadora 
e a outra semiprofi ssional e inacabada, são 
experimentais no sentido mais genuíno. 
Revelam os primeiros passos de José Mojica 
Marins – o maior cineasta brasileiro de todos 
os tempos – no terreno baldio da realização 
cinematográfi ca.
Nosso Méliès da Vila Anastácio começou no 
ofício aos 13 anos. O único incentivo de Mojica 
foi seu desejo incontrolável de fazer cinema, de 
seduzir e hipnotizar as massas. Hoje, os cineastas 
fi cam à espera do incentivo fi scal. Reino sangrento 
foi fi lmado a 18 quadros, com uma câmera 16 mm de 
corda. É um fi lme silencioso. Era exibido em cinemas do 
interior e em clubes. Mojica levava o projetor, apresentava 
sua trupe e narrava a trama durante a projeção. 
Nessa película, quer a imaginação de Mojica que a história 
do fi lme se passe na Amazônia. Não é o que vemos na tela. A fi ta 
mostra dois adolescentes dos anos 40 em apuros, prisioneiros em um 
palácio, entre sultões e odaliscas. Viajantes no tempo? Uma quase multidão de fi gurantes 
fantasiados confere credibilidade à produção. As lutas são ótimas, e tudo no fi lme é 
divertido. Quando Mojica entra em cena, na pele do vilão, seus olhos roubam a atenção 
do espectador. Maluco por mulher desde moleque, Mojica sacia seus instintos fi lmando 

uma longa dança do ventre. Em seguida, 
buscando sempre o máximo de realismo, 
o cineasta/ator joga-se da escada e rola, 
sem piedade da própria carne. 
Quanto a Sentença de Deus, trata-se 
de outro material fabuloso. A história da 
produção – nunca concluída – é mais 
melodramática que o próprio enredo do 
fi lme. Durante quase dois anos, Mojica 
fez de tudo para conseguir dinheiro. 
Acabou obrigado a desistir do projeto. Os 
dez minutos fi lmados – uma seqüência 
inteira quase montada e vários takes de 
outra – mostram como Mojica já levava a 
sério o trabalho de interpretação. Há uma 
falsa economia de gestos que perturba. Parece canastrice, mas não é só isso. Vemos 
vários takes de uma mesma cena. Praticamente não há diálogos. A cada claquete, 
Mojica entrega-se a uma nova experiência no campo da interpretação. Ele também está 
consciente da necessidade de fi lmar de vários ângulos. Demonstra já saber que deve 
tirar o máximo do princípio básico do cinema: o movimento.

Remier Lion
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A SINA DO AVENTUREIRO
Ficção, 1957-58, 35 mm, P&B,

88 min, longa-metragem

Neste fi lme, Jaime é um jovem e solitário 
bandoleiro que vaga pelos povoados do 
interior praticando assaltos. Em uma fuga, 
leva um tiro e é acolhido pela família da 
ingênua Dorinha, por quem se apaixona. 
Mas o destino reserva surpresas 
amargas para o aventureiro. Por amor 
a Dorinha, Jaime se entrega à polícia. 
Ao sair da prisão, contudo, tem de 
enfrentar o sanguinário Xavier. 

O primeiro longa-metragem escrito 
e dirigido por José Mojica Marins 
não pertence ao gênero que 
o consagrou, o filme de terror. 
A sina do aventureiro é um faroeste 
cabloco (ou “western feijoada”, 
na definição do pesquisador
Rodrigo Pereira), vertente prolífi ca, 
mas desprezada pela historiografi a 
clássica do cinema brasileiro. 
Insere-se, portanto, na tradição 
mais ampla dos fi lmes rurais de 
aventura, território que compreende 
nomes tão heterogêneos quanto 
signifi cativos como E. C. Kerrigan, 
Amilar Alves, Luiz de Barros, 
Humberto Mauro, Eurides Ramos, Antoninho Hossri, Victor Lima Barreto, Carlos Coimbra, 
Wilson Silva, Osvaldo de Oliveira, Reynaldo Paes de Barros, Edward Freund, Ozualdo 
Candeias, Tony Vieira e Rubens Prado.

O intuito de dialogar com um dos gêneros mais 
populares do cinema aponta o que a direção de 
cinema signifi ca para Mojica: comunicação direta 
com o público. Daí ser o próprio cinema o seu 
principal universo de referências. Se em 1958 – ano 
em que o fi lme foi lançado – isso ia de encontro 
ao ideário nacional-popular defendido pelos 
realizadores independentes ligados à esquerda. 
Por outro lado, antecipava em pelo menos dez 
anos a corrente contracultural dos cineastas ditos 
marginais, marcada pelo culto ao fi lme de cinema: 
“O natural é tão falso como o falso. Somente o 
arquifalso é realmente real”, diria Rogério Sganzerla, 
com admiração, sobre o criador de Zé do Caixão.
O “arquifalso” faroeste A sina do aventureiro 
compreende em sua estrutura melodramática uma 
série de clichês facilmente assimiláveis por amplas 
camadas do público espectador de fi lmes, leitor de 

folhetins e de histórias em quadrinhos ou fi el seguidor de rádio/telenovelas. Embora 
esse compromisso com o gênero pudesse ser relacionado a uma “camisa-de-força”, 
é justamente o oposto que se dá com Mojica: é o clichê que o redime, é a “prisão” do 
gênero que o liberta. 
Tal relação visceral com o cinema certamente contribuiu para conferir ao fi lme uma 
aparência, algo inusitada, de antologia. Enquadramentos e cenários, diálogos e músicas 
e determinadas soluções de montagem são colhidos de um vasto repertório comum. 
Reorganizados por Mojica, às vezes dão a impressão de unidade desamparada: Jaime, 
o aventureiro do título, nos é apresentado em uma espécie de trailler dentro do fi lme; 
grandes elipses modifi cam a caracterização de alguns personagens, mas mantêm 
intocados tantos outros; as canções (cujas letras foram escritas pelo próprio Mojica) 
condizem com o estilo épico, mas não são dóceis a ponto de se submeter à narrativa. 
O que dá organicidade a esse conjunto desigual de atrações é que tudo parece 
estar submetido a um paradoxo fundamental: A sina do aventureiro é decupado 
como um fi lme mudo e dialogado como um programa radiofônico. Entre o primado 

da imagem e o reinado da palavra, 
afi rma-se um estilo.
Em A sina do aventureiro não há 
meios-tons, sutilezas ou perfumaria. 
Tudo se passa como se o cinema fos-
se um território a ser constantemente 
violado. Mojica assina não só a dire-
ção, o argumento e o roteiro como 
também a decupagem. Esse desta-
que soa estranho, mas faz sentido: 
corresponde à ambição de Mojica 
Marins em apossar-se da linguagem, 
abrindo veredas e clarões com a vio-
lência convicta que é própria apenas 
daqueles espíritos originais, para 
quem a criação não é circunstância, 
mas caminho sem volta. 

Luís Alberto Rocha Melo
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MEU DESTINO EM TUAS MÃOS
Ficção, 1961-62, 35 mm, P&B, 80 min, longa-metragem

O fi lme conta o drama de cinco crianças pobres que vivem infelizes com suas respec-
tivas famílias. Cansados de abuso e desprezo, os amigos fogem de casa e saem pelas 
estradas, acompanhados do violão e da cantoria de Carlito (vivido por Franquito), o 
mais velho deles. O jovem Franquito, o “garoto da voz de ouro”, foi uma aposta “caseira” 
para embarcar no estrondoso sucesso de Pablito Calvo, astro-mirim de Marcelino, pão 
e vinho (1955). Mojica compôs três das dez canções interpretadas por Franquito.

Uma das coisas que mais atrai em 
Meu destino em tuas mãos é a re-
pulsa natural que o fi lme provoca 
no fã de terror comum, e em boa 
parte dos fãs de Mojica. Falta ao 
fi lme o apelo da produção anterior, 
A sina do aventureiro, faroeste ro-
dado em tela larga. Meu destino 
em tuas mãos é um melodrama 
suburbano feito para crianças e 
produzido com olho no sucesso 
de Marcelino, pão e vinho. As refe-
rências são macabras, mas o fi lme 
é revelador. Em 80 minutos, desfi -
lam diante de nossos olhos todos 
os clichês do gênero, temperados 
por aquele neo-realismo involun-
tário das produções sem dinheiro. 
A direção de Mojica deixou o fi l-
me ainda mais cru e violento. 
É o nosso Los olvidados (Luis 
Buñuel, 1950), que foi esquecido. 
Do ponto de vista técnico e da 
realização, dentro do ambiente 
precário da produção indepen-
dente paulista dos anos 50, não 
há muito o que criticar. O fi lme é 
legal, embora a voz fi na do jovem 
cantor Franquito, para quem o fi l-
me serviu como veículo, seja algo 

difícil de suportar. Fotografado com elegância pelo experiente Ruy Santos, o fi lme conta 
ainda com duas fi guras lendárias na equipe. O montador Máximo Barro e Ozualdo Can-
deias, que escreveu o roteiro a partir de anotações de Mojica, mas não levou crédito. 
As tragédias familiares são apresentadas pelo cineasta com requintes de maldade. 
O fi lme – como bom melodrama – é também um musical que desliza da comédia para o 
policial, com alguma ação e momentos de suspense efi cientes. A decupagem é clássi-
ca. E se Mojica traz o melodrama no sangue, ele tem o terror nos olhos. A primeira cena 
em que aparece no fi lme é devastadora, uma pérola do expressionismo noir paulistano. 
É o estopim da fi ta. O marido chega em casa, bêbado, e bate na mulher.

O fi lho tenta defender a mãe com um cabo de vassoura. O pai não pensa duas vezes, 
vira-se para o moleque e diz: “Eu te mato!”. Apavorado, o menino foge com outros ami-
guinhos do bairro. Eles são uma espécie de Batutinhas da periferia de São Paulo. Todos 
sofrem maus tratos em casa ou são explorados de maneira sórdida por suas famílias. 
Um bom retrato de época. Choca a imagem da favela onde mora o garoto negro Crispim 
– não mais que quatro barracos. Os números musicais com Franquito são delicados, 
mas o moleque da favela rouba a cena com suas qualidades de ritmista. Classe! Mojica 
domina e subverte a cadeia alimentar da cultura de massa. 
Meu destino em tuas mãos foi realizado com o dinheiro da venda dos long plays de 
Franquito. A censura prejudicou o fi lme, classifi cando-o para 14 anos, e Meu destino 
em tuas mãos perdeu seu público-alvo. Foi um fracasso comercial. Mesmo assim, 
merece ser visto. Todas as cenas com Mojica são geniais. Seu talento para o horror é 
nato. O momento do reencontro com o fi lho, no hospital, é assustador. O fi nal, na igreja, 
apoteótico. O mais perto que o cinema brasileiro chegou de Vertigo (Um corpo que cai, 
Alfred Hitchcock, 1958) e de Fritz Lang (Metrópolis, 1927).
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À MEIA-NOITE LEVAREI SUA ALMA
Ficção, 1963-64, 35 mm, P&B, 81 min, longa-metragem

O agente funerário Zé do Caixão sente grande prazer em humilhar e ridicularizar os 
ingênuos moradores de uma pequena cidade, em especial no que se refere à crendice 
deles. Mas Zé tem uma grande obsessão: gerar o fi lho perfeito. 

Gênese do personagem Zé do Caixão, um dos 
mais marcantes da história do cinema brasileiro, 
ao lado do capitão Galdino Ferreira, de Antônio 
das Mortes e do Bandido da Luz Vermelha, 
este fi lme também marca a maturidade de José 
Mojica Marins como diretor, o que se relaciona 
com o domínio da linguagem cinematográfi ca.
Em À meia-noite levarei sua alma há todo um 
requintado trabalho de construção de espa-
ços diferenciados para Zé do Caixão, e esse 
é o modo como o fi lme logra distinguir este 
personagem dos outros. 

Nas cenas passadas na taberna, por exemplo, Zé do Caixão destaca-se do resto 
da clientela não apenas por suas vestes e por seu comportamento sarcástico, mas 
especialmente porque suas entradas no ambiente são feitas sempre pelo alto, pois a 
porta da taberna fi ca acima do nível do salão. 
Quando Antônio é assassinado em sua própria casa por Zé, com um golpe de 
barra de ferro, o algoz está em pé enquanto a vítima está sentada e fora de quadro 
– a utilização rica do espaço off potencializa a violência do golpe na imaginação do 
espectador. Essa posição de destaque também ocorre no enterro do doutor Rodolfo, 
cena em que inicialmente Zé do Caixão está afastado do grupo de pessoas, as quais 
se encontram junto da cova, e ligeiramente mais alto, pois ele está em pé sobre um 
túmulo. Finalmente, quando Zé clama para que os fantasmas apareçam no cemitério, 
ele se coloca novamente sobre um túmulo e a câmera o enquadra em contra-plongée. 
Ou seja, em diversos momentos a mise-en-scène reforça para o espectador o sentimento 
de superioridade que o personagem tem de si próprio. 
A seqüência que anuncia a derrocada de Zé do Caixão também é marcada pela idéia 
de queda do personagem. Trata-se do momento em que ele, após ter ouvido as vozes 
das pessoas que matou, sobe numa espécie de plataforma dentro da sua própria casa 
para blasfemar contra a fé em Deus e afi rmar a vida – enquadrado em contra-plogée. 
Mas em seguida há um claro movimento no sentido oposto ao predominante no fi lme, 
pois Zé se deita de cabeça para baixo, com olhar vidrado, e a câmera acompanha-o, 
passando a enquadrá-lo em plongée. Esse é o primeiro momento no fi lme em que ele 
fraqueja; e daí em diante sua descrença será colocada em dúvida por fantasmas e 
vozes que o atormentam. Na longa seqüência fi nal, Zé cai por diversas vezes na mata 
e arrasta-se continuamente, numa inversão da posição altiva mantida até ali. Quando o 
personagem é achado morto pelos habitantes da cidade, ele se encontra numa posição 
semelhante à descrita anteriormente: deitado com a cabeça pendida para baixo e 
olhos esbugalhados. 
Pode-se dizer, grosso modo, que a tendência dos dois terços iniciais do fi lme é representar 
Zé do Caixão elevado fi sicamente quando comparado aos outros personagens, enquanto 
o terço fi nal apresenta topografi camente a sua queda, mesmo porque o destino fi nal dos 
cadáveres é a sepultura. Ademais, segundo a crença popular, o inferno se localizaria 
nas profundezas da Terra.

Arthur Autran 
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O DIABO DE VILA VELHA
Ficção, 1964-65, 35 mm, cor, 90 min, longa-metragem

Um pistoleiro misterioso chega a um vilarejo e se junta à gangue do Diabo, que domina o 
lugar. É época de eleição, e o bando intimida a resistência da oposição e do padre local. 
A população, no entanto, está ansiosa por mudanças políticas e, auxiliada pela polícia, 
tenta combater o vilão.

Clássico na forma, O diabo de Vila Velha inicia, 
como vários westerns, com a chegada de um mis-
terioso pistoleiro – Lorenzo – a um vilarejo. Logo o 
forasteiro é cooptado para o grupo do chefe local, 
Amaro, conhecido como “o perverso Diabo”. Esse 
personagem é o poderoso dono de uma mina, na 
qual escraviza seus empregados.
O candidato do Diabo a prefeito do lugar é Fagun-
des – José Mojica Marins –, que enfrenta pela pri-
meira vez um movimento de oposição. O golpismo 
dá o tom político e aparece em uma conversa entre o 
padre e o prefeito da cidade: “Em caso de eleições, 
o povo é quem manda. Espero que respeitem os di-
reitos do povo, porque, senão, para que eleições?”. 
A trama do fi lme se desenrola mediante os esforços 
para manutenção – e renovação – do poder. A divi-
são está também no nome dado à localidade: para o 
Diabo e sua gangue é Vila Velha, e, para os renovadores, Vila Esperança.
Lorenzo – em uma boa interpretação de Milton Ribeiro – torna-se o pistoleiro-mor do 
Diabo. As diversos assassinatos que promove geram uma rede de vinganças em sé-
rie, que só aumenta durante o fi lme. A vingança também torna-se a fonte de motivação 
para a bela fi lha do candidato oposicionista e para um capitão da polícia, que se unem 
contra os vilões.
Produção tumultuada, coordenada por Nelson Teixeira Mendes, o fi lme iniciou sob a 
direção de Ody Fraga, que fi lmou alguns interiores no Teatro Guaíra, em Curitiba. Com 

os sucessivos atrasos de fi lmagem, Mendes 
tranferiu a direção para Mojica que, com Eliseu 
Fernandes na fotografi a, realizou as belas ce-
nas externas, as quais concentram a verdadei-
ra força da aventura. 
No fi lme, rodado inteiramente no Paraná, Mo-
jica aproveitou muito bem a paisagem local – 
como a amplidão do planalto de Vila Velha e 
suas exóticas formações rochosas, que nos re-
metem às famosas cenas de faroestes de John 
Ford em Monument Valley. Também são utiliza-
das as Cataratas do Iguaçu e as casas típicas 
do interior do Estado. 
A ágil montagem de Luiz Elias atenua a gravi-
dade das confusões do roteiro e da produção, 
o que rende alguns bons momentos de ação, 
como na cena de confronto entre a polícia e as 
forças do Diabo, que observa tudo do alto de uma rocha.
Mojica utiliza também como recurso narrativo – do qual lançaria mão novamente 
em O estranho mundo de Zé do Caixão: a música que escreveu para reforçar a situa-
ção dos personagens e a tensão local. Ela é interpretada por Edson Lopes e um coral, 
pontuando momentos-chave do fi lme: “Vila Velha é do Diabo/pedaço de terra que Deus 
esqueceu/ sem dar proteção/ Que o sangue vai correr/ com o fi m de muitas vidas”. 
Se no papel do prefeito José Mojica deixa escapar alguns trejeitos próprios de Zé do 
Caixão, na direção demonstra afi nidade com o gênero faroeste, que já havia exercitado 
em A sina do aventureiro e ao qual voltaria em D’Gajão mata para vingar.

Alessandro Gamo
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ESTA NOITE ENCARNAREI NO TEU CADÁVER
Ficção, 1965-66, 35 mm, P&B / cor, 107 min, longa-metragem

Após escapar da morte, no final de À meia-noite levarei sua alma, Zé do Caixão 
está de volta à pequena cidade onde mora e é alvo dos olhares temerosos da 
população. O coveiro continua a desejar um fi lho para perpetuar a sua linhagem “superior”. 
Para tanto, procura a mulher perfeita, sem economizar recursos cruéis e perversos para 
descobri-la, como raptar seis belas moças, submetendo-as às mais terríveis torturas.

A força do personagem Josefel Zanatas, o coveiro Zé do Caixão, é prova de que, no 
cinema brasileiro, sobrevivem mal os heróis bem-intencionados. As frases de efeito, 
o jogo inócuo de palavras (“tudo”/“nada”), o moralismo incongruente e pernóstico, a 
mistura pretensiosa de misticismo e materialismo que o caracterizam, tudo isso faz de 
Zé do Caixão uma espécie de pária no universo cinematográfi co fi ccional brasileiro. 
Mas sua principal qualidade – a originalidade – decorre justamente de tal condição. 
Vantagem para Zé: é quase impossível sustentar teses e interpretações sociologizantes 
a seu respeito sem cair no ridículo. Assim como o Jeca de Mazzaropi, Zé do Caixão é um 
personagem perfeitamente autoconsciente.
Dispensa, portanto, justifi cativas alheias.
Os únicos fi lmes nos quais Zé do Caixão de fato 
vive como personagem central, classicamente 
inserido em seu particular universo fi ccional, 
são À meia-noite levarei sua alma 
e Esta noite encarnarei no teu 
cadáver. A construção 
dramática de Zé 
em Esta noite... 
atinge, assim, 
um ponto de 
culminância, que 
aponta para uma 
fase de transição. 
Na medida em que o 
fi lme é uma continuação 
de À meia-noite levarei sua 
alma, o personagem já é auto-
referencial, mas não a ponto de 
ser posto em xeque pelo próprio 
realizador. Mantém-se num espaço-limite entre a 
criação original e a repetição. O perigo do esgotamento 
já se manifesta. 
Não por acaso Esta noite... parece assumir outra 
relação com o espaço e com o tempo, distendendo 
situações e explorando o excesso dentro de um 
experimentalismo bem diverso do fi lme anterior. 
A seqüência do pesadelo de Zé do Caixão é um 
exemplo claro disso. Filmada em cores, explora o 
grotesco e as aberrações em grossas camadas de 
tinta, exacerbando o artifi cialismo dos cenários, 
dos fi gurinos, da maquiagem e dos efeitos 
especiais, em tudo diversos do restante do 
fi lme. A seqüência anuncia o psicodelismo de 

O despertar da besta, a sinfonia de urros e o estilo baseado na colagem que marcará 
os fi lmes posteriores de Mojica, além de avançar na suspensão temporal própria à 
percepção poética do cinema de invenção, que começava a dar seus primeiros frutos 
justamente ali, naquele mesmo ano de 1967.
Com Esta noite..., Mojica tem a oportunidade de cristalizar sua criação antológica: um 
personagem exasperado, dono de um bizarro sentimento romântico de eternidade, com 
delírios de grandeza, condenado a 
conviver com uma população servil, 
mesquinha, acovardada. No fundo, 
o verdadeiro terror de Zé do Caixão 
é tornar-se mais um medíocre. 
Curiosamente, ao “esvaziá-lo” em seus 
desdobramentos metalingüísticos, o 
diretor parece ter ouvido o apelo de 
seu personagem. 
Depois de Esta noite encarnarei no 
teu cadáver, Zé do Caixão perde 
consistência e ganha a eternidade. 
O cinema salvou Josefel Zanatas do 
próprio cinema.

Luís Alberto Rocha Melo
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TRILOGIA DE TERROR
Ficção, 1967-68, 35 mm, P&B, 101 min, longa-metragem

Três episódios dirigidos por três cineastas. Em “O acordo”, uma mulher oferece uma 
donzela ao diabo em troca de desencalhar a fi lha solteira. Em “Procissão dos mortos”, 
um operário é o único numa cidade do interior com coragem para enfrentar guerrilheiros 
fantasmas que surgem de madrugada. E, em “Pesadelo macabro”, um rapaz é aterrorizado 
por pesadelos nos quais é enterrado vivo. 
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No primeiro semestre de 1968 fi cou 
pronto o fi lme Trilogia de terror. Produ-
zido por Antônio Polo Galante e Rena-
to Grecchi, o longa-metragem tem três 
episódios, com direção de José Mojica 
Marins, Ozualdo Candeias e Luiz Sergio 
Person. O episódio “Pesadelo macabro”, 
dirigido por Mojica, foi idealizado para 
se tornar a adaptação cinematográfi ca 
de capítulos da série televisiva Além, 
muito além do além, que o próprio Moji-
ca mantinha na TV Bandeirantes desde 
setembro de 1967.
Ex-parceiros de Mojica, Person (roteirista 
não creditado de A sina do aventureiro) e 
Candeias (roteirista também não credita-
do de Meu destino em tuas mãos e even-
tual colaborador em outras produções 
do amigo) escolheram dirigir, respectiva-
mente, os episódios “Procissão dos mor-
tos”, sobre uma cidade aterrorizada por 
fantasmas, e “Noite negra”, renomeado 
para o cinema como “O acordo”, sobre 
uma mulher desesperada que pactua 
com o demônio à espera da cura para a 
doença de sua fi lha.
A partir de enredos bem diferentes, sur-
giu uma tendência comum aos dois ci-
neastas no fi lme Trilogia de terror: a in-
telectualização de temas originalmente 
voltados para o consumo popular. Na 
direção do politizado Person, os espíritos 
que assombram a cidade interiorana se 
transformaram em “guerrilheiros espa-
ciais”, devidamente trajados de boinas 
e metralhadoras, espelhando semelhan-
ça assombrosa e ambígua com o então 
recém-falecido Che Guevara. 

63

O acordo

Procissão dos mortos

Pesadelo macabro

Na direção de Candeias, o cotidiano de 
outra pequena cidade, recriado à moda 
western e tomado por entidades mági-
cas, é retratado em narrativa fragmenta-
da, distante do modelo cinematográfi co 
clássico e comercial.
Mojica, por sua vez, optou por outro ca-
minho. Ao fi lmar “Pesadelo macabro”, 
sobre um rapaz, Cláudio, atormentado 
pelo receio de ser enterrado vivo, o di-
retor utilizou elementos comerciais pró-
ximos aos que o consagraram na pele 
de Zé do Caixão em longas-metragens 
como À meia-noite levarei sua alma e 
Esta noite encarnarei no teu cadáver. 
Dos pesadelos do protagonista, repletos 
de rostos disformes, gritos, cobras, ara-
nhas e sapos; ao ritual de macumba em 
que homens comem vidro e um pai-de-
santo quase circense chicoteia jovens 
donzelas em um processo de purifi ca-
ção e nudez, Mojica soube mobilizar o 
imaginário popular em torno do terror e 
do erótico, oferecendo um espetáculo 
grotesco pleno de voyeurismo.
Este apelo ao imaginário ganhou força 
pela escolha da temática: ser enterrado 
vivo parece, ainda hoje, um dos grandes 
temores da humanidade. A imagem de 
um corpo a se debater solitário, certo da 
morte próxima, é recorrente na dramatur-
gia, refl exo de um calafrio a incomodar o 
espectador. Da mesma forma, incomoda 
a cena construída por Mojica para mos-
trar o desespero de Cláudio ao desper-
tar dentro do caixão: seu grito, silenciado 
pelos palmos de terra, é uma tentativa 
inútil de conseguir ajuda. 
O escritor norte-americano Edgar Allan 
Poe, no conto “O enterramento prema-
turo”, descreveu tal sentimento com 
maestria: “A insuportável opressão dos 
pulmões, os vapores sufocantes da terra 
úmida, o contato dos ornamentos fúne-
bres, o rígido aperto das tábuas do cai-
xão, o negror da noite absoluta”.

Reinaldo Cardenuto
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O ESTRANHO MUNDO DE ZÉ DO CAIXÃO
Ficção, 1967-68, 35 mm, P&B, 82 min, longa-metragem

O pensamento inusitado de Zé do Caixão é apresentado em três episódios: a história de 
um velho fabricante de misteriosas bonecas, a paixão sem limites de um vendedor de 
balões por uma bela garota e a didática demonstração de um estranho professor. 

Zé do Caixão é um colecionador de histórias que comprovam sua visão de mundo. Um 
mundo em que razão e certezas são postas de lado. Zé nos previne da necessidade de 
coragem para conhecê-lo, como afi rma na apresentação de O estranho mundo de Zé 
do Caixão, nos advertindo para o que vem pela frente: “Você não viu nada e quer ver 
tudo, você já viu tudo e não viu nada”.
O fi lme, composto de três episódios, é uma síntese disso. A bela abertura, com imagens 
de cemitérios, desenhos, a música-tema – composta por José Mojica Marins –, lembra 
que Zé “criou só para si o seu mundo, que ninguém pode mais tirar”.
No primeiro episódio, “O fabricante de bonecas”, o personagem-título é um misterioso 
senhor chamado Velho Vasco, que pratica seu ofício com a ajuda de quatro belas fi lhas. 
As bonecas – que têm os olhos como ponto forte – são muito cobiçadas e caras, o que 
motiva a ganância de certos tipos que invadem sua casa. As intenções dos invasores 
acabam sendo desviadas pela sedução das fi lhas/sereias, que revelam suas verdadeiras 

funções. Mojica reforça o episódio por meio de uma fusão sonora em que concorrem 
sons de ventania, trovões, órgão, ruídos de animais, atabaques e até de um berimbau. 
Na história, o elemento de mistério esconde-se no que é aparentemente comum, vida e 
morte se confundem, e as fraquezas humanas têm seu preço.
Em “Tara”, um pobre vendedor de balões, para quem até o amor era negado, encontra 
uma bela jovem na rua por quem desenvolve uma estranha paixão. Passa a segui-la e 
acompanha suas desventuras – no dia do casamento, ela é assassinada pela ex-amante 
de seu marido. No entanto, a morte da moça não o impede de, movido pela obsessão, 
demonstrar seu amor à falecida. Uma macabra história sem diálogos, embalada por 
singelos sons de realejos e caixinhas de música, na qual – reforçando a visão de mundo 
de Zé – paixão e tara misturam-se, gerando no ser humano um sentimento latente que 
o acaso pode despertar. 
Mas é no episódio “Ideologia” que Mojica permite que seu personagem coloque à prova 
seu jeito de pensar. Logo no início ouvimos, num programa de televisão, o professor 
Oaxiac Odez (Zé do Caixão ao contrário) explicar didaticamente sua visão sobre 
a predominância dos instintos sobre a razão. A forma como Mojica apresenta Odez 
– primeiro somente sua voz e as reações de incômodo dos presentes, depois suas 
mãos e famosas unhas sobre a mesa para só depois revelar o rosto do personagem 
– reforça a mística em torno da fi gura de Zé do Caixão. O professor 
é questionado por um jornalista, com quem discute, mas 
acaba por convidá-lo a uma visita à sua mansão para 
tentar provar o que havia afi rmado. Segue-se uma 
incursão à câmara de horrores de Odez, com uma 
série fantástica de torturas e crueldades que visam 
unicamente demonstrar os limites do controle da 
razão sobre as ações humanas. Em “Ideologia”, 
Zé do Caixão comprova sua visão de mundo 
numa experiência de laboratório.

 Alessandro Gamo
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O DESPERTAR DA BESTA (RITUAL DOS SÁDICOS)
Ficção, 1969, 35 mm, P&B / cor, 91 min, longa-metragem

Em um programa de televisão, um médico expõe sua controvertida tese sobre as drogas e 
a infl uência da auto-sugestão, resultado de pesquisas que realizou com LSD em um grupo 
de voluntários. As experiências utilizaram a imagem de Zé do Caixão, e o personagem 
aparece de maneira diferente nos delírios psicodélicos de cada um, misturando sexo, 
perversão e sadismo.

O despertar da besta é uma obra-prima. 
Na filmografia de José Mojica Marins, 
o fi lme pode ser visto como um vôo em 
alta velocidade que, a certa altura, atinge 
em cheio o chamado Cinema Marginal 
ou de invenção. Trata-se de um fi lme 
que é, em sua natureza incontrolável, 
um verdadeiro elogio que o cineasta 
performático faz ao ato intuitivo da criação 
poética. Seu território é, naturalmente, o 

próprio cinema, da metalinguagem 
à utilização reifi cada do Zé do 
Caixão, da exploração auto-irônica 
da persona pública de Mojica 
Marins ao cinema de atrações e à 
presença de um paródico Ozualdo 
Candeias trabalhando como ator. 

Contudo, O despertar da besta vai mais 
longe, incorporando uma parafernália 
midiática e artística: HQs, teatro, TV e, 
claro, cinema.
Diferentemente, portanto, de uma 
signifi cativa parte dos fi lmes brasileiros 
realizados na época, em O despertar da 
besta não vemos o cinema como um universo isolado do conjunto da indústria cultural. 
A formação não-literária e não-universitária de Mojica Marins o distancia do discurso 
crítico radical contra a ação emburrecedora dos meios de comunicação de massa. 
Se tal discurso por um lado teve sua razão de ser, por outro acabou por reforçar uma 
imagem de auto-indulgência; como se, entre a “arte” e a “indústria”, o cinema sempre 
tivesse ocupado o espaço e a função de mediador “independente”. 
Mojica comete o “pecado capital” ao deixar claro que o cinema é também o lixo cul-
tural que engolimos e vomitamos diariamente. Em O despertar da besta, porém, isso 
não é uma denúncia, mas um ponto de partida. As imagens televisivas do programa 

Quem tem medo da verdade? 
e da montagem teatral de Na 
selva das cidades, pelo Teatro 
Ofi cina, as cenas de orgia e de 
consumo de drogas, a canção 
hippie que fala de guerra e de 
paz, além de todo o universo 
pictórico de terror psicodélico, 
possuem hoje o valor de teste-
munho de uma época. 
Mojica Marins concebeu uma 
obra antropofágica, tropica-
lista, contracultural e, apesar 
de tudo, atemporal. Assistir a 
O despertar da besta é como 
ser tragado por um cinema 

que pouquíssimas vezes foi tentado entre nós, o que confere ao fi lme uma atualidade 
sempre renovada. Como a intenção de Mojica não é explicitar teses, tudo se resume 
ao terreno da pura intuição. O resultado traz surpresas e um enigmático fascínio, que 
nasce sobretudo do tratamento fotográfi co (que combina contrastes entre um preto-
e-branco cristalino às cores berrantes e as viragens coloridas) e de uma montagem 
criativa e indisciplinada. Quanto à “mensagem”, poucos fi lmes brasileiros foram tão 
bem-sucedidos em retratar o Brasil asfi xiante, ácido, triste, nebuloso e pesado daque-
les anos pós-AI-5 – ainda que em momento algum o fi lme se mostre interessado em 
construir tal retrato, pelo menos de forma explícita ou discursiva. 
Amarrados pelo penumbroso debate televisivo entre o médico psiquiatra (Sérgio 
Hingst), os convidados reacionários (João Callegaro, Maurice Capovilla, Jairo Ferreira, 
Carlos Reichenbach e Walter Portella), além do próprio Mojica Marins (as himself), os 
personagens formam um elenco de aberrações muito mais inquietantes do que as 
alucinações: eles representam uma 
monstruosa classe-média, em todos 
os aspectos aterrorizante. 

Luís Alberto Rocha Melo
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Luís Alberto Rocha Melo
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SEXO E SANGUE NA TRILHA DO TESOURO
Ficção, 1970, 35 mm, Cor, 83 min, longa-metragem

Um explorador americano organiza uma expedição amazônica à procura de um tesouro 
perdido que, após a queda de um avião com valiosas jóias, acabou em poder de um 
homem misterioso (interpretado por Mojica). Entre noitadas de sexo e violência, os 
aventureiros entram em confl ito (motivado por ouro e mulheres) e terminam por tentar 
matar uns aos outros. 

Em novembro de 1969, por necessidades fi nanceiras, José Mojica Marins aceitou reali-
zar Sexo e sangue na trilha do tesouro. Essa encomenda, a primeira de muitas em sua 
carreira como cineasta, foi sugerida pelo produtor Nelson Teixeira Mendes, cuja intenção 
era aproveitar sobras do longa-metragem Herança sangrenta (1966), de Glauco Mirko 
Laurelli, em um fi lme de baixo orçamento que tivesse garantia de retorno fi nanceiro.
Na biografi a Maldito, os autores André Barcinski e Ivan Finotti recordam o episódio 
com humor: o desafi o de Mojica e do roteirista Rubens F. Lucchetti foi criar e dirigir 
um enredo improvisado a partir de seqüências previamente fi lmadas (e descartadas) 
por outro cineasta. A história de uma expedição em busca de valiosas jóias perdidas 
na Amazônia nasceu literalmente da lixeira, dos restos de película. Uma seqüência 
de um teco-teco sobrevoando a fl oresta, imagens de búfalos correndo em disparada, 
de rios, cobras, mato e uma cachoeira foram as bases criativas para Sexo e sangue 
na trilha do tesouro.
Tanta atabalhoação, além da má vontade de Mojica em dirigir uma encomenda pouco 
inspiradora e da imposição do produtor de rechear a Amazônia com orgias e cenas 
de violência, resultou em um trabalho de péssima qualidade. Há preguiça em um fi lme 
cuja principal característica é a esculhambação. São arrastadas e repetitivas as ca-
minhadas na fl oresta, risíveis as seqüências de briga com facas, pouco excitantes as 
transas no meio da noite e nada convincente a montagem com as sobras de Herança 
sangrenta. Lá pelas tantas, quando a expedição deixa o barco e se embrenha na mata 

fechada, os homens caminham caute-
losos e assustados com rifl es na mão: 
no contracampo, búfalos galopam 
educados em um pasto. Essa cena 
retira de Sexo e sangue... qualquer 
tentativa de seriedade e tensão.
A esculhambação, refl etida principal-
mente na linguagem técnica do fi lme, 
assume também ares carnavalescos 
nos tipos que integram a empreitada 
pela recuperação das jóias. Parecem 
estereótipos, cópias imperfeitas do 
cinema americano de aventura. Um 
índio bêbado e mau-caráter – com 
pluma na cabeça e travestido de 
apache, cuja obsessão é desvirgi-
nar a mocinha inocente – tem como 
maior desafeto um pai zeloso, fru-
to distante dos faroestes, em que o 
amor paterno protege a fi lha contra a 
fi gura ameaçadora do indígena. Aos 
outros personagens – um gringo, mu-
lheres fatais de minissaia e pistolei-
ros de torsos à mostra – falta apenas 
a serpentina e o confete para com-
pletar um exotismo que parece não 
funcionar como recurso para engor-
dar a bilheteria.
Se me proponho a ler essa produção 
com tamanha sinceridade é pelo es-
panto de reconhecer em Mojica uma 
grande vivacidade criativa, desperta-
da no sobrenatural à Zé do Caixão, 
mas quase inexistente na maioria 
dos fi lmes dirigidos por ele sob enco-
menda ou apenas como bicos para 
sobreviver. Sinal disso é que O des-
pertar da besta, montado logo após 
Sexo e sangue..., mas liberado pela 
censura apenas em 1982, é a pedra 
de toque na carreira do cineasta.

Reinaldo Cardenuto
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FINIS HOMINIS
Ficção, 1970-71, 35 mm, P&B / cor, 79 min, longa-metragem

Um homem aparece nu em uma praia. Inicialmente, as pessoas fogem, mas com o tempo 
esse sujeito, que ganha o nome de Finis Hominis, começa a cativar um grande número 
de pessoas com suas falas proféticas e suas aparições miraculosas. Ele termina por virar 
celebridade e chega a fazer um discurso em rede nacional de televisão.

Dependendo do ponto de vista adotado, Finis Hominis pode ser visto como um anárquico 
libelo antitradição ou simplesmente um bizarro e engraçado fi lme-piada, aproveitando a 
bem conhecida e já bastante utilizada semelhança formal entre profecia e loucura, entre 

relativização dos valores da sociedade e 
insanidade. É possível pensar em, entre outros 
grandes fi lmes da história do cinema, A vida 
de Brian (1979), de Terry Jones, Europa 51 
(1952), de Roberto Rossellini, Nazarin (1959), 

de Luis Buñuel. As ênfases, naturalmente, variam 
de acordo com as predileções de cada cineasta. 
Mas resiste em todas essas obras um desejo de 

afrontar a hipocrisia de uma sociedade que 
busca a salvação enquanto, na prática, 

abusa de todos os egoísmos, oportunismos 
e outras maldades.

Feito de pequenos episódios interligados 
de forma tênue – ou mesmo não 
interligados –, o filme tem um rico 
imaginário de heresia e de choque 
em relação aos valores instituídos. 
Visto assim, nada mais é do que 
uma continuação lógica da fi losofi a 
dos fi lmes de Zé do Caixão, que 
colocava a nu preconceitos e 
crendices estúpidas da população 
mais humilde. No fi lme, vemos 
o personagem principal beber 
vinho no cálice de uma igreja 
(é o episódio que lhe rende o 
epíteto “Finis Hominis”, expressão 

latina que signifi ca “o fi m do 
homem”), vemos uma viúva ser 
penetrada sexualmente em frente 
do caixão de seu marido, uma 
velhinha que fi nge ter problemas nas 

pernas levantar da cadeira de rodas, 
adultérios, blasfêmias (um casal tirando 

sarro diante da cruz), numerosas ofensas 
que parecem mais gratuitas justamente 
porque participam de uma lógica própria 

do episódio.
Mas a gratuidade aqui representa um trunfo, 

não um demérito. Mojica Marins sempre 
soube que o que faz a força de seus fi lmes são 

os momentos mais impactantes, e não 
a coesão e o equilíbrio da obra como um 
todo. Livre para fazer seu personagem ir 
aonde bem quiser, livre dos entraves de 
uma estrutura narrativa mais fechada, o 
diretor exercita sua veia de fi lósofo da moral 
cotidiana e expõe os defeitos e hipocrisias 
do próprio espectador.
Afi nal de contas, cabe estar atento aos 
signos que conformam a personagem Finis 
Hominis: a nudez inicial, a internação num 
sanatório, as lições de moral que não são 
nada mais que o uso sensato da virtude 
do raciocínio, todas elas apontam para um 
signifi cado muito preciso. Nu e louco, Finis 
é o homem que está fora do mecanismo que 
faz girar o mundo, está fora da inscrição na 
Lei e, portanto, pode, com um olhar livre, 
encarar as sandices que perpetramos todos 
os dias e testemunhar, sem espalhafato ou 
senso de polêmica, que os verdadeiros 
loucos são aqueles que aceitam jogar o 
jogo dos valores aceitos e propagados. 

Ruy Gardnier
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72 73

sala de espera caso não esteja preparado para as cenas reais que estão por vir. Curioso 
é que, desvinculadas de uma tradição acostumada a associar a prática da umbanda ao 
contato com o demônio, as cenas não surtem efeito assustador. Mas, retrospectivamente, 
é possível imaginar que ela deva ter chocado meio mundo. Isso só vem corroborar algo 
que sempre esteve na base da fi losofi a mojiquiana (e que é, na verdade, a moral da 
história de O despertar da besta): a cabeça do homem “normal” é capaz de muito mais 
horrores do que qualquer mundo “fantástico” ou “imaginário”.

Ruy Gardnier

QUANDO OS DEUSES ADORMECEM
Ficção, 1971-72, 35 mm, cor, 82 min, longa-metragem

Nesta continuação de Finis Hominis, o protagonista volta ao manicômio de onde fugiu. Mas 
os deuses que regem o universo adormecem e o Mal instala-se na Terra, fazendo com 
que imagens e sons do mundo desordenado voltem a povoar a mente de Finis. Ele sai 
às ruas novamente para pregar a razão e visita uma favela, um terreiro de umbanda, um 
casamento de ciganos e sai em peregrinação, sempre convidando os homens a refl etir 
sobre seus atos.

Quando os deuses adormecem é a continuação de Finis Hominis. Nos créditos, 
identifi camos os rostos dos dois personagens que abandonaram a vida mundana por 
causa do louco profeta no fi lme anterior. Na verdade, não há nenhum fator especial 
que faça nosso herói deixar as alas do manicômio para novamente ganhar as ruas da 
cidade. Simplesmente lhe dá na veneta, e assim começa uma nova aventura, em que 
se repetem mais ou menos os passos do fi lme anterior, contudo, de forma ainda mais 
brusca: alguns episódios autônomos demandam a intervenção de Finis Hominis para 
que a voz da razão e da justiça revele que os homens agem de forma pouco racional e 
muito hipócrita.
A maior diferença desse fi lme em relação a seu antecessor diz respeito ao número e à 
duração dos episódios: em Finis Hominis víamos diversas cenas e esquetes, ao passo 
que Quando os deuses adormecem utiliza apenas quatro grandes episódios – todos 
eles bem extensos, e com um interesse de atração por si mesmos, até meio avessos 

à própria fi gura do personagem 
principal. Temos primeiro uma 
briga na favela, depois um pon-
to de umbanda, em seguida um 
casamento cigano e, por fi m, a 
peregrinação do protagonista, 
vista num procedimento de fi lme-
dentro-do-fi lme. No mais, como 
pequena intriga paralela, há o 
fato de o manicômio onde mora 
Finis Hominis estar na penúria 
material porque deixou de rece-
ber os vultosos cheques de um 
misterioso benfeitor.
Se há algo que atravanca um tan-
to o fi lme, é essa dupla natureza 
de atrações: por um lado, é um 
fi lme que continua as “aventuras” 
de Finis Hominis, o personagem; 

por outro, é um fi lme de exploitation que já oferece cenas “chocantes” sem a necessi-
dade de intervenção do protagonista. Pode-se dizer que num episódio como o do ponto 
de umbanda, a chegada do guru é um simples adendo à seqüência.
Se no cômputo geral o fi lme não está entre os mais signifi cativos de Mojica, ele apresenta 
alguns momentos brilhantes, como as seqüências de abertura e do já mencionado 
ponto de umbanda. No primeiro caso, algumas imagens de Deus sustentando a Terra 
fazem casa para o que talvez seja o mais interessante e evocativo discurso fi losófi co 
inicial dos fi lmes do diretor. Quanto ao episódio da umbanda, trata-se de um registro 
documental, e o fi lme capitaliza o “escândalo” disso da forma mais oportuna possível: 
alertando o espectador para que saia da sala de projeção e fi que uns cinco minutos na 
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Lima (mesmo assim, deixam saudades 
de outros trabalhos seus), é de uma 
incompetência cósmica.
No entanto, alguns momentos e algumas 
circunstâncias oferecem descrição a 
ser retida da vida e da mentalidade 
interioranas. O melhor, nesse sentido, é o 
bordel: uma casa sem a menor aparência 
exterior de bordel, com uma cafetina 

velha e feia a fazer rapapés 
intermináveis ao coronel, 
que toma a casa por um 
segundo lar. Tanto que 
passa um tempo lá, 
embora sua fazenda 
seja nas redondezas e 
não haja razão lógica 
para permanecer 
no bordel – exceto 
permitir que a fi lha 
seja morta. De todo 
modo, a dualidade entre lar e bordel está preservada.
D’Gajão avança, basicamente, de precariedade em 
precariedade, raramente lembrando os grandes momentos 
de Mojica, mas, aqui e ali traz o frescor raro e a capacidade 
de observação do realizador. E a ninguém escapará, por 
certo, a felicidade da escolha das locações, no interior do 
Paraná, onde tudo evoca um Velho Oeste que não é velho 
nem é Oeste: é tristemente presente. 

Inácio Araújo

D’GAJÃO MATA PARA VINGAR
Ficção, 1971-72, 35 mm, cor, 93 min, longa-metragem

Num acampamento cigano, D’Gajão e Nadja se casam. Perto dali, o capataz Justino seduz 
a fi lha de seu patrão, mas a moça morre ao bater a cabeça em uma pedra. Justino culpa 
os ciganos pela morte e comanda um massacre no acampamento. D’Gajão sobrevive e 
persegue os bandidos, tentando salvar sua noiva, raptada pelo fazendeiro.

O melhor de D’Gajão mata para vingar está no início, na seqüência de abertura, em que 
uma mulher, num idioma que não conhecemos, pronuncia palavras das quais nossos 
ouvidos não sabem captar mais do que os sons. A isso correspondem gestos e expres-
sões que, logo, nos informam tratar-se de um casamento. Em seguida, percebemos 
que a cena se passa em uma comunidade cigana. Quem casa com uma bela jovem é 
D’Gajão, aparentemente o líder do grupo ou seu representante mais eminente.
À cerimônia segue-se a comemoração, com as danças. D’Gajão olha feliz para sua 
noiva. Esta responde com o semblante sombrio. Pesa-lhe a intuição de que momentos 
árduos estão por vir. Ela está certa: os ciganos são vítimas de preconceito e racismo 

– e o fi lme não ajuda muito a 
desfazer os lugares-comuns 
a respeito deles. Não demora 
para as mulheres saírem às 
ruas de uma cidadezinha 
atrás de alguém que pretenda 
conhecer o destino pela leitura 
de suas mãos.
D’Gajão, entrementes, passa 
a demonstrar as virtudes dos 
heróis de faroeste. Como 
durante um jogo de cartas, em 
que vence implacavelmente 
seus adversários, mas termina, 
magnânimo, por deixar o 
dinheiro para seus parceiros. 
Os ciganos são magnânimos, 
compreendemos, mas isso 
é insuficiente para aplacar 
os preconceitos.
O capataz de uma fazenda 
violenta e mata a fi lha do 
dono da fazenda. Estamos 
num fi lme brasileiro sertanejo, 

em que os capatazes fazem o 
papel de mordomos: são sempre os culpados. Não que o coronel seja grande coisa. 
Tanto que engole de imediato a versão de que os responsáveis pela morte da garota 
são os ciganos. O coronel, cego de ódio e movido pela confi ança inabalável no capataz, 
trata de esmagar os ciganos, promovendo uma colossal matança.
Mojica não demonstra grande interesse pelo gênero, nem pelo tema nem pelo fi lme 
em geral. Se de fato se interessasse, talvez tivesse produzido um massacre menos 
convencional, mais memorável, apesar dos parcos recursos da produção. Da mesma 
forma, ele não demonstra preocupação alguma em se contrapor à verdadeira saraivada 
de clichês que compõem o roteiro. As defi ciências do fi lme são enormes, e nem vamos 
falar do elenco, que, à parte o mocinho Walter Portella e o bandido Nivaldo de 
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A VIRGEM E O MACHÃO
Ficção, 1973-74, 35 mm, cor, 90 min, 

longa-metragem

Dois médicos são chamados para 
trabalhar no hospital de uma cidade do 
interior. Um deles começa a cativar todas 
as moças da região. Quando as mulheres 
da cidade descobrem uma aposta sexual 
feita entre seus maridos e o forasteiro, 
decidem revidar e chamam o machão para 
um feriado numa casa de campo.

Não há muita coisa que destaque A virgem 
e o machão das rotineiras comédias 
eróticas produzidas no Brasil ao longo da 
década de 70, pejorativamente intituladas 
pornochanchadas. O gênero foi alvo 
fácil de moralistas e puristas de plantão, 
mas, nas mãos de alguns cineastas 
talentosos e anárquicos, conseguiu 
fascinantes resultados artísticos 
(o mais signifi cativo destes 
cineastas é, sem dúvida, 
Carlos Reichenbach). José 
Mojica Marins, no entanto, 
não foi exatamente feliz 
no gênero. Mesmo seus 
fi lmes de sexo explícito 
envolvem situações 
absurdas e invenções 
visuais tresloucadas. 
Em A virgem e o 
machão temos apenas um pouco 
de humor, geralmente conduzido 
pelas falas, e situações corriqueiras de 
tensão e intriga sexual pra lá de recorrentes 
nos fi lmes do período.
A narrativa é sumária: dois jovens médicos são contratados 
para trabalhar numa cidade de interior. Desde o início um deles 
aparece como garanhão, aproveitando qualquer oportunidade para 
traçar as mocinhas que encontra. Na festa oferecida para apresentar os 
jovens médicos à sociedade, começa um jogo de olhares que impulsiona o 
desejo das mulheres no recinto. Simultaneamente, os homens conversam num 
grupinho e decidem lançar uma aposta para saber quem consegue seduzir a melhor 
prostituta da região. 
As esposas descobrem o plano e decidem se vingar, organizando um passeio em que 
o doutor-garanhão será o alvo de todas elas. Junto com as esposas vai uma solteira, 
reputada como a virgem da região. Naturalmente, como manda o fi gurino, o machão 
se deitará com todas, e de quebra fará a mocinha solteira apaixonar-se perdidamente. 
Recalcada pela recusa do machão em estabelecer um relacionamento com ela, a virgem 
arma uma vingança contra ele.

Como é típico dos fi lmes dessa fatura, A virgem e o machão é mais uma reunião de 
cenas picantes arranjadas por meio de um fi o narrativo tênue que, como uma peneira, 
serve para deixar passar o máximo de coisas interessantes aos fãs do gênero. No caso, 
as coisas interessantes são o humor e as cenas de nudez feminina. As piadas são 
características da época e do gênero, quase todas relacionadas a performance sexual, 
adultério, respeito à tradição e hipocrisia.
Não há nada no fi lme que, nem de leve, beire o subversivo, mas, sendo uma obra de José 
Mojica Marins, pode-se vislumbrar hora ou outra um olhar que zomba pronunciadamente 
dos valores instituídos. Também aparece a tentativa em certos momentos de fugir do 
esquema machista que domina o imaginário da pornochanchada (o que só acontece 
em algumas passagens, afi nal o machão permanece como machão).
Defi nitivamente, a coisa mais interessante do fi lme é a inusitada história da bela prostituta 
que toma picolé enquanto realiza o ato sexual com seus clientes (e, de quebra, deixa o 
sorveteiro rico). Por si só, ela é responsável por imagens hilárias, tanto de cama como 
de fi la (todos os homens com picolé na mão enquanto esperam sua vez). Pode não 
salvar o fi lme, mas com certeza dá a ele um charme todo próprio.

Ruy Gardnier
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EXORCISMO NEGRO
Ficção, 1974, 35 mm, cor, 94 min, longa-metragem

O cineasta José Mojica Marins vai passar uns tempos no interior, na casa de uma 
família de amigos. Repentinamente, começam a ocorrer fenômenos paranormais com os 
familiares. Os acontecimentos estão ligados a um pacto ocorrido no passado e que se 
relaciona de forma obscura ao personagem Zé do Caixão.

De todas as incursões de José Mojica Marins no gênero fantástico, Exorcismo negro 
talvez seja seu fi lme de construção mais serena, cadenciada, atmosférica até. Ele vai 
criando seu ritmo aos poucos, preparando lentamente para um clímax que afi nal revelará 
a origem de todos os mistérios surgidos ao longo do fi lme. Assim, num certo sentido, 
é talvez, de toda sua fi lmografi a de terror, o fi lme que mais se alinha a uma tradição 
fi ccional reconhecida e característica, distante do imaginário mondo cane ao qual suas 
produções costumam ser associadas, não sem certa razão. 
Mesmo que o fi lme tenha sido concebido para aproveitar a onda de O exorcista (1973), 
lançado no mesmo ano, isso no fundo não explica a mudança de tom e a abordagem 
diferente do diretor. Essa mudança talvez deva-se mais a um desejo de testar seu talento 
em outras praias.
E o resultado, vale dizer, é surpreendentemente bom. A surpresa não vem 
das dúvidas no talento, mas do fato de os outros fi lmes de terror de 
Mojica Marins funcionarem num ambiente de choque puro, de 
imagens fortes e inventivas, sem necessidade de construção do 
suspense. Exorcismo negro, todavia, é só suspense, um calmo 
desenrolar de cenas misteriosas, 
fi lmadas em tom menor, até 
que o clímax venha fechar 
a história com chave de 
ouro, no momento da 
resolução da trama. 

Nos melhores fi lmes de terror de Mojica, o desenvolvimento narrativo geralmente funciona 
como uma espécie de ilustração da tese fi losófi ca que o fi lme sustenta. Aqui, ocorre o 

contrário: de fato, o fi lme se desenrola como um embate entre criador, o cineasta José 
Mojica Marins, e Zé do Caixão, a criação cinematográfi ca que, como indicam certos 
fenômenos paranormais, tem vida própria para além dos fi lmes. Mas essa é apenas 
uma linha narrativa suplementar, que funciona em segundo plano em relação à 
história da perfeita família do interior assombrada por um passado que esconde 
um misterioso pacto com o demônio. Ainda que essas duas linhas venham a se 
encontrar no fi nal, a questão fi losófi ca não será respondida. Essa prevalência da 
narrativa sobre a “mensagem” confere à história uma solidez rara entre as obras 
do diretor – e dá um gosto todo especial ao fi lme.
Quanto à seqüência mais importante, a do casamento macabro, trata-se de um 
dos melhores momentos de invenção visual de toda a carreira de José Mojica 
Marins. As grandes angulares e os ângulos inusitados de câmera vêm garantir 

um clima de espanto e horror à já medonha encenação ritualística, cheia de 
capuzes vermelhos, iluminação carregada, fumaça e cenário 

suntuoso. Os gritos e a música trabalham na edição de 
som para nos dar uma percepção ao mesmo tempo 

cativante e terrível do inferno. Nesses momentos 
de pura embriaguez visual e construção de um 

clima opressor físico, o cinema de Mojica 
assume toda sua força experimental. 

Das poucas vezes que o cinema 
desceu consistentemente aos 

infernos (pensamos também no 
grande cineasta underground 

americano Kenneth Anger), 
Exorcismo negro é uma 

das melhores.

Ruy Gardnier
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Ruy Gardnier
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A ESTRANHA HOSPEDARIA DOS PRAZERES
Ficção, 1975, 35 mm, cor, 79 min, longa-metragem

Durante uma noite de tempestade, várias pessoas procuram abrigo numa hospedaria 
de beira de estrada, entre elas um grupo de hippies, um casal de amantes, um suicida, 
um gigolô e empresários corruptos. Das sombras dos corredores, iluminados pelos 
relâmpagos do temporal, o místico proprietário da estalagem observa os hóspedes. 
Na aurora do novo dia, toda a atmosfera de morte que domina o lugar é revelada.

Quem é Marcelo Motta? Consultei o press-re-
lease do fi lme atrás de uma pista. A única coisa 
que encontrei foram algumas “frases para pu-
blicidade” realmente sensacionais. Desprezado 
por muitos fãs de Mojica, que o consideram um 
fi lme menor, A estranha hospedaria dos prazeres 
– “o maior impacto emocional já fi lmado” – é di-
versão garantida e pode ser apreciado sem sus-
to. Trata-se de mais uma das histórias de terror 
macabro roteirizadas por Rubens F. Lucchetti. 
É um cinema que podia muito bem estar no 
gibi. Produzido e estrelado por José Mojica Ma-
rins, o fi lme foi dirigido por um nome que, para 
mim, sempre foi uma incógnita. Os biógrafos de 

Mojica e o enciclopedis-
ta Luiz Felipe Miranda já 
haviam resolvido o mis-
tério faz tempo. Marcelo 
Motta é um antigo cola-
borador de Mojica que 
teve o sonho de fazer um 
fi lme com Zé do Caixão 
atendido pelo mestre. 
Mas apesar do seu nome 
constar como diretor nos 
créditos, abandonou a 
fi lmagem, fazendo com 
que Mojica concluísse a 
obra.
A estranha hospedaria 
dos prazeres é, portan-
to, um fi lme de discípulo. 
Por isso, não surpreende 
e pode até conquistar a 
simpatia de quem ainda 
não cansou de ver os 
mesmos clichês repeti-
dos fi lme após fi lme. 
Há também um clima de 
nonsense, de fi lme inglês 
rodado na Boca do Lixo 
e de psicodelia que vai 
prendendo a atenção do 
espectador menos exi-
gente. Acho que era isso que as pessoas costumavam chamar antigamente de cine-
ma. O estranho mundo de Zé do Caixão é pequeno perto do universo de José Mojica 
Marins. Raios, tambores, o transe coletivo dos discípulos e um ritual bizarro de ressur-
reição fazem Zé do Caixão levantar da tumba. O pregador maldito ressuscita dublado 
(como manda o fi gurino) e despeja nos incautos sua clássica introdução na forma de 
vã fi losofi a: “Viver para morrer ou morrer para viver? Existe a resposta certa? Não! So-
mente dúvidas… Somente deduções… Qual a certeza do vazio?”. 
Agosto, sexta-feira 13. Na hospedaria das almas desencarnadas, a noite é de jogatina, 
negociatas, chantagem, crimes, orgia, adultério, motoqueiros e taras. A ação avança 
em direção ao nada. O dono da hospedaria adverte: “As emoções não fazem sentido”. 
Mojica não pertence a este mundo. Quando o elemento genuinamente nacional coloca 
a cara na tela, percebe-se logo a diferença. Alguma coisa está errada. 
Teria sido a longa exposição de Mojica ao cinema – a infância inteira dentro do Cine 
Santo Estevão – a causa da terrível mutação? Ele pode matar com um simples olhar. 
Os ratos que ousaram cruzar seu caminho sabem disso.
Atenção para a fotografi a de Giorgio Attili, uma das chaves para se decifrar o cinema 
clássico feito por Mojica. Outra marca registrada do cineasta: a seleção e mixagem de 
músicas, sons e ruídos – sem dúvida, o que há de mais atual no fi lme. As trucagens 
feitas por Indrikis Kruskops no laboratório de Primo Carbonari também são legais. 
E os créditos, apesar de toscos, são antológicos. 
“A camufl agem da morte é o despertar da vida!” – com louco não se discute.

Remier Lion
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82 8383

COMO CONSOLAR VIÚVAS 
Ficção, 1976, 35 mm, cor, 97 min, 

longa-metragem

O ator Aquiles d’Almeida Torres 
vive de golpes. Ao ler no jornal que 
três milionários desapareceram 
em um acidente aéreo, ele 
arquiteta um plano para 
ficar rico. Com a ajuda do 
mordomo Vitório e do seu talento 
dramático, ele se passa pelos 
falecidos maridos e tira proveito 
das três viúvas solitárias. Sedentas 
por sexo, elas não resistem e 
entregam-se aos “fantasmas”, apesar 
da vigilância da severa Tia Dadá.

Mojica fez muito bem em assinar o fi l-
me com o pseudônimo de J. Avelar, tal 
a distância e a proximidade entre esta 
comédia e os fi lmes de terror que o con-
sagraram como diretor. Como consolar viúvas 
traz elementos muito mojiquianos, e seu espírito, 
apesar do título e da obediência às convenções da 
comédia erótica, está próximo das chanchadas. Con-
tudo, o fi lme não perde o sobrenatural como referência.
Por “mojiquiano” chamamos aqui, por exemplo, a existência 
de um quatrocentão gastador, Aquiles d’Almeida Torres, que, 
apesar do nome, tem cara de varzeano e gasta seu dinheiro em 
boates vagabundas. O imaginário dos pobres sobre a riqueza é 
uma constante nesses fi lmes, e Mojica o maneja com desenvoltura, 
provendo Aquiles de um bem-humorado e fi el mordomo, que, por 
exemplo, não se incomoda de não receber salários há uma pancada 
de tempo. Ele parece se divertir com as vigarices do patrão, ou, por 
outra, ele está lá para ser seu cúmplice.
A oportunidade de resolver a caótica situação fi nanceira do 
quatrocentão aparece quando ele descobre que os três genros 
de um ricaço morreram num desastre de avião. Quanto a nós, 
logo fi camos cientes de que as viúvas não estão lá para chorar 
a morte dos maridos. Elas vivem excitadas em tempo integral. 
O pai é, evidentemente, um moralista que lamenta os novos tempos, 
usa camisas inacreditáveis, porta uma costeleta idem e mantém
um centro de estudos experimentais da mandioca. O duplo 
sentido abunda.
Aquiles lança-se em sua empreitada: fazer-se passar pelos 
fantasmas dos maridos. Aparentemente, não é necessário 
ter grande semelhança com os ditos cujos. As viúvas 
estão dispostas a acreditar em qualquer coisa. Logo, 
as preocupações fi nanceiras do vigarista evaporam, 
e o gênero comédia erótica funciona furiosamente.

É quando se 
dá a cena da 

luta de Aquiles 
contra o vibrador. 

Mojica aproxima o 
sobrenatural e a comédia 

picaresca, e daí por diante 
o encontro entre essas duas 
linhas dará o tom do fi lme.
A presença de um padre 
com sotaque espanhol e 

ares de exorcista, chamado 
Levedo, talvez hoje não seja 

bem compreendida: trata-se 
de referência ao famoso padre 

Quevedo, que ganhou evidência 
ao explicar fenômenos paranormais 
dentro dos parâmetros da normalidade 

(isto é, do catolicismo): talvez uma 
pequena vingança de Mojica contra a 
vulgarização do além promovida por 
esse padre.
Nessa comédia bem tramada, será 
justo notar a existência de um roteiro 
bem armado e de diálogos muitíssimo 
acima da média dos fi lmes brasileiros. 
Uma comédia que Mojica parece ter 
se divertido muito em fazer. Em tom 
chanchadesco, ele conseguia de 
certa forma vingar-se da censura. 
Isso se dá também na seqüência 

fi nal, em que o castigo do pícaro 
chega desse outro mundo que, 
afi nal, faz parte do autor. 

Inácio Araújo
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INFERNO CARNAL
Ficção, 1976, 35mm, cor, 82 min, longa-metragem

Dr. George Medeiros é um brilhante cientista que não encontra tempo nem para sua bela 
esposa Raquel. Ambiciosa, ela resolve matar o marido para fi car com a fortuna dele. 
Mancomunada com o amante-gigolô Oliver, Raquel joga ácido no rosto de George. 
Mas o cientista sobrevive, passa por uma operação plástica e começa a arquitetar sua 
cruel vingança.

A certa altura de Inferno carnal, a câme-
ra se detém em closes de uma operação 
nos olhos de alguém. Os espectadores 
sabem que se trata do cientista George 
(ou Jorge, como às vezes o nome é 
pronunciado), personagem de José 
Mojica Marins. George passa a ser um 
indefi nido “alguém”, na medida em que 
as cenas, de natureza “documental”, 
“científica”, de fato apresentam um 
registro bem diverso do restante do fi lme, 
não se “colam” à fi cção. Há um abismo 

entre essas imagens excessivas, 
de uma objetividade cruel, e o 
universo pueril de suspense fo-
lhetinesco que as cerca. 
A sensação de descontinuidade 
e desequilíbrio provocada pe-
las imagens “documentais” da 
operação de certa forma traduz 
o desnível que caracteriza Infer-
no carnal. A cena destaca-se do 
conjunto, parecendo boiar em meio às demais. 
O fi lme não avança por meio dos “elos” de causa e conseqüência; não constrói as ações 
a partir da continuidade progressiva. Inferno carnal é – do ponto de vista do roteiro e 
da montagem – o reinado da circularidade e do paralelismo. Em relação ao tratamento 
fotográfi co, isso se traduz no uso do zoom: cada movimento óptico é um “recomeçar”, 
isto é, um novo recorte do olhar sobre um mesmo espaço anterior. O mesmo pode ser 
dito sobre o som como elemento expressivo dos encontros amorosos ou das lembran-
ças traumáticas: a linha melódica de um piano que ressurge sempre que a atriz Helena 
Ramos aparece, ou os berros de dor e os angustiantes gritos que clamam pelo nome 
da personagem Raquel são refrões que repisam atmosferas ou reafi rmam sentimentos. 

Inferno carnal é também o império 
da redundância.
José Mojica Marins nunca foi um 
cineasta acadêmico. Seus fi lmes 
de terror e suspense, ainda que 
dialoguem com a velha tradição 
do conto fantástico, não transitam 
pela lógica de uma construção 
convencional, clássico-narrativa. 
Em Inferno carnal, especifi camen-
te, isso se torna bem claro não tan-
to pelas suas eventuais qualida-
des, mas, sobretudo, pelas suas 
evidentes fraquezas. 
Não conseguindo sustentar as di-
ferentes atmosferas buscadas em 
cada “bloco” ou núcleo de ação, 
cada seqüência parece sofrer um 
desgaste imediato. É claro que, 
aqui e ali, há sempre momentos 
interessantes ou memoráveis: um 
exemplo é a forma como Mojica 
utiliza os seus atores (como de 
praxe, todos dublados). Curiosa-
mente, eles acabam donos de uma 
verdade que, de forma paradoxal, 
nasce da mais deslavada canastri-
ce – o que aliás se aplica ao pró-
prio Mojica. Certa maneira de fazer 
o espectador “descobrir” um personagem que se esconde (caso do detetive que segue 
a ex-mulher de George e seu amante) apóia-se em movimentos de câmera ou zooms 
que fogem à mesmice da decupagem. A montagem às vezes se esforça por criar uma 
atmosfera perturbadora, mas a rápida sucessão de closes de animais empalhados con-
segue provocar apenas uma pálida recordação do brilhantismo de fi lmes como Esta 
noite encarnarei no teu cadáver, o episódio “Pesadelo macabro”, de Trilogia de terror, 

ou O despertar da besta. 
Enfi m, Inferno carnal não 
se compara aos clássi-
cos de Mojica, parecendo 
muito mais ser um fi lme de 
rotina, e por “rotina” não 
devemos entender, claro, 
o uso dos paralelismos, a 
fragmentação narrativa ou 
a falta de recursos para a 
produção. O que faz de 
Inferno carnal um fi lme ro-
tineiro é algo bem diverso 
e mais grave: uma direção 
desapaixonada. 

Luís Alberto Rocha Melo
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Luís Alberto Rocha Melo
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A MULHER QUE PÕE A POMBA NO AR
Ficção, 1977, 35 mm, cor, 84 min, longa-metragem

Depois de ter sido traída pelo marido, Adelaide cria uma ordem secreta, baseada na 
representação da fi gura da pomba, que reúne mulheres com planos de se vingar dos 
maridos infi éis. Em sua missão, a doutora Adelaide transforma humanos em seres alados 
que atacam as vítimas a bicadas e causam pânico na população. Duas garotas servem 
de cobaia e viram mulheres-pombas que voam pela noite.

Na abertura do fi lme, somos avisados que se trata de uma “realização de Rosângela 
Maldonado”. Atriz de vários fi lmes nos anos 50 e 60, ela trabalhou com José Mojica 
Marins em O fracasso de um homem em duas noites de núpcias (1972), Finis Hominis 
e Sexo e sangue na trilha do tesouro. Foi Rosângela Maldonado quem o convidou para 
dirigir esta comédia com toques de horror e drama. 
A apresentação do elenco é das mais inusitadas do cinema brasileiro: num palco surge 
um ator que fala diretamente aos espectadores do fi lme, revelando os atores que entram 
e saem do palco, sob aplausos de uma platéia apenas sugerida. 
Na trama, a rica doutora Adelaide tem uma obsessão em torno da qual toda a ação 
do fi lme vai girar. Em suas palavras, ela quer “resolver o problema da infi delidade”. 
Aproveita situações diversas para propagar sua intenção e recrutar mulheres que 
sofreram adultério, as quais reúne em uma discreta casa. 

Somos apresentados a uma sociedade se-
creta – que tem a pomba como símbolo. 
Adelaide ouve os relatos das “vítimas” e, 
auxiliada por belas ajudantes, propõe solu-
ções para os casos. A distância que o fi lme 
sugere entre as preocupações de mulheres 
e homens com relação ao tema fi ca clara 
quando dois motoristas comentam na frente 
da casa: “O que elas estão fazendo lá? sei 
lá, feitiço, macumba...”.
O enredo se desenrola numa sucessão de 
casos de traição: a clássica pescaria de fi m 
de semana, uma carnavalesca festa do se-
nhor Baco e passeios de barco nos quais os 
homens são atacados por estranhos seres 
penados que surgem do céu. Feridos pelas 
bicadas destes seres – mulheres vingado-
ras fantasiadas de pomba –, os homens vi-
veriam em pânico, temendo outros ataques, 
e se reconciliariam com suas esposas. 
Doutora Adelaide e suas seguidoras têm a 
convicção de que o mundo seria melhor se 
não houvesse a infi delidade. A meta, portan-
to, é restabelecer a harmonia familiar perdi-
da pela ação de homens patifes e mulheres 
libertinas. As mulheres-pombas causam fu-
ror na mídia – que as associa a seres de ou-
tros planetas –, geram pronunciamentos de 
autoridades e viram caso de polícia. 
O fi lme trabalha no registro clássico da co-
média erótica, com zooms insinuantes em 
belas mulheres nuas, e traz alguns perso-
nagens típicos, como o mordomo homos-
sexual apaixonado pelo motorista, além de 
uma caricata representação dos modos de 
vida da elite.
A precariedade da construção narrativa difi -
culta a compreensão de como funcionaria a 
tal sociedade secreta das pombas. Mas em 
vários momentos há uma tentativa de asso-
ciar elementos de magia – que, se melhor 
explorados, poderiam render um bom uni-
verso de mistério – a um discurso de cunho 
feminista. Tudo gira em torno da simbólica 
fi gura da pomba liberada para voar – o que 
não deixa de produzir um título de interes-
sante duplo sentido. São elementos que se 
diluem em algumas boas situações cômicas 
e na recaída melodramática fi nal.

Alessandro Gamo

Livro_mojica_parte2.indd   Sec1:86-Sec1:87Livro_mojica_parte2.indd   Sec1:86-Sec1:87 20.09.07   17:30:5520.09.07   17:30:55



86 87

A MULHER QUE PÕE A POMBA NO AR
Ficção, 1977, 35 mm, cor, 84 min, longa-metragem

Depois de ter sido traída pelo marido, Adelaide cria uma ordem secreta, baseada na 
representação da fi gura da pomba, que reúne mulheres com planos de se vingar dos 
maridos infi éis. Em sua missão, a doutora Adelaide transforma humanos em seres alados 
que atacam as vítimas a bicadas e causam pânico na população. Duas garotas servem 
de cobaia e viram mulheres-pombas que voam pela noite.

Na abertura do fi lme, somos avisados que se trata de uma “realização de Rosângela 
Maldonado”. Atriz de vários fi lmes nos anos 50 e 60, ela trabalhou com José Mojica 
Marins em O fracasso de um homem em duas noites de núpcias (1972), Finis Hominis 
e Sexo e sangue na trilha do tesouro. Foi Rosângela Maldonado quem o convidou para 
dirigir esta comédia com toques de horror e drama. 
A apresentação do elenco é das mais inusitadas do cinema brasileiro: num palco surge 
um ator que fala diretamente aos espectadores do fi lme, revelando os atores que entram 
e saem do palco, sob aplausos de uma platéia apenas sugerida. 
Na trama, a rica doutora Adelaide tem uma obsessão em torno da qual toda a ação 
do fi lme vai girar. Em suas palavras, ela quer “resolver o problema da infi delidade”. 
Aproveita situações diversas para propagar sua intenção e recrutar mulheres que 
sofreram adultério, as quais reúne em uma discreta casa. 

Somos apresentados a uma sociedade se-
creta – que tem a pomba como símbolo. 
Adelaide ouve os relatos das “vítimas” e, 
auxiliada por belas ajudantes, propõe solu-
ções para os casos. A distância que o fi lme 
sugere entre as preocupações de mulheres 
e homens com relação ao tema fi ca clara 
quando dois motoristas comentam na frente 
da casa: “O que elas estão fazendo lá? sei 
lá, feitiço, macumba...”.
O enredo se desenrola numa sucessão de 
casos de traição: a clássica pescaria de fi m 
de semana, uma carnavalesca festa do se-
nhor Baco e passeios de barco nos quais os 
homens são atacados por estranhos seres 
penados que surgem do céu. Feridos pelas 
bicadas destes seres – mulheres vingado-
ras fantasiadas de pomba –, os homens vi-
veriam em pânico, temendo outros ataques, 
e se reconciliariam com suas esposas. 
Doutora Adelaide e suas seguidoras têm a 
convicção de que o mundo seria melhor se 
não houvesse a infi delidade. A meta, portan-
to, é restabelecer a harmonia familiar perdi-
da pela ação de homens patifes e mulheres 
libertinas. As mulheres-pombas causam fu-
ror na mídia – que as associa a seres de ou-
tros planetas –, geram pronunciamentos de 
autoridades e viram caso de polícia. 
O fi lme trabalha no registro clássico da co-
média erótica, com zooms insinuantes em 
belas mulheres nuas, e traz alguns perso-
nagens típicos, como o mordomo homos-
sexual apaixonado pelo motorista, além de 
uma caricata representação dos modos de 
vida da elite.
A precariedade da construção narrativa difi -
culta a compreensão de como funcionaria a 
tal sociedade secreta das pombas. Mas em 
vários momentos há uma tentativa de asso-
ciar elementos de magia – que, se melhor 
explorados, poderiam render um bom uni-
verso de mistério – a um discurso de cunho 
feminista. Tudo gira em torno da simbólica 
fi gura da pomba liberada para voar – o que 
não deixa de produzir um título de interes-
sante duplo sentido. São elementos que se 
diluem em algumas boas situações cômicas 
e na recaída melodramática fi nal.

Alessandro Gamo

Livro_mojica_parte2.indd   Sec1:86-Sec1:87Livro_mojica_parte2.indd   Sec1:86-Sec1:87 20.09.07   17:30:5520.09.07   17:30:55



88 89

DELÍRIOS DE UM ANORMAL
Ficção, 1977-78, 35 mm, cor, 83 min, longa-metragem

Dr. Hamilton é um psiquiatra aterrorizado por pesadelos em que Zé do Caixão tenta roubar 
sua esposa. Seus colegas médicos pedem ajuda ao cineasta José Mojica Marins, na 
tentativa de convencer Hamilton que Zé do Caixão é uma criação da mente do cineasta. 
O fi lme compila cenas de quatro obras de Mojica: O despertar da besta, Exorcismo 
negro, Esta noite encarnarei no teu cadáver e O estranho mundo de Zé do Caixão.

Não é impossível indagar quem é o anormal dos Delírios 
de um anormal. Será o psiquiatra Hamilton ou José 
Mojica Marins, o cineasta? Ou mesmo Zé do Caixão? 

O certo é que esse fi lme, arrancado do nada, reuniu 
imagens de fi lmes anteriores com o personagem, 

sob um fi o de história bastante convencional: 
um psiquiatra é tomado por sonhos terríveis, 

em que Zé do Caixão aparece, disposto a 
roubar sua esposa, Tânia, pois seria ela 

a mulher perfeita, tão procurada pelo 
personagem – tomado desde o 

primeiro fi lme da série por essa 
fantasia nazi (na melhor das 

hipóteses, eugenista) de 
gerar o fi lho perfeito.

88

O fi lme traz em alguns momentos evoca-
ções expressionistas, do Gabinete do dr. 
Caligari (1920), em particular. Não que elas 
sejam intencionais: o tema e o gênero as 
exigem, embora a idéia da mente superior 
capaz de se sobrepor ao mundo, subme-
tendo-o, seja muito cara ao expressionis-
mo. Da mesma forma, o fi lme produz uma 
espécie de antecipação do terrível Freddy 
Krueger, que Wes Craven introduziria em 
1984. A idéia aqui não é muito diferente, 
pois Zé do Caixão entra nos sonhos do psi-
quiatra, mas sua presença é real (e o fi nal, 
nesse sentido, um achado).

Nunca o gênio de Mojica foi mais abstrato. O fi o narrativo 
existe apenas para sustentar a sucessão de temas 
imagéticos tão caros ao autor. Lá estão os famosos 
animais peçonhentos, as terríveis emanações do 
inferno, os escravos de rosto monstruoso, os cenários 
distorcidos, os gritos. Lá estão ainda a carne dilacerada 
e as cenas de canibalismo e sadomasoquismo, tendo 
em vista que aos seres inferiores Zé do Caixão destina 
os rigores do sofrimento infernal.
Talvez aqui Mojica tenha atingido o pleno domínio da 
mise-en-scène, pois o fi lme se faz, quase inteiramente, 
de associações de imagens (melhor: uma imagem em 
preto-e-branco pode suscitar uma colorida e vice-versa, 
sem que o efeito se perca ou se dilua). Há momentos 
em que parecemos estar diante de um correlato do Balé 
mecânico (1923), de Fernand Léger, tal a intensidade da 
busca experimental, a autonomia diante do mundo e a 
liberdade do diretor diante de seu material. 
Encontramos aqui, como sempre em Mojica, coisas 
muito brasileiras, claro. A começar pela evocação 
do expressionismo. Nada mais brasileiro: enquanto a 
Alemanha viveu 10 ou 15 anos de penúria, inflação 
e crise, a nossa desdita parece perpetuar-se, década 
após década. De maneira que nenhuma escola nos 

sensibiliza mais do que essa.
A idealização de Mojica a respeito de si como diretor 

de cinema também não deixa de ser curiosa: em 
dado momento, vamos encontrá-lo senhor de 
uma mansão com piscina e tudo mais, como se 
poderia esperar de um cineasta hollywoodiano.

É justo que seja assim, pois Delírios de um 
anormal é, de certa forma, a celebração da 

fantasia vertiginosa que o cinema consegue 
produzir. Vertiginosa, mas também, talvez, 

deformadora da realidade e, nessa 
medida, perversa. Ou seja, anormal. 

Inácio Araújo
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PERVERSÃO (ESTUPRO!)
Ficção, 1978, 35 mm, cor, 87 min, longa-metragem

Vitório Palestrina é um comendador de-
generado. Ele ataca moças inocentes e 
desonra-as, mas escapa sempre, gra-
ças à fortuna que possui. A aparição 
de uma mulher por quem ele fi nalmen-
te se apaixona fará com que suas atro-
cidades recebam o castigo merecido. 

Talvez seja possível aplicar a Perversão 
(Estupro!) o mesmo juízo emitido por 
Carlos Reichenbach em resenha para 
o jornal São Paulo Shimbum, de 19 de 
março de 1970, a propósito da mais 
sensacional obra precursora desta pe-
lícula: “Acabei de ver um fi lme em sua 
primeira cópia, no laboratório. O fi lme 
mais ribombante feito no Brasil até hoje. 
É Ritual dos sádicos, dirigido por um ta-
rado mental, um gênio do escrotismo, o 
maior homem do cinema já surgido no 
hemisfério sul: José Mojica Marins”.
A minha tese é de que fi lmes como 
A estranha hospedaria dos prazeres, 
Inferno carnal e Perversão – são todos 
devedores da cepa que O despertar da 
besta (Ritual dos sádicos) inaugurou, 
ainda sob a segura pena do roteirista 
Rubens Lucchetti. 
Se dessa vez é Crounel, fi lho de Mojica, 
quem escreve os diálogos, tudo recen-
de àquela veia original, que também 
geraria produtos superiores e inferiores. 
Nos primeiros, com maior radicalismo, 
eu situaria duas obras-primas: Exorcismo 
negro e Delírios de um anormal. 
Nesses fi lmes desenha-se o diálogo com 
a cultura dos anos 70, que o esoterismo de 
Finis Hominis já buscara. O que acontece é 
que Mojica vai se desencantando. Perversão é 
a porta para o pior dos horrores éticos: o cinismo 
que se alimenta da injustiça. É, a meu ver, um fi lme 
bastante político. Os comentários dos críticos da épo-
ca não diferem fundamentalmente do que já diziam sobre 
os outros do mesmo ciclo: deploram o kitsch de Mojica, que 
parece, a essa altura, resolvido a levar às últimas conseqüências o cinema 
anunciado, no início da década, na crônica de Reichenbach, que tinha como título 
“O tarado: uma explosão”.
Quase dez anos depois, a prática vem confi rmar a teoria. Sim, é verdade que as ban-
dejas de salgadinhos são de papel e que se bebe uísque em copos de requeijão.

Mas essa seria, afi nal, a “estética da vontade 
de comer” de Mojica, levada ao paroxismo.
Se por um lado este fi lme surge num mo-
mento de êxitos para o cineasta (festivais de 
Brasília – seu primeiro nacional – e Sitges, 
Espanha), também marca a interrupção, 
durante longo período, de sua produção 
independente e o início do caminho rumo 
ao sexo explícito. 
Talvez Mojica quisesse ironizar a classe 
artística-intelectual inteira: em Perversão 
(Estupro!) muitos dos grã-fi nos são liga-
dos ao cinema, e o comendador Vitório 
Palestrina (com sua barriga de Ubu e sua 
atitude de Gigante Piaimã) é um admira-
dor do teatro. A mulher capaz de virar 
sua cabeça é universitária. Mas nada 
pode permanecer em pé, tudo tem de 
sofrer severa demolição. Ecos desse 
“tratamento” podem ser vistos no re-
cente O pântano (2001), de Lucrecia 
Martel, que prolonga o “escrotismo” da 
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cena à beira da piscina. Essa estética 
do mau gosto deliberado e sistemático 
surge desde o início, com seus enqua-
dramentos absurdos. Com muito mais 
freqüência, Mojica usa o espectador 
como destinatário de sua vileza, fazen-
do com que seu olhar coincida com o 
da vítima. Este não é, assim, um fi lme 
que facilite o caminho do espectador 
rumo à obra de Mojica.  

Lúcio Agra
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cena à beira da piscina. Essa estética 
do mau gosto deliberado e sistemático 
surge desde o início, com seus enqua-
dramentos absurdos. Com muito mais 
freqüência, Mojica usa o espectador 
como destinatário de sua vileza, fazen-
do com que seu olhar coincida com o 
da vítima. Este não é, assim, um fi lme 
que facilite o caminho do espectador 
rumo à obra de Mojica.  

Lúcio Agra
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MUNDO: MERCADO DO SEXO (MANCHETE DE JORNAL) 
Ficção, 1978, 35 mm, cor, 81 min, longa-metragem

Véspera de Natal. O repórter Mauro tem 24 horas para encontrar uma manchete para a 
primeira página. Ele sai às ruas à procura de uma grande notícia, mas só se depara com 
situações corriqueiras. Sua esposa precisa de dinheiro para socorrer o fi lho e vai buscar 
ajuda com o editor do jornal. Enquanto isso, o jornalista nem imagina que ele próprio será 
a notícia do dia seguinte.

A prolífi ca fi lmografi a de José Mojica Marins é marcada por obras de gêneros bem 
defi nidos. Apesar disso, o cineasta trabalhou pouco com o melodrama. Mundo: mercado 
do sexo – título chamativo imposto por motivos comerciais em lugar de Manchete de 
jornal – é uma das poucas exceções. A trama da fi ta aborda a tentativa do jornalista 
Mauro – interpretado por Mojica – de achar um furo em 24 horas, pois só assim conseguirá 
emprego fi xo num jornal. 
A esperança que Mauro apresenta de manhã, ao sair para trabalhar, é alimentada pela 
esposa carinhosa, além de ser reafi rmada para os espectadores (induzidos pela placa 
com os dizeres “Hei de vencer” na parede da residência). A casa é, aparentemente, 
refúgio seguro no qual estão os que apóiam o jornalista. A rua, por outro lado, é o 
lugar do indeterminado: Mauro caminha durante o amanhecer por amplos espaços que 
ressaltam a dimensão de sua luta pela sobrevivência, em especial na bela panorâmica 
que acompanha seu deslocamento pela metrópole. Essa indeterminação vai corroendo 
suas esperanças. Segundo o comentário enfático do personagem em relação às pessoas 
que conhece na rua ou aos fatos que presencia, “tudo é normal, muito normal”.
No entanto, as coisas não são tão “normais” assim, afi nal de contas Mauro está sempre 
cruzando com pessoas e situações que poderiam render uma manchete de jornal: ele 
encontra um mendigo que na realidade é um escroque, um milionário que está falido e 
poucos sabem, a moça bonita e rica desprezada por um marginal, casais atacados 
por malfeitores.

São tão prolífi cas as situações inusitadas próximas a Mauro que parece se tratar menos 
de azar do jornalista do que falta de vontade em compreender a verdade dos fatos. 
Talvez por isso ele prefi ra passar a noite numa boate da Boca do Luxo. A falta de vontade 
de Mauro em compreender as coisas será abalada por uma crise do personagem, 
consciente de que sem o furo não conseguirá o emprego almejado. A representação 
dessa crise, feita de closes de Mauro desesperado, fl ashes de acontecimentos vistos 
ao longo dia, lembranças da mulher e do fi lho e imagens do espaço sideral, merece 
especial atenção para o trabalho do ator e da montagem.

A montagem tem papel central na construção do jogo de ódio e medo quando Mauro se 
defronta com algo que não pode encobrir para si próprio: ao chegar em casa pela manhã, 
ele descobre que sua mulher passou a noite com o editor do jornal e resolve matá-los 

e em seguida se suicidar. Desta feita, a 
casa ressurge como paraíso ilusório, e a 
placa “Hei de vencer” ganha contornos 
de comentário irônico a respeito dos 
sonhos de estabilidade. 
O fi lme extrai uma força tremenda da 
sua ambigüidade perante o personagem 
central, pois não critica o comportamento 
de Mauro. Pelo contrário, há clara 
empatia para com ele. O desmoronar 
irremediável de suas ilusões recoloca 
a posição cética quanto às suas 
ambições pequeno-burguesas. 
O que resta a Mauro, outra ironia, é ofertar 
sua tragédia pessoal para uma manchete 
de jornal. 

Arthur Autran
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O VAMPIRO DA CINEMATECA
Não-fi cção, 1977, Super-8, cor, 64 min, média-metragem

Dirigido por Jairo Ferreira

HORROR PALACE HOTEL
Não-fi cção, 1978, Super-8, cor, 40 min, média-metragem

Dirigido por Jairo Ferreira

Ambos os fi lmes, O vampiro da cinemateca e Horror Palace Hotel, realizados por Jairo 
Ferreira, contextualizam José Mojica Marins dentro das experiências do cinema brasileiro 
da Boca do Lixo, na década de 70, em meio às ruas da Liberdade em São Paulo e 
durante o Festival de Brasília.

Final da década de 70: era pré-vídeo, o Super-8 em seu auge criativo – diferentes 
texturas, a agilidade e a ousadia que esse suporte sugere. O vampiro da cinemateca 
e Horror Palace Hotel são documentários, cinediários que registram em imagens 
estilhaçadas, muito escuras ou estouradas, a paixão pelo cinema brasileiro e por José 
Mojica Marins. 

No primeiro, Jairo Ferreira nomeia fi lmes e 
eventos culturais por meio de sua vivência 
da rua, do cinema marginal e da Boca do 
Lixo. No segundo, sua câmera, com Rogério 
Sganzerla como repórter, trafega pelos 
quartos e pela piscina do hotel do Festival 
de Cinema de Brasília, repleto de cineastas 
marginais: Eliseu Visconti, Ivan Cardoso, Julio 
Bressane e o grande crítico Almeida Salles. 
Jairo e Sganzerla diagnosticam que a mostra 
de fi lmes de horror, apresentada pelo Festival 
como mostra paralela, deve ser a principal. 
Apontam para o grande gênio do cinema de 
horror. “Gênio nato?”, pergunta Sganzerla a 

Mojica. “Nato pode ser; o gênio está em extinção”, confirma o mestre do horror. 
O vampiro é Jairo, é Zé do Caixão, nomeado por intermédio de trechos de À meia-noite 
levarei sua alma, e a cinemateca é inventada, um mix tropicalista de fi lmes de gênero e 
experimentais, em que Mojica, em meio a cenas de Orson Welles, Julio Bressane, Eizo 
Sugawa, Samuel Fuller, Leni Riefenstahl, é rei. 
O ato de fi lmar, de apropriar-se de imagens e situações artísticas, é equiparado ao 
ato de sugar do vampiro, e o Super-8 é visto como instrumento de apropriação: “Só 
me interessa o que não é meu”, diz Jairo, e explicita a fonte: “Manifesto antropófago, 
Oswald de Andrade”. 
Em Horror Palace Hotel a alusão a Oswald é atualizada no fi lho deste, Rudá de Andrade, 
que comenta sobre dois grandes rompimentos com o pai da antropofagia. E é Mojica o 
canibal genuíno, aquele que traz a antropofagia literal, presente em O estranho mundo 
de Zé do Caixão e em seu fazer fílmico. 
Em homenagem explícita, O vampiro termina com a palavra “fi m” retirada de À meia-
noite levarei sua alma. No primeiro plano de Horror Palace Hotel, as letras da palavra 
“horror” escorrem sangrentas sobre as imagens do Festival de Cinema de Brasília – ou 
sobre o todo o cinema nacional. 

Guiomar Ramos 

SIMPLESMENTE MULHER (A IMIGRANTE)
Ficção, 1979, 35 mm, cor, aprox. 9 min, curta-metragem

A trajetória de uma mulher especial e misteriosa é contada desde sua chegada ao Brasil, 
ainda menina, até as difi culdades e incertezas que encontra na vida adulta, a descoberta 
do amor e o nascimento de sua fi lha. Trata-se de uma homenagem de Mojica a Nilcemar 
Leyart, com quem o cineasta foi casado.

Neste curta-metragem, Mojica faz uma bela homenagem a Nilcemar Leyart, sua mulher 
na época em que o fi lme foi realizado, e colaboradora em vários de seus fi lmes (em 
particular na função de montadora). Romanceando a história de vida dela, caracteriza a 
personagem como uma mulher especial, envolta em mistério, que lutou para se desta-
car no mundo e encontrar outro ser tão especial quanto ela. 
O fi o da história é condu-
zido por um cantador, o 
qual interpreta uma can-
ção composta por Moji-
ca e Oscar Marcil. Ainda 
menina, a protagonista 
chega ao Brasil por mar 
– numa viagem de navio – 
com “muita esperança no 
olhar e sua bonequinha na 
mão”. Já adulta, vai a São 
Paulo e, fascinada com 
o que encontra, busca 
estabelecer-se na cidade 
grande, desvendando os 
mistérios da vida, traba-
lhando em um açougue, 
servindo café em um bote-
quim e ocupando a função 
de datilógrafa. 
Num dos belos momentos 
do fi lme, vemos a persona-
gem passeando tranqüila-
mente pela feirinha da Praça da República, deslocada, à margem do movimento local.
Em várias cenas notam-se associações místicas entre a personagem e seu destino, pro-
pondo uma aura de mistério. Um dia, “conheceu os mistérios de alguém tão estranho, 
qual ela também”, E, com esse homem – Mojica? –, ela terá uma fi lha. Por meio da mon-
tagem – feita pela própria Nilcemar Leyart – aproximam-se imagens de Iemanjá – numa 
associação à sua chegada pelo mar – e da virgem de Fátima – sugerindo talvez alguma 
origem mística para fi lha. 
As referências ao mar são constantes: estão nos créditos do fi lme, escritos na areia, no 
som de ondas, presente na banda sonora, e na bela cena fi nal em que, como um retorno 
– ou espécie de agradecimento – da personagem, ela caminha pela praia acompanha-
da do marido e da fi lha, a qual também traz o mar no nome.

Alessandro Gamo
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FOGO-FÁTUO
Não-fi cção, 1980, 16 mm, cor, 15 min, curta-metragem

Dirigido por Goffredo Telles Neto

Documentário que homenageia José Mojica Marins, o fi lme traz registros de performances 
do cineasta e um monólogo no qual ele narra seu primeiro contato com o sobrenatural, 
quando testemunhou manifestações de fogo-fátuo em um cemitério. O físico nuclear e 
crítico de arte Mário Schenberg dá um depoimento elogioso ao cinema do diretor.

Um Sílvio Tendler do futuro, interessado em reconstruir a trajetória de Mojica usando 
imagens de arquivo, encontrará rico material em Fogo-fátuo. Espécie de F for fake 
(Orson Welles, 1974) do cineasta brasileiro, o fi lme começa com um belo plano de 
cinema europeu e corta para um 
monólogo sensacional de Mojica 
contando o caso que dá título ao 
curta-metragem. 
Assistimos a um show de improvi-
sação e habilidade narrativa que, 
para Mojica, já sabemos, é co-
mum. Com os olhos vidrados, ele 
mistura lembranças de sua vida 
de adolescente na Vila Anastácio 
com o espectro do personagem 
Zé do Caixão. Como de costume, 
assusta. Ou melhor, impressiona. 
Em clima de missa negra espanho-
la, revela: “Descobrindo o mistério 
da luz, eu me tornei um cineasta!”. 
Aos berros, delira entre as próprias 
imagens projetadas, enquanto im-
provisa um julgamento sobre sua 
condição de cineasta-gênio preco-
cemente esquecido. 
Fogo-fátuo foi realizado em 1980, 
quando o ciclo da Boca estava 
chegando ao fi m. Outro curta-me-
tragem da mesma época, Boca aberta (1985), dirigido por Rubens Xavier, um dos 
assistentes de Fogo-fátuo, registra de maneira mais direta o clima de depressão que 
pesava entre os cineastas da Boca – Candeias, Tony Vieira, Ody Fraga, Alex Prado. Em 
Fogo-fátuo, Mojica pergunta-se: “Que mal eu fi z? (…) Qual o meu erro? Ser autêntico? 
Criativo? Inteligente?”. Depois, decreta: “Sou um ser em extinção!”.
A seqüência que mostra o curso de interpretação de Mojica é antológica. As imagens 
dos alunos se contorcendo em transe histérico merecem um estudo. É, sem dúvida, 
um documento. Bruce Lee, Sônia Braga, o Homem-Aranha e Mário Schenberg também 
“participam” deste curta, fotografado pelo cineasta Chico Botelho. A presença de 
Schenberg, notável físico amigo dos poetas concretos e de Mojica, referência máxima 
entre os beatniks paulistas (entre os quais destacam-se também Jorge Mautner e José 
Agrippino de Paula), traz serenidade à produção. Schenberg vai direto ao assunto e 
defi ne Mojica como “uma das personalidades mais poderosas do cinema brasileiro – e, 
talvez, mesmo do cinema mundial – pela sua capacidade de criação de imagens”.

Remier Lion

EVOLUÇÃO (HOMENS VS. MÁQUINAS:
A LUTA DO SÉCULO NO PLANETA DOS BOTÕES)
Ficção, 1979, 35 mm, cor, aprox. 8 min, curta-metragem

Um rapaz chama o elevador; outro aperta o mesmo botão e um terceiro faz a mesma 
coisa. Botões são pressionados de maneira frenética. Alguém aciona o dispositivo que 
detona a bomba atômica e o mundo explode. O homem retorna ao tempo das cavernas.

Para aproveitar a lei que obrigava os cinemas a exibirem curtas-metragens brasileiros 
como complementos de produções estrangeiras em cartaz, Mojica realizou em 1979 
uma esperta releitura de clássicos do terror norte-americano como O planeta dos 
macacos (1968) e A profecia (1976).

Durante os oito minutos de du-
ração do fi lme, o espectador 
tem a impressão de estar domi-
nado pelas máquinas: pessoas 
se enfi leiram para chamar o 
elevador, jovens dançam fre-
neticamente ao som de uma 
jukebox, dedos ansiosos aper-
tam botões coloridos e, na rua, 
com o corpo subjugado pela 
tecnologia, homens e mulheres 
reproduzem no caminhar a au-
tomação típica de uma linha de 
produção de fábrica. 
Uma montagem cada vez mais 
rápida e fragmentada, com re-
petição de imagens, desperta 
a sensação de uma velocidade 
sem freios, vertiginosa, cujo li-
mite é atingido quando um dos 
botões aciona uma explosão 
atômica de escala mundial.
Se, até a destruição do mundo, 
podia ser percebida uma ten-
tativa de Mojica em fl ertar com 
certo experimentalismo pouco 
comum em seus fi lmes, a de-

vastação parece liberar a originalidade do cineasta. A hecatombe faz surgir o toque de 
Mojica. e, como na cena do inferno de gelo em Esta noite encarnarei no teu cadáver, fl ui 
a imaginação em torno dos clichês do terror. 
Na seqüência fi nal, a civilização se reduz a um grupo de selvagens que disputam um 
pedaço de carne e, por fome, se tornam canibais em volta de uma fogueira.

Reinaldo Cardenuto
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FOGO-FÁTUO
Não-fi cção, 1980, 16 mm, cor, 15 min, curta-metragem

Dirigido por Goffredo Telles Neto
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DEMÔNIOS E MARAVILHAS
Não-fi cção, 1976-96, 35 mm, cor, 49 min, média-metragem

Documentário que aborda momentos importantes da vida de José Mojica Marins, tais 
como sua prisão por um delito que não cometeu, o grave enfarte sofrido, o lançamento 
com sucesso de alguns dos seus fi lmes e a festa de 15 anos de um caixão utilizado nas 
fi tas do personagem Zé do Caixão.

Na fi lmografi a de José Mojica 
Marins, esta obra chama a aten-
ção por ser o único documentá-
rio feito pelo cineasta. Abordan-
do a vida do próprio realizador, 
Demônios e maravilhas pertence 
ao fi lão dos “documentários em 
primeira pessoa”, atualmente 
muito em voga. Mas em vez de 
longos depoimentos do diretor 
ou de seus familiares e amigos, o 
fi lme utiliza-se bastante de reen-
cenações de acontecimentos da 
vida do artista, nas quais Moji-
ca, dona Carmen Marins, Nilcemar Leyart, Satã e outros dramatizam fatos vividos 
por eles próprios num passado mais ou menos recente. Tudo isso é embalado pela 
locução em primeira pessoa de Mojica e de Nilcemar, além de músicas tonitruantes 
como Carmina Burana.
Em Demônios e maravilhas, o que dá lógica à vida de Mojica é o cinema. Tudo se 
estrutura a partir dele e das numerosas difi culdades da produção de fi lmes no Brasil, 
como superar obstáculos aparentemente intransponíveis – ou seja, algo digno do gênero 
fantástico. Nesse sentido, a seqüência em torno do curso de cinema ministrado por 
Mojica, na qual se utiliza a música da série televisiva Missão impossível, sobreposta a 
imagens do mestre e de seus discípulos no set de fi lmagem, na sala de montagem ou 
no estúdio de som, é brilhante pelo seu senso de oportunidade.

Há também o registro cinematográfi co da festa de 
15 anos do esquife do personagem Zé do Caixão, 

à qual, entre outros, comparecem os críticos de 
cinema Almeida Salles e Jairo Ferreira, além do 
físico Mário Schenberg. É o caso também da 
chegada de Mojica, devidamente paramentado 
com as vestes da sua principal criação, a 
uma boate na qual ele encontra Pelé. Essas 
personalidades tão díspares representam bem 
a maneira como Zé do Caixão se constitui. 
Muito mais do que em um personagem, ele é 

um dos poucos mitos que, desde os anos 
1960, dialoga com os vários estratos 

da sociedade brasileira. 

Arthur Autran

A 5a DIMENSÃO DO SEXO 
Ficção, 1984, 35 mm, cor, 91 min, longa-metragem

24 HORAS DE SEXO EXPLÍCITO
Ficção, 1985, 35 mm, cor, 77 min, longa-metragem

48 HORAS DE SEXO ALUCINANTE
Ficção, 1986-87, 35 mm, cor, 99 min, longa-metragem

Mojica pornô. O que herdamos disso? Inacessíveis (ou quase) os fi lmes, o que fi cou para 
a posteridade foi o hilário e subversivo depoimento do diretor contando que fez 24 horas 
de sexo explícito com mulheres feias e cenas de zoofi lia para que o sujeito saísse da sala 
de cinema e não quisesse nunca mais fazer sexo na vida. A história é boa, e de fato há na 
produção pornô de Mojica Marins alguns elementos subversivos, mas nada que nos fi lmes 
confi rme um gesto dessa grandeza. Em todo caso, vale ver os fi lmes pelo que eles são: 
fi lmes de sexo explícito num momento em que quase todo o mercado do cinema comercial 
brasileiro estava voltado para esse nicho (e até os fi lmes de autor tinham sua parte de 
carne nua na tela). Filmes feitos numa época em que, em termos fi nanceiros, seria burrice 
para um produtor popular não se arriscar no ramo.
Para início de conversa, é preciso deixar bem claro que A 5ª dimensão do sexo, 
24 horas de sexo explícito e 48 horas de sexo alucinante não se inscrevem muito bem 
naquilo que a categoria “fi lme pornô” representa hoje. São fi lmes que se apresentam muito 
mais como comédias eróticas com sexo explícito. A primeira coisa a se notar é que neles 
o sexo nunca aparece eroticamente, com a construção de climas românticos, e tampouco 
como atividade saudável e prazerosa em si. Os planos de penetração chegam a ser até um 
pouco desconectados das cenas, sem qualquer esforço de decupagem para incorporá-
los mais integralmente à seqüência. Resultado: as cenas de carnes batendo uma contra 
a outra não cumprem função nem de erotismo – como os soft porn da época, dos quais 
Emmanuelle (1974) é o exemplo mais conhecido – nem de excitação sexual – como os 
pornôs com Brigitte Lahaie ou as divas americanas do período –, mas de curiosidade 
exótica, de uma “atração”, da maneira como falamos em atrações de feira ou de circo. 
Então, num certo sentido, devemos conceder alguma razão à fala de Mojica: seus fi lmes 
de sexo não têm muita coisa de sexual.
Além disso, é extremamente curioso como nesses três fi lmes o sexo é vivido como 
fantasma, obsessão, delírio da plena potência. E é impressionante como esse delírio 
convive com seu avesso: a impotência, o risco de “não ser homem”. Há grande 
homofobia em 24 horas de sexo explícito, com as piadinhas sobre o juiz gay. Há traumas 
que impedem o membro masculino de “funcionar” em A 5ª dimensão do sexo; frigidez 
e perversão em 48 horas de sexo alucinante e bestialismo tanto em 24 horas... 
como em 48 horas... É o sexo vivido como mondo cane, com ou sem trocadilho, como 
exercício autofágico sem qualquer fascinação.
Daí o humor que irrompe, impressionantemente agressivo, a pontuar os delírios de 
masculinidade dos personagens: a dupla de amigos garanhões que se descobre um casal 
gay, em A 5ª dimensão..., e o sexo vivido até a exaustão e a brochada nos dois fi lmes de 
maratona sexual (em 48 horas..., as mulheres chegam a zombar do homem que abandona 
a competição no meio).
Se o sexo é algo natural, a obsessão por sexo é mais um delírio a assombrar o homem, 
e com esse tipo de coisa Mojica Marins adora brincar. Dessa forma, os fi lmes de sexo 
explícito do criador do Zé do Caixão combinam muito bem com o resto de sua obra.

Ruy Gardnier

FILMES PORNOGRÁFICOS
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OS OUTROS ZÉS: MOJICA ATOR
José Mojica Marins, criador e intérprete de Zé do 
Caixão, um dos maiores personagens do nosso 
cinema, atuou não apenas em seus próprios fi l-
mes, mas também nos de outros diretores. Além 
das famosas unhas, em alguns casos Mojica usa 
os trajes de Zé do Caixão e manifesta algumas 
de suas características.
Seus papéis podem conter elementos de misti-
cismo religioso ou ter relação com magia, mas 
mantêm o tom desafi ador e prepotente – isso 
quando não estão associados diretamente às 
forças do Mal.
Após ter apresentado Zé do Caixão em À meia-
noite levarei sua alma, Mojica atuou em O diabo 
de Vila Velha no papel de um perverso e corrupto 
prefeito. Este é um fi lme de produção atribulada, 
rodado no Paraná e dirigido inicialmente – e de-
pois abandonado – por Ody Fraga. Mojica, por 
fi m, assumiu a direção deste “western-feijoada” 
e compôs a canção-tema.
O ator teve papéis de destaque em 
dois importantes fi lmes. Em O can-
gaceiro sem Deus (1969), sofi stica-
da obra que se insere na tradição 
dos fi lmes de cangaço, dirigido por 
um seguro Osvaldo de Oliveira, Mo-
jica faz o líder messiânico Zé das 
Penitências. Seguido por uma le-
gião de fi éis alucinados pelo sertão, 

este Zé prega contra a República, o casamento 
civil e os cangaceiros que infestam aquele “ser-
tão sem Deus”. O olhar delirante, de quem traz 
uma certeza profunda e está pronto a enfrentar 
o mundo, remete ao outro Zé. Há ainda outro 
elemento fílmico que associa os dois: quando 
Zé das Penitências surge em cena, escutamos 
trovoadas e ventanias típicas dos fi lmes de terror 
de Mojica.
Mojica também se destaca como o aventureiro 
e faquir Alikhan, em O profeta da fome (1969), 
de Maurice Capovilla. Alikhan trabalha num pe-
queno circo no qual, em busca da atenção do 
público, tenta a cada apresentação superar em 

difi culdade o número anterior. Começa 
engolindo giletes, pregos e cacos de 
vidro. É enterrado vivo e provoca o fi m 
do circo após um fracassado número 
no qual comeria carne humana. Resol-
ve assumir o jogo: deixa crucifi car-se 
para causar comoção num povoado. 
Depois, vai para São Paulo e tenta bater 
o recorde mundial de jejum. No fi lme, o 
oportunismo do personagem é refor-
çado pela junção de dois elementos: a 
interpretação de Mojica e o artifício de 
dublar o personagem, voz a cargo de 
Paulo César Pereio, com frases curtas 
e irônicas.
Mojica faz várias aparições em fi lmes 
de amigos da Boca do Lixo paulista-
na: na introdução do episódio de Car-
los Reichenbach em Audácia! a fúria 
dos desejos (1969), como diretor numa 
“entrevista” na Boca, em cenas dos 
bastidores das fi lmagens de O profe-
ta da fome (que constam de Audácia!) 
e depois dando conselhos para um 
dos personagens. No experimental 
O abismo (1978), de Rogério Sgan-
zerla, Mojica surge como o professor 
Pierson, ao lado de seu fi el escudeiro, Satã, e de Wilson Grey. Com vestes que lembram 
Zé do Caixão, esbanja boçalidade em cada frase (como “Além de grande, sou o maior”) 
e passa o fi lme proclamando verdades enquanto olha as estrelas num observatório.
Podemos ver Mojica em vários fi lmes de Francisco Cavalcanti, diretor que fazia parte 
do grupo da Boca do Lixo. 
Entre eles, Padre Pedro 
e a revolta das crianças 
(1983), no qual aparece 
como o dono da Cantina 
Alegre, comanda a prosti-
tuição na cidade, enfrenta 
um novo padre – interpre-
tado por Pedro de Lara – e 
zomba do sino da igreja. 
Em As bellas da Billings 
(1987), de Ozualdo Can-
deias, Mojica faz uma 
curta mas bela aparição 
como um solitário prega-
dor sem fi éis, no centro 
de São Paulo. Sinal de sua 
força, a sombra de Zé do 
Caixão impregnou o olhar 
de outros cineastas. 

Alessandro Gamo

Padre Pedro e a revolta das crianças (1983)

O cangaceiro sem Deus (1969)
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de contos de horror na televisão. 
O programa teve apenas doze 
episódios e não chegou a obter 
o sucesso esperado. Nada restou 
desses três programas: gravados 
em videoteipe, tiveram suas fi tas 
originais reaproveitadas pelas 
emissoras, e o material que even-
tualmente sobreviveu acabou 
destruído nos diversos incêndios 
que vez ou outra ocorriam nos ar-
quivos das redes de televisão. 
Mojica voltou a se caracterizar 
como seu personagem mais fa-
moso na sessão Cine Trash, da 
TV Bandeirantes, em 1996, apre-
sentando mais de uma centena 
de fi lmes de horror estrangeiros, 
de segunda à sexta, às 15h15. 
Com isso, ajudou a formar uma 
nova geração de apreciadores do 
gênero, responsável pela “redes-
coberta” do mito Zé do Caixão.

Carlos Primati

ZÉ DO CAIXÃO NA TV
Foi na televisão, em 15 de outubro de 1963, seis 
meses antes da estréia de À meia-noite levarei sua 
alma, que Zé do Caixão rogou sua primeira praga, 
exibindo as unhas compridas e arqueando as so-
brancelhas sinistras, no programa de variedades 
Clube do lar, apresentado por Walter Forster. Pouco 
menos de quatro anos depois, o “bicho-papão” de 
capa preta e cartola retornava à telinha, dessa vez 
como mestre-de-cerimônias de um programa se-
manal, com uma hora de duração, exibido pela TV 
Bandeirantes às sextas-feiras no apropriado horário 
das 23h. A estréia aconteceu em 15 de setembro 
de 1967, totalizando 34 programas, até 26 de julho 
de 1968. A emissora enfrentava baixos índices de 
audiência, e o programa de Zé do Caixão, extra-
vagantemente intitulado Além, muito além do além, 
era a aposta para melhorar esses números. Como 
resultado, a Bandeirantes saiu da última colocação 
diretamente para a liderança no horário.
A segunda encarnação do programa aconteceu 
antes mesmo de o primeiro encerrar sua existência, 
em 13 de julho de 1968, quando Mojica migrou para 
a TV Tupi, com O estranho mundo de Zé do Caixão 
– dessa vez sob a direção de Antonio Abujamra.
O programa, exibido aos sábados, contava – como 
o anterior – com roteiros de Rubens Francisco 
Lucchetti, experiente escritor de contos de horror, 
profundamente infl uenciado por Edgar Allan Poe 
e Arthur Conan Doyle. A mente fértil de Lucchetti 
era responsável por manter 
o interesse no programa, ao 
mesmo tempo em que ele 
cuidava de todos os roteiros 
dos fi lmes de Mojica – muitos 
jamais realizados – e das 
revistas com histórias em 
quadrinhos de Zé do Caixão, 
outro sucesso estrondoso. 
O estranho mundo de Zé do 
Caixão foi ao ar pela última 
vez em 16 de novembro de 
1968. Assim como acontece-
ria com outros acordos fi rma-
dos por Mojica, a continuida-
de do programa sofreria com 
sua falta de habilidade para 
administrar os contratos.
Um show do outro mundo, le-
vado ao ar pela Rede Record 
entre 1º de agosto e 25 de outubro de 1981, marcou a 
última aparição de Zé do Caixão como apresentador 
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MALDITO – O ESTRANHO MUNDO DE
JOSÉ MOJICA MARINS
Não-fi cção, 1998-2001, vídeo digital, cor, 65 min, 

média-metragem

Dirigido por André Barcinski e Ivan Finotti

MOJICA NA NEVE – ESTA NOITE ENCARNAREI EM SUNDANCE
Não-fi cção, 2001, vídeo digital, cor, 15 min, curta-metragem 

Dirigido por André Barcinski, André Finotti e Ivan Finotti

Documentários de tributo ao cineasta. Baseados em depoimentos do próprio diretor, 
resgatam sua trajetória desde as experiências precoces até a homenagem recebida em 
Sundance, passando pelo surgimento de Zé do Caixão. 

Realizados pelos autores de Maldito (Editora 34, 1998), a primeira biografi a de José 
Mojica Marins, os documentários Maldito e Mojica na neve são, antes de tudo, registros 
signifi cativos no processo de revalorização da imagem e da obra do diretor no Brasil – 
fruto de sua consagração como Coffi n Joe nos Estados Unidos, no início dos anos 90. 
Os fi lmes se complementam no intuito de cumprir o propósito intervencionista já presente 
no livro Maldito: conscientizar o espectador da importância do cineasta, que teve sua 
obra tolhida pela censura durante a ditadura militar, e que foi marginalizado em seu 
próprio país. Para tanto, os realizadores buscam enaltecer a fi gura do criador de Zé 
do Caixão a partir da dicotomia entre o que seria a lucidez da crítica estrangeira – em 
especial, a norte-americana – e a cegueira da crítica brasileira – dos censores e, no 
caso do livro, dos dirigentes de órgãos estatais de fomento. 

O documentário Maldito procura 
resgatar a trajetória de Mojica no ci-
nema. Com a fi nalidade de explicar 
suas obras a partir de fundamentos 
biográfi cos, articula depoimentos 
e seqüências de fi lmes. Há, no en-
tanto, uma preocupação constante: 
a de evidenciar os percalços que o 
diretor sempre enfrentou para fi lmar, 
e, nesse sentido, o fi lme reforça sua 
imagem de vítima das circunstân-
cias, presente também em Demô-
nios e maravilhas. Assim, o reco-
nhecimento no exterior torna-se uma 
espécie de redenção. 
Maldito recebeu Menção Especial do 

Júri do Cinema Latino-Americano no Festival de Sundance. Essa homenagem a Coffi n 
Joe foi enfocada no curta Mojica na neve. Apesar do título, o fi lme não se reduz ao relato 
das impressões do cineasta num país estrangeiro. Ao contrário, serve de pretexto para 
atestar a legitimidade da tese empreendida pelos realizadores. 

Daniela Senador
 

O UNIVERSO DE MOJICA MARINS 
Não-fi cção, 1978, 16 mm, P&B/cor, 25 min, curta-metragem

Dirigido por Ivan Cardoso

À MEIA-NOITE COM GLAUBER
Não-fi cção, 1997, 35 mm, cor, 16 min, curta-metragem

Dirigido por Ivan Cardoso

O universo de Mojica Marins e À meia-noite com Glauber são fi lmes de Ivan Cardoso. 
O primeiro é um média-metragem que promove um passeio pelo insólito mundo de José 
Mojica Marins, no qual as leis da racionalidade entram em pânico. O segundo é um curta, 
estruturado como uma colagem “construtivo-brutalista”, com material de arquivo de Ivan 
Cardoso, em diálogo com o barrocotexto de Haroldo de Campos.

A obra de Mojica é um achado de citação impor-
tantíssimo para aproximar os dois protagonistas 
(Glauber Rocha e Hélio Oiticica) de À meia-noite 
com Glauber. A justifi cativa de comparecerem juntos 
em um fi lme tem a ver com alguns encontros docu-
mentados em fotos e fi lme do anárquico acervo de 
documentarista de Ivan Cardoso. Essa é uma cole-
ção à qual o cineasta tem recorrido ao longo dos 
últimos anos (como no posterior Hi-fi  [1998], a par-
tir da obra de Augusto de Campos). A “estética da 
fome famélica de forma” – como assinala Haroldo de 
Campos no texto de narrativa em off – e a “estética 
da vontade de comer” encontram-se uma com a 
outra, nas próprias palavras do autor.
A leitura do texto de Haroldo, aliás, é essencial para 
que se entenda Glauberhélio/Heliglauber, segundo 
a semiótica Ivampiresca. Digamos que um processo 
geral, de base, orienta todo o fi lme: a colagem (dos 
procedimentos modernistas, aquele que mais tem 

resistido ao tempo) e a metalinguagem (como conseqüência fatal do primeiro). Sobre essa 
estrutura essencial sobrepõem-se, de modo impecável, as falas e imagens de Glauber 
e Hélio, que discutem o papel do artista e suas difi culdades no Brasil, a vida e a morte, 
a loucura, o delírio, tudo em uma espiral que se adensa à medida que vamos voltando a 
Mojica, o qual nos adverte: “Pensamos que vimos tudo, mas não vimos nada”.
O universo de Mojica Marins, fi lme mais antigo, toma um caminho até certo ponto mais 
convencional. Na linha de outros curtas de Ivan, como Dr. Dyonélio (1978), a câmera 
desse fi lme busca um encontro muito próximo com o retratado, que parece se esquivar 
sempre. A idéia de reproduzir um Universo, cosmos com signifi cação própria, é levada 
a um exagero proposital. Se o caminho parece natural no início, com a aparição das 
fotos da infância, a mãe etc., logo a personagem toma conta da cena e comanda a 
narrativa, seja por intermédio do depoimento pessoal, seja pela atuação em um dos 
workshops na famosa sinagoga desativada, onde funcionava o estúdio de Mojica. Este 
é, talvez, o mais sincero documento de um personagem insincero. E é o fi lme que levou 
seu nome para muitos lugares no mundo.

Lúcio Agra
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Lúcio Agra
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FIM
Ficção, 1986-2003, 35 mm, cor, 13 min, curta-metragem

Uma mãe auxilia o fi lho, um assassino descontrolado, a enterrar suas vítimas numa 
fl oresta. Uma das mulheres assassinadas, contudo, recusa-se a morrer e ressurge das 
trevas, causando pânico no rapaz. O acontecimento exige outra intervenção materna.

Convidado a dirigir uma cena de terror explícito no fi lme A hora do medo, de Francisco 
Cavalcanti, José Mojica Marins produziu o mais forte momento da fi ta. A consistência 
da cena permitiu que, destacada do longa, ela se tornasse um curta-metragem de vida 
própria e grande impacto.
No curta, após uma típica cartela de créditos com dizeres de Zé do Caixão, nos vemos 
sob os domínios de Mojica: uma jovem nua é arrastada por outra mulher numa fl oresta, 
entre sapos, grasnar de corvos, uivos e uma trilha sonora característica de fi lmes de 
terror. Em seguida, cria-se, por meio da montagem, um paralelismo entre a cena da 
fl oresta – na qual sabemos que a mãe enterra a amante do fi lho – e, uma tomada interna, 
na qual um homem seduz uma mulher. O contraste aumenta a tensão: enquanto a 
primeira mulher é enterrada, ainda viva, pedindo para não morrer, a segunda é exaltada 
como símbolo de beleza, de vida e de felicidade eterna, com direito a vários planos 
subjetivos e brindes com champanhe. 
O caso alia a mãe controladora a um fi lho descontrolado: logo percebemos que o rapaz 
começa o serviço e a mãe o termina. A moça seduzida na casa é morta e levada para 
a fl oresta onde a outra havia sido enterrada. Mas nem tudo dá certo: a primeira jovem 
ressurge da terra. Como conseqüência, temos um dos mais impressionantes momentos 
do terror nacional: vemos um coração pulsando no corpo da garota – sinal da vida, que 
resiste. Nada que outra intervenção da mãe não resolva. 
Um abraço fi nal entre mãe e fi lho. Ao mostrá-los como que presos a um destino comum, 
Mojica sugere que o fi m de todas as histórias da dupla tende ser o mesmo.

Alessando Gamo

HOMENAGEM

Gostaríamos de homenagear aqui dois atores 
excepcionais, falecidos recentemente:
Wanda Kosmo (1930-2007) e Jece Valadão (1930-2006).

Os dois artigos a seguir tratam de dois fi lmes ainda 
inéditos, A praga e Encarnação do demônio – ambos com 
direção de José Mojica Marins –, nos quais Wanda e Jece 
têm atuações de destaque. 
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A PRAGA 
Ficção, 1980-2007, 8 mm, Cor, 58 min, média-metragem

Durante um passeio, Mariana e Juvenal param para tirar fotos em frente à casa de uma 
senhora. Irritada, esta se revela uma bruxa e roga uma praga no jovem casal. A partir 
daí, eles terão suas vidas completamente alteradas. Originalmente concebido como um 
episódio do programa televisivo Além, muito além do além, na década de 60, A praga foi 
fi lmado em Super-8 apenas em 1980. Não concluído na época, foi fi nalizado em 2007 
pela Heco Produções.

Os situacionistas costumam dizer que os fatos são privados de conteúdo em nome do 
comunicável, de uma universalidade abstrata e de uma harmonia pervertida na qual 
cada um se realiza em um sentido inverso. Nesse sentido, eles se identifi cam com a 
linha contestatória de Sade, Fourier, Lewis Carroll, Lautréamont, o surrealismo e as cor-
rentes mais extremas da cultura e da arte. Na certa, se os situacionistas aportassem no 
Brasil se identifi cariam – e muito – com José Mojica Marins, o mais instintivo de nossos 
criadores fílmicos. Mojica é a versão cabocla, “bárbara e nossa” como diria Oswald, de 
Lautréamont, Sade e Carroll. O cinema de Mojica é intuitivo e visceral, primitivo e sofi s-
ticado, sempre contraditório, mas nunca arbitrário.

Rogério Sganzerla considerava Mojica o cineasta 
do homem brasileiro por excelência: o homem 
boçal, reprimido, recalcado e submisso. Bressane 
o destaca no que ele tem de mais nativo: a pinga, o 
truco, o fumo de corda e o “despacho”.
A praga transpira Brasil por todos os poros, como 
os melhores fi lmes de Humberto Mauro, os musicais 
caipiras de Osvaldo de Oliveira e todas as realiza-
ções do gênero horror feitas por Mojica Marins.
Rodado em Super-8, A praga era um de seus pro-
jetos fílmicos dados como inacabados e/ou inter-
rompidos. Foi o ensejo prospectivo de Eugênio 
Puppo que trouxe à tona (e à vida) essa história de 
danação concebida pelo fértil Rubens Lucchetti. 
A primeira coisa que chama a atenção no trabalho 
de Puppo como montador do fi lme é a absoluta fi -
delidade ao “estranho mundo de Zé do Caixão”. 
Ao incluir um certo grafi smo ao delírio imagético 
concebido pelo diretor, Puppo buscou subverter a precariedade da bitola e do apuro 
técnico com imaginação e originalidade. A praga nos deixa perplexos, comovidos e 
deliciosamente incomodados.
Curiosamente, A praga lembra muito alguns dos fi lmes mais radicais de outro outsider, o 
espanhol Jesus Franco (o homem dos quase duzentos fi lmes), e em particular de Macum-
ba sexual (1983). Em ambos os enredos, um personagem é assolado constantemente 
por pesadelos tenebrosos vaticinados por uma entidade terrível. Os dois diretores 
mandam o realismo às favas e reinventam uma religião e um sincretismo quase blas-
femos. Franco faz uma salada mista de personagens mitológicos. Mojica, mais mo-
desto, mistura mesa branca, candomblé, umbanda e quimbanda; na verdade, ele 
cria uma religião própria, cujo guia espiritual se assemelha ao índio Aymoré; aquele das 
antigas latas de biscoito. Mas, aparentemente, não existe em nenhum dos dois casos o 
intuito de deboche ou menosprezo pela fé dos deserdados, mas uma recusa explícita 
do realismo. Não interessa a Mojica e a Jesus Franco reproduzir fi elmente o ritual dos 
cultos e seitas existentes, pois eles sabem que toda encenação do real, por mais bem 
intencionada que seja, pressupõe a perfídia.
Outra sintonia fi na entre os dois diretores é que ambos investem essencialmente na
atmosfera onírica, numa certa viagem lisérgica pelo inconsciente de seus protagonistas. 

Jesus Franco traveste Mefi sto na sexualidade emascu-
lada de Ajita Wilson, uma sofi sticada transexual.
Mojica Marins explora à exaustão o veio histriônico da 
falecida (e genial) Wanda Kosmo como a bruxa medo-
nha que amaldiçoa o protagonista. Mojica enquadra a 
atriz como se estivesse fi lmando Shakespeare. Wanda 
impregna A praga de Macbeth.
Se por seus valores tão nativos e defl agradores, ou 
pela transgressiva superação dos limites de sua bitola 
e de seu orçamento, este fi lme já não merecesse ser 
“ressuscitado”, a empreitada de fi nalizar A praga já se 
justifi caria só por recuperar as derradeiras imagens, 
impactantes e aterradoras (“todo anjo é terrível”), de 
uma atriz magistral (excessiva e real, como Orson Welles 
e Charles Laughton) e cruelmente negligenciada.

Carlos Reichenbach
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Desde 1966, ano em que concebeu o fi lme, Mojica dirigiu mais de 20 longas-metragens, 
sem jamais conseguir concretizar seu grande sonho. Como ele mesmo proclamou na 
década de 70, no documentário Horror Palace Hotel (1978), de Jairo Ferreira, “sem a 
Encarnação do demônio, se eu morrer, deixo minha obra incompleta, minha mis-
são interrompida”.
Nos seus 50 anos de cinema, Mojica testemunhou o ocaso do Cinema Novo, viu sur-
gir e acabar um Cinema Marginal que a ele tudo devia, viu o apogeu e a queda da 
pornochanchada e do cinema de sexo explícito, tudo de muito perto. Recentemente, 
acompanhou com espanto o surgimento de um outro cinema brasileiro, fi nanciado por 

incentivos fi scais, um cinema tão amigo de 
gabinetes e de gerentes de marketing quanto 
divorciado do público – algo incompreensível 
para ele, que sempre dependeu do resultado 
das bilheterias. 
No ano 2000, quando nos encontramos – 
Mojica, Dennison Ramalho e eu – visando 
retomar e atualizar o projeto deste fi lme, en-
xergamos nesse encontro de gerações uma 
oportunidade única, capaz de conjugar opos-
tos, superar preconceitos há muito arraigados 
e, principalmente, conciliar nosso interesse 
pela linguagem com uma real possibilidade 
de inserção no mercado. Para tanto, o desafi o 
era criar, no atual ambiente de nosso cinema, 
condições (fi nanceiras, técnicas, artísticas) 
para o retorno de Mojica. Criar condições 
para que ele fi zesse, com total liberdade e 
sem concessões, o que sempre buscou: sua 
fi ta mais radical, mais forte. 
A via-crúcis do dinheiro, das fontes de 
fi nanciamento, não tem o menor interesse. 
O fato é que Encarnação do demônio chega 
às telas no primeiro semestre de 2008. Zé do 
Caixão, envelhecido e em pleno coração da 
cidade de São Paulo, busca ainda a mulher 
que lhe dará o fi lho perfeito. Nesse dia, Mo-
jica poderá fi nalmente sorrir o triunfo de sua 
inabalável vontade.

***

Presto homenagem aqui aos produtores que 
sonharam em realizar este fi lme e, pelos mais 
diversos motivos, não puderam fazê-lo: Ge-
orge Michel Serkeis, Antônio Polo Galante, 
Oswaldo Massaini, Mário Lima, Ivan Novais e, 
principalmente, Augusto de Cervantes.

Paulo Sacramento

ENCARNAÇÃO DO DEMÔNIO
Ficção, 2006-07, 35 mm, cor/P&B, longa-metragem em fi nalização  

Um envelhecido Zé do Caixão prossegue na busca da mulher que lhe dará o fi lho per-
feito, garantindo a continuidade do seu sangue. Encarnação do demônio é a obstinação 
viva de Mojica desde 1966, quando escreveu sozinho a primeira versão do roteiro que 
fecharia a trilogia do personagem Zé do Caixão, depois de À meia-noite levarei sua alma 
e Esta noite encarnarei no teu cadáver.

O que torna mítico um projeto cinematográfi co? Estamos falando aqui de José Mojica 
Marins – e estamos falando de um fi lme que há 40 anos espera para ver a luz dos pro-
jetores e para ser visto através dela. 
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Paulo Sacramento

ENCARNAÇÃO DO DEMÔNIO
Ficção, 2006-07, 35 mm, cor/P&B, longa-metragem em fi nalização  

Um envelhecido Zé do Caixão prossegue na busca da mulher que lhe dará o fi lho per-
feito, garantindo a continuidade do seu sangue. Encarnação do demônio é a obstinação 
viva de Mojica desde 1966, quando escreveu sozinho a primeira versão do roteiro que 
fecharia a trilogia do personagem Zé do Caixão, depois de À meia-noite levarei sua alma 
e Esta noite encarnarei no teu cadáver.

O que torna mítico um projeto cinematográfi co? Estamos falando aqui de José Mojica 
Marins – e estamos falando de um fi lme que há 40 anos espera para ver a luz dos pro-
jetores e para ser visto através dela. 
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Para a crítica norte-americana, quando da desco-
berta de José Mojica Marins no mercado de home 
video, em 1993, o cinema do autor parecia ter a 
estranheza surrealista de Luis Buñuel, combinava 
a elegância fetichista do italiano Mario Bava com 
o estilo ofensivo de John Waters e até ameaça-
va destronar o ultrajante Herschell Gordon Lewis 
como “padrinho do gore”. O nova-iorquino Joe 
Kane, respeitado crítico especializado em fi lmes 
de horror, elegeu Coffi n Joe – como Zé do Cai-
xão é conhecido no mundo anglófono – como 
“a maior descoberta do gênero na década de 
90”, em seu guia The Phantom of the Movies’ 
Videoscope, lançado em 2000. Tim Lucas, ou-
tra autoridade no tema, em um artigo sobre os 
13 melhores fi lmes de horror da década de 60, 
escrito para o livro Fangoria’s Best Horror Fil-
ms (1994), confessa não ter assistido às obras 
de Mojica (pelo menos até aquele momento) e 
complementa que se concorressem os fi lmes do 
cineasta brasileiro “teriam tornado ainda mais 
impossível meu processo de eliminação”. Tais 
depoimentos, em conjunto, denotam um mis-
to de fascínio pela descoberta e de embaraço 
diante do fl agrante desconhecimento de reno-
mados especialistas acerca de um cinema tão 
rico em ousadia e vigor.
As notícias desse súbito – e, em parte, tardio – 
interesse dos americanos pela obra de Mojica 
repercutiram imediatamente no Brasil, causando 
espanto. Afi nal, não se tratava de um artesão 
laureado em Cannes, como Anselmo Duarte e 
seu O pagador de promessas (1962), ou um au-
tor da envergadura internacional de Glauber Ro-
cha, festejado desde Cuba e Argentina até Itália, 
França, Espanha e Bélgica. A incredulidade se 
justifi cava, em parte, devido ao longo período de 
inatividade de Mojica como cineasta, que havia 
lançado seu último longa-metragem profi ssional 
mais de uma década antes, limitando suas apa-
rições públicas, desde então, a performances 
esporádicas em programas de variedades na 
televisão. O reconhecimento da obra de Mojica, 
entretanto, vinha da crítica especializada em ci-
nema fantástico, o tipo de deferência que o ci-
neasta jamais tivera em seu próprio país – mas 
que experimentara 20 anos antes, laureado na 
França (3ª Convention du Cinéma Fantastique, 
1973) e na Espanha (Festival Internacional de 
Cine Fantástico y de Terror de Sitges, 1974), cir-
cuito ao qual voltaria a se inserir na década de 
90, com homenagens na Itália, na Holanda, em 
Portugal, no Canadá e nos Estados Unidos, en-
tre outros países.
Parte da crítica brasileira, quando muito, tratou 
o sucesso dos fi lmes de Mojica como uma au-

têntica farra de mendigos, recusando-se a re-
conhecer o valor de sua obra, incapaz de en-
xergar nela qualquer mérito artístico. Quando 
da época de lançamento dos longas, o crítico 
Alfredo Sternheim (O Estado de S. Paulo) con-
siderou as películas de Mojica “totalmente desa-
bonadoras e (…) só servem para desprestigiar o 
nosso cinema”, assim como B.J. Duarte (Folha 
de S. Paulo), que se incomodou com “o ridículo 
e o grotesco de sua pretensão”. Maurício Gomes 
Leite (Jornal do Brasil) sentenciava: o que Moji-
ca faz “absolutamente não é cinema, [fazendo] 
descer o cinema [brasileiro] ao seu nível mais 
baixo, o da mendicância de idéias”. 
A chave para se compreender o universo de Mo-
jica Marins passa pela aceitação – ainda que não 
necessariamente a apreciação – do horror como 
um gênero com valores e regras particulares 
(como o fi zeram Salvyano Cavalcanti de Paiva 
e Sérgio Porto, dois dos poucos críticos que en-
xergaram alguma beleza nos contos macabros 
de Mojica). Muito mais estranho é o mundo de 
Zé do Caixão àqueles que rejeitam as emoções 
baratas das quais o próprio cinema de horror se 
fortalece; um cinema que, ainda que carregado 
de grafi smo – ou, talvez, justamente por causa 
disso – não deixa de falar também à mente, pe-
netrando nos corredores mais sombrios de nos-
so subconsciente, onde se ocultam as taras e os 
desejos inconfessáveis.

O CINEMA DE HORROR CLÁSSICO,
DE CALIGARI A FU MANCHU

O cinema fantástico registrou seus primeiros fo-
togramas ainda no século XIX, quando o presti-
digitador francês Georges Méliès percebeu que 
o cinematógrafo era uma ferramenta apta a criar 
ilusão, e não um mero instrumento para capturar 

O HORROR UNIVERSAL DE ZÉ DO CAIXÃO – Carlos PrimatiENSAIOS

Mojica em Sitges, na Espanha
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a realidade. Na década de 20, cineastas ale-
mães, imersos numa sociedade obcecada por 
temas mórbidos em decorrência da presença 
constante da morte durante a Primeira Guerra 
Mundial (1914-18), levaram às telas uma estética 
do macabro. O período expressionista viu surgir 
a estrutura básica do fi lme de horror, em narra-
tivas sobre maníacos homicidas, pactos diabóli-
cos e a personifi cação da Morte, enquanto mos-
trava a luta do homem comum para derrotá-la.
O gênero de horror, porém, só pode ser re-
conhecido como tal a partir de 1931, com as 
produções norte-americanas do estúdio Uni-
versal. O primeiro importante ciclo de filmes 
de horror consagrou ícones como o austro-
húngaro Bela Lugosi (Drácula, 1931) e o bri-
tânico Boris Karloff (Frankenstein, 1931). Tais 
obras, recebidas inicialmente como meros 
veículos escapistas para assustar crianças, 
ao contrário da alegre alienação representa-
da pelos musicais românticos do período da 
Depressão, refl etiam de maneira cínica o lado 
mais sombrio da alma humana. Compulsivos, 
fetichistas e até mesmo necrófi los, os fi lmes 
desse período retratam “monstros” atormenta-
dos por sentimentos bastante humanos. Angus-
tiados e rejeitados, vítimas da intolerância e da 
incompreensão, tais excluídos desejam a acei-
tação de uma sociedade que, de certa maneira, 
é responsável, ela própria, por seu surgimento.
A estética gótica da Universal e a objetividade 
das histórias em quadrinhos de horror publica-
das na década de 50 seriam as principais refe-
rências na criação de Zé do Caixão. Dos clás-
sicos de horror do estúdio americano, Mojica 
absorveu a atmosfera gótica (a qual ganha tra-
ços barrocos devido aos exageros dramáticos 
do protagonista), enquanto a narrativa dinâmica 
evoca o ritmo das HQs. A bruxa que alerta os 
espectadores do cinema a abandonar a sala de 
projeção caso não sejam corajosos o bastante 
para assistir ao fi lme, no prólogo de À meia-noite 
levarei sua alma, resgata não apenas as fi guras 
dos mestres-de-cerimônias que introduziam as 
histórias em quadrinhos da EC Comics, mas 
também a cena de abertura de Frankenstein, da 
Universal – esta, por sua vez, inspirada nas três 
bruxas do prólogo de Macbeth (1605), tragédia 
de William Shakespeare.
Imbuído desde o início de uma fi losofi a clara e 
direta – encontrar a mulher ideal, capaz de lhe 
dar o fi lho perfeito –, Zé do Caixão crê na força 
do sangue, como o conde Drácula, e anseia por 
criar o ser superior, como o doutor Frankenstein. 
Outras duas produções da Universal podem 
ter inspirado o cineasta brasileiro: assombrado 
pela imagem que vira na infância – de Karloff no 
papel do sádico carrasco Mord, pisoteando um 
menino no clássico A torre de Londres (1939) –, 

Mojica decidiu caracterizar Zé do Caixão como 
defensor das crianças e de sua inocência. Em 
Esta noite encarnarei no teu cadáver, o temido 
agente funerário ganha a companhia de um 
submisso assistente, corcunda Bruno, ecoando 
o vingativo Ygor, interpretado magistralmente por 
Lugosi em O fi lho de Frankenstein (1939). Conce-
bido como um vilão secundário, o corcunda de 
pescoço quebrado ganhou importância durante 
as fi lmagens e viria a ser o papel mais elogiado 
da carreira de Lugosi. O personagem voltaria em 
muitos outros fi lmes.
O fi lme que traz as semelhanças mais fl agrantes 
com o universo de Zé do Caixão, contudo, é uma 
obra a que, possivelmente, Mojica jamais tenha 
assistido: trata-se de A máscara de Fu Manchu 
(1932), estrelado por Boris Karloff e produzido 
pela Metro-Goldwyn-Mayer. O fi lme apresenta 
o doutor Fu Manchu, a “ameaça oriental”: vilão 
ganancioso com ameaçadoras unhas compri-
das. Instalado confortavelmente em sua sala 
do trono, ele comanda torturas extravagantes 
usando cobras e aranhas vivas, auxiliado por 
assistentes submissos. Num de seus experi-
mentos sádicos, Fu Manchu bestializa um ho-
mem culto por intermédio da privação de água 
e comida, idéia semelhante à do episódio fi nal 
do longa O estranho mundo de Zé do Caixão.

O DECLÍNIO DO IMPÉRIO AMERICANO

Às portas da Segunda Guerra Mundial, o cinema 
de horror americano – em especial o ciclo produ-
zido pela Universal – aproximava-se do esgota-
mento de sua fórmula, reduzida a um pastiche 
de idéias outrora inovadoras. O gênero, enfra-
quecido por um período de completo banimento 
devido às restrições morais impostas pelo códi-
go de produção dos estúdios americanos (o fa-
migerado Código Hays), iniciou seu declínio na 
segunda metade dos anos 30 e, no começo da 
década seguinte, beirava a irrelevância. O fi lho 
de Drácula (1943), estrelado por Lon Chaney Jr., 
é apenas um entre tantos exemplos redundantes 
da saga dos chamados “monstros da Univer-
sal”. Exceto pelo interessante tratamento do 
tema da paixão mórbida, o fi lme desperta pou-
ca atenção, mas merece ser citado pelo fato 
de sua trilha sonora, composta por H.J. Salter, 
ter sido reaproveitada por Mojica na abertura 
de À meia-noite levarei sua alma, duas décadas 
mais tarde. O nome do vampiro – Alucard, ou 
“Drácula” escrito de trás para frente – também 
pode ter inspirado Mojica a criar Oaxiac Odez, 
em O estranho mundo de Zé do Caixão.
Representante do gênero, na década de 40, é 
o ciclo de fi lmes de horror psicológico produzidos 
por Val Lewton para a RKO. Elegantes, estilizados 

e repletos de metáforas sexuais, tais obras – 
Sangue de pantera (1942), A morta-viva (1943) 
e Asilo sinistro (1946), entre outros fi lmes – ofe-
reciam uma rara abordagem adulta e simbolis-
ta para um gênero que parecia condenado ao 
pragmatismo narrativo. A ilha dos mortos (1945), 
um dos melhores longas do ciclo, atinge seu clí-
max com a cena na qual uma suposta defunta 
– na verdade, uma moça vítima de catalepsia – 
levanta-se do túmulo. Nessa época, meados da 
década de 40, Mojica testemunhou um caso se-
melhante, ao ver um morto despertar, dentro do 
caixão, em pleno velório. A catalepsia transfor-
mou-se em obsessão no cinema de Mojica, que 
abordou o tema pela primeira vez em “Pesadelo 
macabro”, episódio de Trilogia de terror com ro-
teiro de Rubens F. Lucchetti e infl uenciado pela 
obra de Edgar Allan Poe, que retorna em Finis 
Hominis – desta vez em uma tradução quase 
idêntica do acontecimento que tanto impressio-
nou o cineasta na infância.
Completamente varrido das telas norte-ame-
ricanas nos últimos anos da década de 40, o 
gênero de horror é substituído no início da dé-
cada seguinte pela fi cção científi ca da era atô-
mica. O interesse popular por temas contem-
porâneos, como a energia nuclear e os discos 
voadores, dá início a um período dedicado a 
histórias de mutações genéticas e alienígenas. 
Insetos de dimensões colossais – formigas, 
aranhas, gafanhotos e até um louva-a-deus – 
preenchem as telas em som estereofônico, fo-
tografi a tridimensional e formato de tela larga. 
São essas as inovações técnicas que lutam 
para tirar as pessoas da frente da televisão, a 
coqueluche do momento.
Esses fi lmes são a princípio direcionados ao 
público juvenil, que começa a apresentar algum 
poder aquisitivo próprio e torna-se um grupo 
consumidor digno de atenção. Quase sempre 
ingênuos e simplórios, com enredos minimalis-
tas e a dose necessária de efeitos visuais e ação 
explosiva, os fi lmes de sci-fi  do período abaste-
cem os cinemas drive-in, freqüentados em maior 
parte por adolescentes e casais de namorados, 
nem sempre concentrados no que acontecia nas 
telas. Os fi lmes, às vezes assumidamente obtu-
sos, costumam mostrar a força militar americana 
como salvadora da pátria, erradicando a ame-
aça inimiga ao fi nal da história. Alguns poucos 
tratam com cinismo dos problemas gerados pela 
radiação, porém sem se aprofundar no tema.
O pós-guerra é cenário de um quase neo-roman-
tismo, no qual os avanços da Ciência voltam a 
ser tratados como tabu e, como conseqüência, 
os homens de jalecos brancos tornam-se vi-
lões, modernos “doutores Frankenstein” questio-
nados moralmente por violar as leis da Natureza. 
Enquanto isso, no Brasil, José Mojica Marins não 

está interessado em explosões atômicas nem 
tampouco em discos voadores: seu primeiro 
longa-metragem profi ssional, realizado no iné-
dito formato GiganTela, é o faroeste A sina do 
aventureiro, no qual o diretor pôde dar vazão ao 
seu talento de compositor – considerado por ele 
próprio seu maior dom artístico –, recheando a 
película com canções de sua autoria.

HORROR SEM FRONTEIRAS

O cinema de horror parece condenado ao de-
saparecimento quando, na segunda metade da 
década de 50, eclode uma nova onda de pro-
duções, oriundas de diversos países europeus 
e asiáticos, além de aparecerem representantes 
mexicanos e argentinos. Tais fi lmes esbanjam 
vigor e pujança, em oposição ao infantilizado 
cinema norte-americano. Com eles, em um 
curto espaço de tempo, o gênero horror atraves-
sa um intenso processo de internacionalização, 
alterando o mapa-múndi do gênero. As produ-
ções da companhia cinematográfi ca britânica 
Hammer injetam cores vivas em releituras agres-
sivas de Frankenstein e Drácula, estrondosos 
sucessos de bilheteria, que não apenas revelam 
os talentos de Peter Cushing e Christopher Lee, 
como também temperam, com sexualidade per-
versa, enredos clássicos do horror.
O gênero fl oresce também no ressurgimento 
de cinematografi as de países em processo de 
reconstrução, após a Segunda Guerra Mundial 
(1939-45), desfalcados de grande parte de seus 
talentos, que haviam se refugiado em Hollywood 
nas décadas anteriores por conta do confl ito. 
O francês Georges Franju inaugura o moderno 
cinema de horror em seu país com o poético e 
melancólico Os olhos sem rosto (1959), sobre 
um cirurgião obcecado em restaurar o rosto 
desfi gurado da fi lha. Ele apresenta a primeira 
cena no estilo splatter, ao mostrar com realismo 
explícito a pele sendo retirada da face de uma 
paciente. O cineasta espanhol Jesus Franco 
segue os passos do colega francês ao dirigir 
Gritos en la noche (1962), primeiro fi lme de hor-
ror feito em seu país. O enredo é similar ao do 
fi lme de Franju, também sobre experimentos 
macabros de um cirurgião – o indefectível dou-
tor Orlof –, que tenta reconstruir a face da fi lha. 
Nesse fi lme, porém, o enfoque é efusivamente 
fetichista, em especial na fi gura do assistente 
cego e corcunda, Morpho, que abusa das víti-
mas seminuas abandonadas na mesa de cirur-
gia após cada operação. 
É também um médico louco o vilão do ex-
travagante Satã e a mulher nua (1959), longa 
de Victor Trivas, que retoma a tradição do horror 
na Alemanha, inclusive empregando técnicos do 
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rências na criação de Zé do Caixão. Dos clás-
sicos de horror do estúdio americano, Mojica 
absorveu a atmosfera gótica (a qual ganha tra-
ços barrocos devido aos exageros dramáticos 
do protagonista), enquanto a narrativa dinâmica 
evoca o ritmo das HQs. A bruxa que alerta os 
espectadores do cinema a abandonar a sala de 
projeção caso não sejam corajosos o bastante 
para assistir ao fi lme, no prólogo de À meia-noite 
levarei sua alma, resgata não apenas as fi guras 
dos mestres-de-cerimônias que introduziam as 
histórias em quadrinhos da EC Comics, mas 
também a cena de abertura de Frankenstein, da 
Universal – esta, por sua vez, inspirada nas três 
bruxas do prólogo de Macbeth (1605), tragédia 
de William Shakespeare.
Imbuído desde o início de uma fi losofi a clara e 
direta – encontrar a mulher ideal, capaz de lhe 
dar o fi lho perfeito –, Zé do Caixão crê na força 
do sangue, como o conde Drácula, e anseia por 
criar o ser superior, como o doutor Frankenstein. 
Outras duas produções da Universal podem 
ter inspirado o cineasta brasileiro: assombrado 
pela imagem que vira na infância – de Karloff no 
papel do sádico carrasco Mord, pisoteando um 
menino no clássico A torre de Londres (1939) –, 

Mojica decidiu caracterizar Zé do Caixão como 
defensor das crianças e de sua inocência. Em 
Esta noite encarnarei no teu cadáver, o temido 
agente funerário ganha a companhia de um 
submisso assistente, corcunda Bruno, ecoando 
o vingativo Ygor, interpretado magistralmente por 
Lugosi em O fi lho de Frankenstein (1939). Conce-
bido como um vilão secundário, o corcunda de 
pescoço quebrado ganhou importância durante 
as fi lmagens e viria a ser o papel mais elogiado 
da carreira de Lugosi. O personagem voltaria em 
muitos outros fi lmes.
O fi lme que traz as semelhanças mais fl agrantes 
com o universo de Zé do Caixão, contudo, é uma 
obra a que, possivelmente, Mojica jamais tenha 
assistido: trata-se de A máscara de Fu Manchu 
(1932), estrelado por Boris Karloff e produzido 
pela Metro-Goldwyn-Mayer. O fi lme apresenta 
o doutor Fu Manchu, a “ameaça oriental”: vilão 
ganancioso com ameaçadoras unhas compri-
das. Instalado confortavelmente em sua sala 
do trono, ele comanda torturas extravagantes 
usando cobras e aranhas vivas, auxiliado por 
assistentes submissos. Num de seus experi-
mentos sádicos, Fu Manchu bestializa um ho-
mem culto por intermédio da privação de água 
e comida, idéia semelhante à do episódio fi nal 
do longa O estranho mundo de Zé do Caixão.

O DECLÍNIO DO IMPÉRIO AMERICANO

Às portas da Segunda Guerra Mundial, o cinema 
de horror americano – em especial o ciclo produ-
zido pela Universal – aproximava-se do esgota-
mento de sua fórmula, reduzida a um pastiche 
de idéias outrora inovadoras. O gênero, enfra-
quecido por um período de completo banimento 
devido às restrições morais impostas pelo códi-
go de produção dos estúdios americanos (o fa-
migerado Código Hays), iniciou seu declínio na 
segunda metade dos anos 30 e, no começo da 
década seguinte, beirava a irrelevância. O fi lho 
de Drácula (1943), estrelado por Lon Chaney Jr., 
é apenas um entre tantos exemplos redundantes 
da saga dos chamados “monstros da Univer-
sal”. Exceto pelo interessante tratamento do 
tema da paixão mórbida, o fi lme desperta pou-
ca atenção, mas merece ser citado pelo fato 
de sua trilha sonora, composta por H.J. Salter, 
ter sido reaproveitada por Mojica na abertura 
de À meia-noite levarei sua alma, duas décadas 
mais tarde. O nome do vampiro – Alucard, ou 
“Drácula” escrito de trás para frente – também 
pode ter inspirado Mojica a criar Oaxiac Odez, 
em O estranho mundo de Zé do Caixão.
Representante do gênero, na década de 40, é 
o ciclo de fi lmes de horror psicológico produzidos 
por Val Lewton para a RKO. Elegantes, estilizados 

e repletos de metáforas sexuais, tais obras – 
Sangue de pantera (1942), A morta-viva (1943) 
e Asilo sinistro (1946), entre outros fi lmes – ofe-
reciam uma rara abordagem adulta e simbolis-
ta para um gênero que parecia condenado ao 
pragmatismo narrativo. A ilha dos mortos (1945), 
um dos melhores longas do ciclo, atinge seu clí-
max com a cena na qual uma suposta defunta 
– na verdade, uma moça vítima de catalepsia – 
levanta-se do túmulo. Nessa época, meados da 
década de 40, Mojica testemunhou um caso se-
melhante, ao ver um morto despertar, dentro do 
caixão, em pleno velório. A catalepsia transfor-
mou-se em obsessão no cinema de Mojica, que 
abordou o tema pela primeira vez em “Pesadelo 
macabro”, episódio de Trilogia de terror com ro-
teiro de Rubens F. Lucchetti e infl uenciado pela 
obra de Edgar Allan Poe, que retorna em Finis 
Hominis – desta vez em uma tradução quase 
idêntica do acontecimento que tanto impressio-
nou o cineasta na infância.
Completamente varrido das telas norte-ame-
ricanas nos últimos anos da década de 40, o 
gênero de horror é substituído no início da dé-
cada seguinte pela fi cção científi ca da era atô-
mica. O interesse popular por temas contem-
porâneos, como a energia nuclear e os discos 
voadores, dá início a um período dedicado a 
histórias de mutações genéticas e alienígenas. 
Insetos de dimensões colossais – formigas, 
aranhas, gafanhotos e até um louva-a-deus – 
preenchem as telas em som estereofônico, fo-
tografi a tridimensional e formato de tela larga. 
São essas as inovações técnicas que lutam 
para tirar as pessoas da frente da televisão, a 
coqueluche do momento.
Esses fi lmes são a princípio direcionados ao 
público juvenil, que começa a apresentar algum 
poder aquisitivo próprio e torna-se um grupo 
consumidor digno de atenção. Quase sempre 
ingênuos e simplórios, com enredos minimalis-
tas e a dose necessária de efeitos visuais e ação 
explosiva, os fi lmes de sci-fi  do período abaste-
cem os cinemas drive-in, freqüentados em maior 
parte por adolescentes e casais de namorados, 
nem sempre concentrados no que acontecia nas 
telas. Os fi lmes, às vezes assumidamente obtu-
sos, costumam mostrar a força militar americana 
como salvadora da pátria, erradicando a ame-
aça inimiga ao fi nal da história. Alguns poucos 
tratam com cinismo dos problemas gerados pela 
radiação, porém sem se aprofundar no tema.
O pós-guerra é cenário de um quase neo-roman-
tismo, no qual os avanços da Ciência voltam a 
ser tratados como tabu e, como conseqüência, 
os homens de jalecos brancos tornam-se vi-
lões, modernos “doutores Frankenstein” questio-
nados moralmente por violar as leis da Natureza. 
Enquanto isso, no Brasil, José Mojica Marins não 

está interessado em explosões atômicas nem 
tampouco em discos voadores: seu primeiro 
longa-metragem profi ssional, realizado no iné-
dito formato GiganTela, é o faroeste A sina do 
aventureiro, no qual o diretor pôde dar vazão ao 
seu talento de compositor – considerado por ele 
próprio seu maior dom artístico –, recheando a 
película com canções de sua autoria.

HORROR SEM FRONTEIRAS

O cinema de horror parece condenado ao de-
saparecimento quando, na segunda metade da 
década de 50, eclode uma nova onda de pro-
duções, oriundas de diversos países europeus 
e asiáticos, além de aparecerem representantes 
mexicanos e argentinos. Tais fi lmes esbanjam 
vigor e pujança, em oposição ao infantilizado 
cinema norte-americano. Com eles, em um 
curto espaço de tempo, o gênero horror atraves-
sa um intenso processo de internacionalização, 
alterando o mapa-múndi do gênero. As produ-
ções da companhia cinematográfi ca britânica 
Hammer injetam cores vivas em releituras agres-
sivas de Frankenstein e Drácula, estrondosos 
sucessos de bilheteria, que não apenas revelam 
os talentos de Peter Cushing e Christopher Lee, 
como também temperam, com sexualidade per-
versa, enredos clássicos do horror.
O gênero fl oresce também no ressurgimento 
de cinematografi as de países em processo de 
reconstrução, após a Segunda Guerra Mundial 
(1939-45), desfalcados de grande parte de seus 
talentos, que haviam se refugiado em Hollywood 
nas décadas anteriores por conta do confl ito. 
O francês Georges Franju inaugura o moderno 
cinema de horror em seu país com o poético e 
melancólico Os olhos sem rosto (1959), sobre 
um cirurgião obcecado em restaurar o rosto 
desfi gurado da fi lha. Ele apresenta a primeira 
cena no estilo splatter, ao mostrar com realismo 
explícito a pele sendo retirada da face de uma 
paciente. O cineasta espanhol Jesus Franco 
segue os passos do colega francês ao dirigir 
Gritos en la noche (1962), primeiro fi lme de hor-
ror feito em seu país. O enredo é similar ao do 
fi lme de Franju, também sobre experimentos 
macabros de um cirurgião – o indefectível dou-
tor Orlof –, que tenta reconstruir a face da fi lha. 
Nesse fi lme, porém, o enfoque é efusivamente 
fetichista, em especial na fi gura do assistente 
cego e corcunda, Morpho, que abusa das víti-
mas seminuas abandonadas na mesa de cirur-
gia após cada operação. 
É também um médico louco o vilão do ex-
travagante Satã e a mulher nua (1959), longa 
de Victor Trivas, que retoma a tradição do horror 
na Alemanha, inclusive empregando técnicos do 
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período expressionista. O gênero seria também 
reforçado pelo ciclo de krimis – populares fi lmes 
de suspense adaptados da obra do escritor pulp 
Edgar Wallace.
Nas Américas, a tradição da Universal ainda 
era a principal referência do cinema de horror. 
A Argentina, já em meados dos anos 50, investia 
em uma prolífi ca e bem-sucedida série de pelí-
culas de horror. Todavia – a exemplo dos ingle-
ses –, a temática dos fi lmes se restringia ao esti-
lo gótico, com versões de livros clássicos como 
O médico e o monstro e O fantasma da ópera, 
além de O mestre do horror (1960), fi lme em epi-
sódios com adaptações de contos de Poe que 
antecipou o ciclo conduzido por Roger Corman, 
nos Estados Unidos. 
O fértil cinema mexicano acompanhou a ten-
dência, inicialmente com fi tas de vampirismo, 
em 1957, para depois investir no subgênero dos 
lutadores mascarados. Chama a atenção o ab-
soluto não-convencionalismo do bizarro O barão 
do terror (1961), de Chano Urueta, sobre um sa-
tanista, condenado à morte por inquisidores es-
panhóis no século XVII, que retorna do além na 
cauda de um cometa, transformado numa criatu-
ra que se alimenta de cérebros humanos.
Mojica jamais viu esses fi lmes, assim como des-
conhece o maestro italiano Mario Bava, que co-
meçou como assistente de Riccardo Freda em 
Os vampiros (1956) e estreou na direção com 
o necrófi lo A maldição do demônio (1960). Nem 
por isso, contudo, a obra do brasileiro deixa de 
dialogar com os equivalentes estrangeiros. Zé 
do Caixão é a soma da obsessão pela criação 
por meio da destruição, retratada na obra de 
Franju, com o erotismo perverso e assumida-
mente voyeurístico de Franco, temperado com 
o sangue do grafi smo exacerbado do norte-
americano Herschell Gordon Lewis, o precursor 
do horror gore – caracterizado pelo mau gosto 
extremo em cenas de esquartejamento fi lmadas 
em cores vivas. Amadorístico, risível, e ao mes-
mo tempo desconcertante em sua convicção (ao 
retratar de maneira quase documental as atroci-
dades de um maníaco determinado a eviscerar 
moças indefesas), Banquete de sangue (1963), 
fi lme-testamento de Lewis, antecipa em apenas 
um ano as cenas do dedo amputado e dos olhos 
vazados de À meia-noite levarei sua alma.
Surgido de um pesadelo de seu criador, Zé do 
Caixão teve a mesma origem de outros prota-
gonistas importantes do horror, pois os perso-
nagens de Frankenstein, Drácula e O médico 
e o monstro também são frutos do inconscien-
te atormentado de seus autores. A exemplo de 
outros “monstros” clássicos, Zé é um emissário 
da morte e espalha temor por onde passa. Sua 
atividade como agente funerário, no convívio 
constante com defuntos, torna-o não somente 

um iconoclasta descrente do sobrenatural e da 
imortalidade do espírito, como também cons-
ciente da fi nitude de sua existência. Se, por um 
lado, ele zomba dos supersticiosos e age com 
indiferença durante os enterros, por outro, torna-
se obcecado em perpetuar sua linhagem.
Enquanto Mario Bava ousa anunciar o número 
de vítimas no título de Sei donne per l’assassino 
(1964), Mojica apresenta o elenco na abertura 
de À meia-noite levarei sua alma por meio das 
cenas de suas respectivas mortes. A narrativa, 
parcialmente derivada do faroeste, evita o ób-
vio: não há oponente à altura de Zé do Caixão, 
e o casal de “heróis” morre antes da metade do 
fi lme. Os crimes cometidos pelo vilão não têm 
fi nalidade científi ca, como ditam as regras tra-
dicionais do horror; de fato, não sabemos sua 
formação, ao contrário dos doutores Fu Manchu, 
Orlof e Frankenstein. Não há nobreza na motiva-
ção de Zé do Caixão; seus atos servem somente 
para reafi rmar sua superioridade em meio a uma 
sociedade enfraquecida pela ignorância.
Há quem argumente que a evolução narrativa de 
À meia-noite levarei sua alma propõe uma pará-
bola moral, partindo das blasfêmias proferidas 
por Zé do Caixão e culminando com o castigo 
além-túmulo. A questão é menos pontual: o fi l-
me, de fato, se vale da receita básica do con-
to de horror; este, sim, de caráter conservador 
por defi nição. Exceções existem, obviamente, 
prontas para confi rmar a regra, mas a receita 
tradicional do gênero se vale da noção de que 
vivemos em um mundo ideal, e que qualquer 
manifestação estranha precisa ser eliminada. 
Assim, Zé do Caixão representa uma ameaça e 
deve ser destruído ao fi m da história, para nos 
devolver ao mundo seguro em que vivemos e 
que placidamente aceitamos como perfeito. 
Graças a essa “lógica”, quase todos os fi lmes 
podem ser interpretados tanto como conserva-
dores quanto como libertários, dependendo da 
apreensão do espectador.

DELÍRIOS DE UM TARADO

O rompimento defi nitivo com a narrativa formal, 
na obra de Mojica, acontece com O despertar 
da besta (Ritual dos sádicos) a incisiva ópera ur-
bana que situa Zé do Caixão em uma dimensão 
mágica, como um ser intangível e onipresente, 
no Tudo e no Nada, numa espécie de tradução 
em celulóide do movimento Tropicalista, transfor-
mando acid trip em egotrip. Petulante e grandilo-
qüente, o longa abusa do metacinema subversivo 
para compor um Zé do Caixão mais alucinógeno 
que o LSD, mais delirante que o rock psicodéli-
co, mais transgressor que o Teatro Ofi cina e mais 
violento que a polícia. Se Hitchcock utilizava a 

câmera como instrumento de manipulação de 
seus medos e obsessões, Mojica a empunha 
como uma ferramenta de agressão àqueles que 
o tratam como ignorante e iletrado. 
Em À meia-noite levarei sua alma, ele zomba do 
povo supersticioso; em Esta noite encarnarei 
no teu cadáver, vinga-se da baixa-burguesia.
À época de O despertar da besta, quando tortu-
ra, espancamento e homicídios arbitrários – ter-
rores típicos de um Zé do Caixão – haviam se tor-
nado práticas ofi ciais do Estado, o personagem 
ascendeu à categoria de ser inatingível.
Ego e alter-ego novamente se defrontam em 
Exorcismo negro, o melhor dos fi lmes deriva-
dos do arrasa-quarteirão O exorcista (1973), de 
William Friedkin. Em meio a imitações surgidas 
em países como Itália, Espanha, França, Alema-
nha, Portugal, Turquia e Índia, o fi lme de Mojica 
ousa trafegar além da premissa do original ame-
ricano, e, enquanto os demais tecem parábolas 
religiosas de submissão à estrutura familiar tradi-
cional, o brasileiro prefere construir uma alegoria 
acerca do processo criativo do artista, subme-

tendo-o à superioridade da criatura. O confronto 
voltaria a se repetir no fi lme-colagem Delírios de 
um anormal, antecedendo o formato de Un gatto 
nel cervello (1990), de Lucio Fulci, e de O novo 
pesadelo: o retorno de Freddy Krueger (1994), 
de Wes Craven, fi lmes com semelhanças óbvias 
com a obra de Mojica.
José Mojica Marins, o “tarado do celulóide”, 
não se limitou a construir uma obra que me-
rece constar entre as mais inventivas do cine-
ma fantástico mundial; ele é também um dos 
raros realizadores do horror a expressar em fi l-
me algumas de suas obsessões mais íntimas, 
de seus pesadelos mais atormentados. Pode 
ser comparado, talvez, apenas a Jodorowsky, 
Bava, Argento e Lynch, artistas que expressam 
idéias em imagens perturbadoras que só po-
dem ser descritas como surrealistas, mas que, 
a julgar pela convicção com que foram levadas 
às telas, são na verdade um retrato realista de 
como o artista enxerga o mundo e nos convida 
a adentrar seu mundo. E, por mais estranho que 
nos pareça, o convite é irrecusável.

Foto de divulgação do fi lme Delírios de um anormal (1977-78)
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câmera como instrumento de manipulação de 
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tendo-o à superioridade da criatura. O confronto 
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Foto de divulgação do fi lme Delírios de um anormal (1977-78)
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Com suas aventuras violentas e “abracadabran-
tes”, o personagem Zé do Caixão estabeleceu 
empatia afetiva com o cotidiano e o imaginário 
coletivo das camadas menos favorecidas da 
população brasileira. Entre o começo da déca-
da de 60 e o fi m da seguinte, Zé do Caixão ins-
talou-se no imaginário popular a ponto de forjar 
uma reputação mítica.
O personagem se transformou ao longo do 
tempo, de um filme a outro e nos shows de 
televisão e teatro, sem, contudo, perder seus 
traços fundamentais, como os mitos clássi-
cos. O imaginário popular logo capturou Zé 
do Caixão, que passou a ocupar lugar 
cativo no universo das narrativas fan-
tásticas da tradição oral – e mesmo na 
literatura de cordel, gênero popular por 
excelência, cujos relatos apresentam 
com freqüência temas e personagens 
legendários. Tal como uma fi gura míti-
ca, Zé do Caixão tornou-se um “bem 
comum”, do qual todos se apropriam, 
e conquistou um lugar no panteão de 
fi guras fantásticas da cultura brasileira 
ao lado de fi guras como Saci Pererê, 
Boitatá, Mula-sem-Cabeça e Curupira, 
de estatuto mítico inegável.
Os temas caros ao personagem fun-
dam-se na morte, que ocupa o centro 
de suas ações e especulações. Zé tem 
verdadeiro fascínio por questões para 
as quais não há respostas, como o sen-
tido da vida e da morte, a existência 
ou inexistência do além-mundo e do 
sobrenatural; questões estas que re-
velam também o tema do sagrado. Tal 
temática é comum a uma boa parte da 
mitologia clássica, o que contribui para 
dar substrato mítico ao personagem.
Zé do Caixão combina um vasto con-
junto de características incorporadas 
de outros universos. O exame de seus 
traços físicos, psicológicos e comporta-
mentais permite mostrar suas relações 
com personagens de outras narrativas, 
pertencentes a diferentes estratos cul-
turais. As quatro principais fi guras que 
se impõem na análise de Zé do Caixão 
têm dimensão mítica: o vampiro; o dou-
tor Frankenstein, o sábio do romance 
de Mary Shelley; Don Juan, o libertino 
que foi objeto de um sem-número de 
obras; e Exu, divindade das religiões 
afro-brasileiras. 

Todas essas fi guras estão profundamente impli-
cadas com o sobrenatural e o fantástico. A pri-
meira delas, o vampiro, tem suas origens na Gré-
cia Antiga e foi absorvida por culturas européias 
e asiáticas até chegar à literatura. A segunda e 
a terceira, Frankenstein e Don Juan, vieram da 
literatura, de onde penetraram, assim como o 
vampiro, na cultura de massa – domínio a partir 
do qual Mojica as assimilou. A quarta, o Exu, faz 
parte da cultura popular brasileira. Tais fi guras 
pertencem a duas tradições: a das convenções 
do cinema fantástico e a da religião popular, te-
mas fundamentais no universo do cineasta.
O vampiro e o doutor Frankenstein foram incor-
porados, provavelmente, tendo como modelo 
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fi lmes como Drácula (Tod Browning, 1931), 
feito a partir de uma peça teatral inspirada 
no romance homônimo de Bram Stoker, e 
Frankenstein (James Whale, 1931), adapta-
do do romance de Mary Shelley. Obras fun-
damentais do cinema fantástico, ambos os 
fi lmes deram origem à série de produções 
que vulgarizaram os mitos até esvaziá-los, 
convertendo-os em estereótipos.
Mas Zé do Caixão vai além da absorção 
dos atributos diluídos em clichês. Ele não 
se confunde com os dráculas e doutores 
frankenstein saídos da confusão de mitos 
comuns à maior parte da produção de fi l-
mes fantásticos dos anos 60 e 70, princi-
palmente italianas, espanholas e inglesas, 
caracterizadas pela acumulação grosseira 
e contraditória de atributos, o que confi gu-
ra uma verdadeira regressão em relação 
às matrizes. Zé não é uma redução, uma 
paródia de seus modelos: ele tem certa 
metafísica própria que lhe confere sentido e den-
sidade simbólica.
O personagem de Mojica incorpora e transfor-
ma traços dessas quatro fi guras, mas a mistura 
fragmentada apresenta discrepâncias que afas-
tam Zé de seus modelos. O contexto cultural do 
personagem, o Brasil dos anos 60-70, não tem 
nada em comum com os contextos do vampiro 
e do doutor Frankenstein. Zé não é um morto-
vivo nem um bebedor de sangue. Também não é 
um sábio, como o doutor Frankenstein, embora 
tente provar “cientifi camente” as “teorias” que 
sustenta, nem um sedutor como Don Juan, cujo 
único objetivo é acumular conquistas amorosas; 
tampouco é um devoto ou ersatz de Exu.
Seu aspecto físico se baseia na iconografi a 
vampírica. Veste-se de preto, adornado com 
capa e cartola, acessórios que lhe conferem ar 
aristocrático. Capa e cartola também remetem 
a Exu, pois fazem parte de algumas represen-
tações da divindade.
Direto e bestial como o vampiro, Zé do Caixão é 
tido como encarnação do Mal pelos campone-
ses da cidadezinha onde mora, que o associam 
ao demo. Em um pesadelo de Esta noite encar-
narei no teu cadáver, Zé se vê como o diabo. Em 
Drácula, o vampirismo é metáfora do Mal absolu-
to, e o conde sanguinário traz o diabo no próprio 
nome (Drácula deriva do romeno drak, que sig-
nifi ca “diabo”). Zé também tem o demônio inscri-
to em seu nome, Josefel Zanatas. Se Josefel é 
resultado da justaposição de “José” e “fel” – de-
signando metaforicamente o ódio característico 
do personagem –, Zanatas é “Satanaz”, grafi a 
antiga de Satanás, de trás para frente.

As unhas enormes do personagem também re-
metem ao vampiro, precisamente a Nosferatu, 
o vampiro da primeira adaptação do romance 
de Stoker para as telas, do fi lme Nosferatu – 
uma sinfonia do terror (1922), de F.W. Murnau. 
Além disso, a personalidade de Zé do Caixão 
se assemelha à do vampiro. Como este, o pro-
tagonista de Mojica apresenta uma plêiade de 
sentimentos excessivos: ódio, cólera, desdém, 
perversidade. O tratamento cinematográfi co 
dos olhos e do olhar aproxima ainda mais os 
dois personagens. A fi xidez do olhar revela fa-
culdades hipnóticas, que são enfatizadas quan-
do – diante de uma vítima – os olhos se injetam 
de sangue, característica emprestada ao reper-
tório do vampiro. O caixão é mais um elemento a 
relacionar os dois: o vampiro passa o dia dentro 
de um esquife, objeto cotidiano para Zé, dono 
de uma funerária.
As referências de Mojica para interpretar o papel 
vêm dos vampiros do cinema, em especial de 
Bela Lugosi e Christopher Lee. Do ator húngaro, 
incorporou a expressividade facial, a ênfase tea-
tral próxima da caricatura, reforçada por primei-
ros planos do rosto, que valorizam os poderes do 
olhar. Do inglês, adotou a agressividade feroz, os 
movimentos corporais bruscos e o contato físico 
violento que estabelece com as vítimas.
A “fi losofi a” de Zé do Caixão é um arranjo sim-
plista, extravagante e contraditório de idéias in-
sólitas. Ela opõe dois valores: de um lado instin-
to e Natureza, de outro sentimentos como amor, 
piedade, medo, remorso. Não é inoportuno re-
cordar que o vampiro também desdenha dos 
sentimentos. A dicotomia entre instinto e senti-

Cena do fi lme Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66)
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mento está na base da metafísica de Zé, que de-
fende o primado dos instintos na determinação 
dos comportamentos humanos, considerando 
sentimento e superstição manifestações de in-
ferioridade. Segundo ele, o homem inteligente 
deve ter o “instinto domesticado pela razão”, 
idéia quimérica que traz embutida uma contra-
dição. O personagem poderia perfeitamente 
adotar a divisa “a sobrevivência é do mais forte”, 
idéia que se cristaliza nos ideais de perfeição e 
de homem superior, os quais ele reivindica cons-
tantemente. Zé estima que sua superioridade é 
inata, e ele se proclama fundador de uma nova 
era da humanidade.
Individualista, o personagem rejeita e viola regras 
morais e sociais. Em longas diatribes blasfema-
tórias, afi rma que a religião veicula interdições e 
superstições que se colocam entre o homem e o 
desejo, impedindo-o de viver livremente: Nature-
za e Cultura estão em permanente confl ito. Zom-
ba das crenças dos camponeses e deleita-se 
em aterrorizá-los moral e fi sicamente com suas 
próprias superstições. Apenas as crianças esca-
pam à sua fúria. São vistas como criaturas puras, 
que ao crescer são corrompidas pelas crenças e 
pelos sentimentos.
Megalomaníaco, o personagem criado por Mo-
jica tem a obsessão da imortalidade, valor que 
compartilha com o vampiro. Mas para Zé a imor-
talidade signifi ca eternizar sua força superior na 
continuidade genésica da vida, ou seja, por meio 
de um fi lho. Os dois primeiros fi lmes com o per-
sonagem giram em torno da busca pela “mulher 
perfeita” que lhe proporcionará esse herdeiro.
O poder de Zé se funda na superioridade inata 
de seu sangue, e transmiti-lo a um fi lho celebrará 
a sua glória.
A afi rmação da potência e o ideal de homem 
superior são duas concepções caras ao dou-
tor Frankenstein, que deseja criar uma nova 
espécie a partir de um ser moral e fi sicamente 
superior, invulnerável, que daria origem a uma 
humanidade “perfeita”. Se no fi lme de Whale o 
cientista ingênuo e sonhador do romance dá lu-
gar a um gênio do mal com sede de poder, nas 
versões dirigidas por Terence Fischer – no fi m 
dos anos 50 – o personagem adota sua confi -
guração mais extremada. Transforma-se em um 
cínico orgulhoso, sem escrúpulos, que usa os 
mais fracos para seu benefício. Convencido de 
seus poderes, despreza os valores da socieda-
de e faz tábula rasa da moral e da ordem social 
de seu tempo. Os pontos em comum com Zé do 
Caixão tornam-se numerosos.
O mito de Frankenstein e o personagem de 
Mojica apresentam a célebre dicotomia entre 
criador e criatura, que caracteriza o tema do 
duplo, um dos motivos do cinema e da litera-
tura fantástica por excelência. No romance de 

Shelley, a criatura é uma projeção simbólica do 
inconsciente do criador. Quando inventa a cria-
tura, o doutor libera seus instintos mais primiti-
vos, a parte maldita de seu psiquismo. A criatura 
não tem nome no livro nem no fi lme de Whale. 
No segundo fi lme inspirado no romance, A noiva 
de Frankenstein (James Whale, 1935), a criatu-
ra assume o nome do criador, e o processo de 
identifi cação se completa.
Na obra de Mojica, a tensão entre criador e cria-
tura é igualmente crucial e assume várias confi -
gurações. Ela muitas vezes ultrapassa os limites 
da fi cção e invade a realidade. Desde os primór-
dios, Mojica gosta de incorporar Zé do Caixão à 
sua vida real em entrevistas, shows de teatro e 
televisão, adotando as roupas e infl exões de voz 
do personagem. A interpenetração de criador e 
criatura está inscrita até em seus nomes, José 
e Zé, um pouco como no caso de Frankenstein. 
Muitos brasileiros ignoram o nome de Mojica, 
mas o conhecem como Zé do Caixão.
Se Zé sai da fi cção e vai para o mundo real do 
cineasta, este entra na fi cção para se defrontar 
com a criatura. Em O despertar da besta (Ritual 
dos sádicos), um personagem confunde o cine-
asta com o protagonista, que desfaz o equívoco 
com sarcasmo. Tal modalidade de desdobra-
mento se desenvolveu em fi lmes posteriores, 
como Exorcismo negro e Delírios de um anor-
mal, produções que trabalham o tema do duplo 
que vem importunar seu proprietário e escapa 
ao controle deste, motivo clássico do cinema 
fantástico desde O estudante de Praga (Stellan 
Rye, 1913).
Em Exorcismo negro, Zé continua sádico e vio-
lento, mas apresenta traços que contrariam sua 
confi guração original: ele se identifi ca comple-
tamente com o diabo, cuja existência negava 
nos fi lmes anteriores, e dispõe de poderes so-
brenaturais. Mojica também aparece “desnatu-
rado”, na pele de um cineasta culto e respeitá-
vel. O confl ito entre eles é inevitável: num pesa-
delo, Mojica é obrigado a enfrentar Zé e tenta 
exorcizá-lo. O duelo termina de forma ambígua: 
o criador parece ter vencido a criatura no sonho, 
mas depois uma sombra e um refl exo – emble-
mas do duplo e do desdobramento – de Zé su-
gerem que a criatura está presente. Em Delírios 
de um anormal, o refl exo assinala novamente a 
impotência do criador face à criatura.
O motivo do duplo se manifesta de outras formas 
no cinema de Mojica. Em “Ideologia”, episódio 
de O estranho mundo de Zé do Caixão, Zé apa-
rece um tanto diferente em seu aspecto, na pele 
do professor Oaxiac Odez, nome estranho que 
nada mais é do que Zé do Caixão de trás para 
frente, como se estivesse refl etido em um espe-
lho. O desdobramento do personagem é ratifi ca-
do pela imagem espectral.

O desdobramento de Zé aparece em dois outros 
fi lmes. Em À meia-noite levarei sua alma, durante 
um delírio, o personagem vê uma cena em que 
está em um caixão levado por almas penadas. 
No romance As almas do purgatório (1834), de 
Merimée, uma versão do mito de Don Juan, o he-
rói tem uma visão na qual participa de seu pró-
prio enterro. Segundo Otto Rank, em Don Juan et 
le double (Payot, 1992), o tema do duplo na obra 
de Merimée deve ser visto como um mensageiro 
da morte, e prefi gura o fi m horrível do sedutor. 
No fi lme de Mojica, o desdobramento assume 
igual signifi cado. Em Esta noite encarnarei no 
teu cadáver, Zé tem um pesadelo em que está 
no inferno, onde se depara com o diabo, que 
tem a mesma aparência do personagem.
Zé do Caixão compartilha atributos com Don 
Juan, em especial com aquele estabelecido pe-
los protótipos do século XVII, cuja primeira ver-
são é O burlador de Sevilha (1630), atribuída a 
Tirso de Molina. Ambos os personagens estão à 
margem dos demais indivíduos, em guerra con-

tra a sociedade e têm uma con-
siderável força de auto-afi rma-
ção. Os aspectos mais claros 
se relacionam à lubricidade: a 
mulher é o grande objeto de 
desejo de ambos, mesmo res-
pondendo a motivações dife-
rentes. Don Juan é um sedutor 
em busca unicamente do gozo 
sexual. Zé tem o mesmo cinis-
mo galante para com as mulhe-
res, mas os prazeres do sexo 
no seu caso estão sempre re-
lacionados à reprodução. Para 
atingir seus objetivos, ambos 
estão dispostos a tudo: matam 
amigos e inimigos; traem, rap-
tam, brutalizam e envenenam 
as mulheres. No entanto, mais 
do que atentar contra as leis 
humanas, o que move o Don 
Juan da tradição barroca é a 
transgressão das leis divinas. 
Isso fi ca claro no ultraje aos 
mortos, por meio daquele que 
os representa: o convidado de 
pedra. O libertino viola o sagra-
do, perturba a paz dos mortos 
e se recusa a arrepender-se.
Como Don Juan, Zé investe 
contra a religião e os mortos. 
Em À meia-noite levarei sua 
alma, invoca as pessoas que 
matou, assim como o convi-
dado de pedra havia sido uma 
vítima de Don Juan. Zé desafi a 
os mortos a se levantar das se-

pulturas e se vingar. O gesto infringe um interdito 
fundamental, a separação entre o mundo dos 
vivos e o dos mortos, assim como faz Don Juan 
em seu convite à estátua.
Na peça atribuída a Tirso de Molina, Don Juan 
ouve conselhos de penitência e presságios de 
morte, mas desdenha deles. De modo análo-
go, Zé ridiculariza recomendações desse tipo. 
O Don Juan barroco não conhece arrependi-
mento nem expiação, mesmo em sua queda. Zé 
também não, com exceção do fi nal de Esta noite 
encarnarei no teu cadáver, em que o persona-
gem morre afogado em um lago, vituperando 
contra as forças do além. A cena foi vetada pela 
censura, que exigiu um fi nal diferente. Mojica 
mudou a montagem da cena e alterou as falas 
do personagem, que morre dizendo crer em 
Deus. O novo fi nal é semelhante ao desfecho 
de outra versão do mito do libertino: Don Juan 
Tenório (1844), de José Zorrilla. Neste caso, o 
ímpio morre, mas se salva por meio de uma con-
versão in extremis.
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mento está na base da metafísica de Zé, que de-
fende o primado dos instintos na determinação 
dos comportamentos humanos, considerando 
sentimento e superstição manifestações de in-
ferioridade. Segundo ele, o homem inteligente 
deve ter o “instinto domesticado pela razão”, 
idéia quimérica que traz embutida uma contra-
dição. O personagem poderia perfeitamente 
adotar a divisa “a sobrevivência é do mais forte”, 
idéia que se cristaliza nos ideais de perfeição e 
de homem superior, os quais ele reivindica cons-
tantemente. Zé estima que sua superioridade é 
inata, e ele se proclama fundador de uma nova 
era da humanidade.
Individualista, o personagem rejeita e viola regras 
morais e sociais. Em longas diatribes blasfema-
tórias, afi rma que a religião veicula interdições e 
superstições que se colocam entre o homem e o 
desejo, impedindo-o de viver livremente: Nature-
za e Cultura estão em permanente confl ito. Zom-
ba das crenças dos camponeses e deleita-se 
em aterrorizá-los moral e fi sicamente com suas 
próprias superstições. Apenas as crianças esca-
pam à sua fúria. São vistas como criaturas puras, 
que ao crescer são corrompidas pelas crenças e 
pelos sentimentos.
Megalomaníaco, o personagem criado por Mo-
jica tem a obsessão da imortalidade, valor que 
compartilha com o vampiro. Mas para Zé a imor-
talidade signifi ca eternizar sua força superior na 
continuidade genésica da vida, ou seja, por meio 
de um fi lho. Os dois primeiros fi lmes com o per-
sonagem giram em torno da busca pela “mulher 
perfeita” que lhe proporcionará esse herdeiro.
O poder de Zé se funda na superioridade inata 
de seu sangue, e transmiti-lo a um fi lho celebrará 
a sua glória.
A afi rmação da potência e o ideal de homem 
superior são duas concepções caras ao dou-
tor Frankenstein, que deseja criar uma nova 
espécie a partir de um ser moral e fi sicamente 
superior, invulnerável, que daria origem a uma 
humanidade “perfeita”. Se no fi lme de Whale o 
cientista ingênuo e sonhador do romance dá lu-
gar a um gênio do mal com sede de poder, nas 
versões dirigidas por Terence Fischer – no fi m 
dos anos 50 – o personagem adota sua confi -
guração mais extremada. Transforma-se em um 
cínico orgulhoso, sem escrúpulos, que usa os 
mais fracos para seu benefício. Convencido de 
seus poderes, despreza os valores da socieda-
de e faz tábula rasa da moral e da ordem social 
de seu tempo. Os pontos em comum com Zé do 
Caixão tornam-se numerosos.
O mito de Frankenstein e o personagem de 
Mojica apresentam a célebre dicotomia entre 
criador e criatura, que caracteriza o tema do 
duplo, um dos motivos do cinema e da litera-
tura fantástica por excelência. No romance de 

Shelley, a criatura é uma projeção simbólica do 
inconsciente do criador. Quando inventa a cria-
tura, o doutor libera seus instintos mais primiti-
vos, a parte maldita de seu psiquismo. A criatura 
não tem nome no livro nem no fi lme de Whale. 
No segundo fi lme inspirado no romance, A noiva 
de Frankenstein (James Whale, 1935), a criatu-
ra assume o nome do criador, e o processo de 
identifi cação se completa.
Na obra de Mojica, a tensão entre criador e cria-
tura é igualmente crucial e assume várias confi -
gurações. Ela muitas vezes ultrapassa os limites 
da fi cção e invade a realidade. Desde os primór-
dios, Mojica gosta de incorporar Zé do Caixão à 
sua vida real em entrevistas, shows de teatro e 
televisão, adotando as roupas e infl exões de voz 
do personagem. A interpenetração de criador e 
criatura está inscrita até em seus nomes, José 
e Zé, um pouco como no caso de Frankenstein. 
Muitos brasileiros ignoram o nome de Mojica, 
mas o conhecem como Zé do Caixão.
Se Zé sai da fi cção e vai para o mundo real do 
cineasta, este entra na fi cção para se defrontar 
com a criatura. Em O despertar da besta (Ritual 
dos sádicos), um personagem confunde o cine-
asta com o protagonista, que desfaz o equívoco 
com sarcasmo. Tal modalidade de desdobra-
mento se desenvolveu em fi lmes posteriores, 
como Exorcismo negro e Delírios de um anor-
mal, produções que trabalham o tema do duplo 
que vem importunar seu proprietário e escapa 
ao controle deste, motivo clássico do cinema 
fantástico desde O estudante de Praga (Stellan 
Rye, 1913).
Em Exorcismo negro, Zé continua sádico e vio-
lento, mas apresenta traços que contrariam sua 
confi guração original: ele se identifi ca comple-
tamente com o diabo, cuja existência negava 
nos fi lmes anteriores, e dispõe de poderes so-
brenaturais. Mojica também aparece “desnatu-
rado”, na pele de um cineasta culto e respeitá-
vel. O confl ito entre eles é inevitável: num pesa-
delo, Mojica é obrigado a enfrentar Zé e tenta 
exorcizá-lo. O duelo termina de forma ambígua: 
o criador parece ter vencido a criatura no sonho, 
mas depois uma sombra e um refl exo – emble-
mas do duplo e do desdobramento – de Zé su-
gerem que a criatura está presente. Em Delírios 
de um anormal, o refl exo assinala novamente a 
impotência do criador face à criatura.
O motivo do duplo se manifesta de outras formas 
no cinema de Mojica. Em “Ideologia”, episódio 
de O estranho mundo de Zé do Caixão, Zé apa-
rece um tanto diferente em seu aspecto, na pele 
do professor Oaxiac Odez, nome estranho que 
nada mais é do que Zé do Caixão de trás para 
frente, como se estivesse refl etido em um espe-
lho. O desdobramento do personagem é ratifi ca-
do pela imagem espectral.

O desdobramento de Zé aparece em dois outros 
fi lmes. Em À meia-noite levarei sua alma, durante 
um delírio, o personagem vê uma cena em que 
está em um caixão levado por almas penadas. 
No romance As almas do purgatório (1834), de 
Merimée, uma versão do mito de Don Juan, o he-
rói tem uma visão na qual participa de seu pró-
prio enterro. Segundo Otto Rank, em Don Juan et 
le double (Payot, 1992), o tema do duplo na obra 
de Merimée deve ser visto como um mensageiro 
da morte, e prefi gura o fi m horrível do sedutor. 
No fi lme de Mojica, o desdobramento assume 
igual signifi cado. Em Esta noite encarnarei no 
teu cadáver, Zé tem um pesadelo em que está 
no inferno, onde se depara com o diabo, que 
tem a mesma aparência do personagem.
Zé do Caixão compartilha atributos com Don 
Juan, em especial com aquele estabelecido pe-
los protótipos do século XVII, cuja primeira ver-
são é O burlador de Sevilha (1630), atribuída a 
Tirso de Molina. Ambos os personagens estão à 
margem dos demais indivíduos, em guerra con-

tra a sociedade e têm uma con-
siderável força de auto-afi rma-
ção. Os aspectos mais claros 
se relacionam à lubricidade: a 
mulher é o grande objeto de 
desejo de ambos, mesmo res-
pondendo a motivações dife-
rentes. Don Juan é um sedutor 
em busca unicamente do gozo 
sexual. Zé tem o mesmo cinis-
mo galante para com as mulhe-
res, mas os prazeres do sexo 
no seu caso estão sempre re-
lacionados à reprodução. Para 
atingir seus objetivos, ambos 
estão dispostos a tudo: matam 
amigos e inimigos; traem, rap-
tam, brutalizam e envenenam 
as mulheres. No entanto, mais 
do que atentar contra as leis 
humanas, o que move o Don 
Juan da tradição barroca é a 
transgressão das leis divinas. 
Isso fi ca claro no ultraje aos 
mortos, por meio daquele que 
os representa: o convidado de 
pedra. O libertino viola o sagra-
do, perturba a paz dos mortos 
e se recusa a arrepender-se.
Como Don Juan, Zé investe 
contra a religião e os mortos. 
Em À meia-noite levarei sua 
alma, invoca as pessoas que 
matou, assim como o convi-
dado de pedra havia sido uma 
vítima de Don Juan. Zé desafi a 
os mortos a se levantar das se-

pulturas e se vingar. O gesto infringe um interdito 
fundamental, a separação entre o mundo dos 
vivos e o dos mortos, assim como faz Don Juan 
em seu convite à estátua.
Na peça atribuída a Tirso de Molina, Don Juan 
ouve conselhos de penitência e presságios de 
morte, mas desdenha deles. De modo análo-
go, Zé ridiculariza recomendações desse tipo. 
O Don Juan barroco não conhece arrependi-
mento nem expiação, mesmo em sua queda. Zé 
também não, com exceção do fi nal de Esta noite 
encarnarei no teu cadáver, em que o persona-
gem morre afogado em um lago, vituperando 
contra as forças do além. A cena foi vetada pela 
censura, que exigiu um fi nal diferente. Mojica 
mudou a montagem da cena e alterou as falas 
do personagem, que morre dizendo crer em 
Deus. O novo fi nal é semelhante ao desfecho 
de outra versão do mito do libertino: Don Juan 
Tenório (1844), de José Zorrilla. Neste caso, o 
ímpio morre, mas se salva por meio de uma con-
versão in extremis.
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Muitos aspectos aproximam Zé do Caixão de Exu. 
No candomblé, Exu é o elemento dinâmico de 
tudo o que existe: ele transforma, impulsiona, faz 
crescer. Considerado impulsivo e irascível, Exu é 
perverso e impetuoso. Extrovertido e narcisista, 
afi rma o princípio da reprodução, da atividade 
sexual. Traços de caráter como esses também 
estão presentes em Zé do Caixão. Outras carac-
terísticas da divindade remetem ao personagem 
de Mojica, como os olhos incisivos, o olhar pene-
trante, o cinismo, o gosto pela intriga.
Na África, Exu foi comparado ao diabo pelos 
primeiros missionários, escandalizados com as 
referências fálicas das representações da divin-
dade. Os sacrifícios sangrentos, a cor vermelha 
e a relação com o fogo serviram perfeitamente 
para o sincretismo com o diabo. No Brasil, tal 
assimilação é mais intensa em crenças distan-
ciadas do candomblé, culto este mais fi el às 
raízes africanas. Em certas correntes da um-
banda, Exu é um espírito das trevas, próximo 
do diabo cristão.
A absorção de traços físicos e comportamentais 
atribuídos a Exu mostra o enraizamento de Moji-
ca nos valores mágicos, instintivos e irracionais 
do imaginário primitivo, muito presentes no espí-
rito de seu público. As referências a Exu aproxi-
mam Zé deste público, fornecem um arquétipo 
reconhecível e veiculam, nos fi lmes, todo um 
universo religioso – mesmo que este seja com 
freqüência vilipendiado por Zé.

Em À meia-noite levarei sua alma, Zé pisoteia 
um despacho. Em Exorcismo negro ele já não 
é mais o malvado agente funerário à procura da 
mulher ideal. Transforma-se em equivalente do 
demônio, em encarnação de Exu.
A natureza compósita de Zé do Caixão resulta 
do agenciamento de traços emprestados de 
três mitos que o cinema ajudou a propagar – o 
vampiro, o doutor Frankenstein e Don Juan – e 

de um mito da cultura popular brasileira, Exu. 
Nenhum dos quatro prevalece sobre os de-
mais: seus traços se combinam, se completam 
no personagem de Mojica. O procedimento do 
cineasta está mais próximo do amálgama, da 
fusão de elementos díspares, que da colagem, 
da justaposição. Trata-se de uma operação in-
tertextual, entendida como absorção e transfor-
mação de outros textos. Nessa perspectiva, é 
possível afi rmar que Zé do Caixão é um perso-
nagem “antropofágico”, no sentido estabelecido 
pelos modernistas. Com toda a liberdade, Mo-
jica se apropria de modo “canibal” das quatro 
fi guras, ultrapassando, como os modernistas, a 
oposição maniqueísta entre cultura estrangeira 
e cultura brasileira tradicional. Mojica conseguiu 
ordenar as dimensões local e universal, em uma 
abordagem que leva em conta a crescente pre-
sença da indústria cultural no Brasil dos anos 60 
e 70. Tal abordagem intertextual não se limita ao 
personagem, mas também está presente na sin-
gular mise-en-scène do cineasta.

O MESSIAS DE PACOTILHA

Com a interdição de O despertar da besta (Ritual 
dos sádicos) pela censura, Mojica resolveu dei-
xar Zé do Caixão de lado por um tempo, temendo 
novas exprobações dos censores. Em seu lugar, 
criou Finis Hominis, protagonista de um fi lme ho-
mônimo, de 1971. Como Zé, Finis desenvolve a 
obsessão de Mojica pela religião. É carismático 
como o primeiro, mas também é o inverso dele: 
herói positivo, pacífi co, Finis tenta restabelecer 
a justiça ajudando doentes e infelizes. Alcança 
a reputação de milagroso e logo torna-se uma 
espécie de messias.
Começa sua aventura saindo do mar, nu, em um 
nascimento simbólico. Perambula e vai curan-
do os necessitados que encontra pelo caminho, 
às vezes repetindo milagres narrados na Bíblia, 
atualizados de modo paródico. Frio e distante, 
realiza tais prodígios com aparente indiferença.
Finis tem raízes em dois personagens com incli-
nações místicas que Mojica havia interpretado 
pouco tempo antes em O cangaceiro sem Deus 
(1969), de Osvaldo de Oliveira, e O profeta da 
fome (1969), de Maurice Capovilla. Como tais 
fi guras, Finis mergulha no misticismo popular 
brasileiro, pródigo em anacoretas e taumatur-
gos legendários.
O personagem usa turbante e roupas de inspira-
ção hindu, o que contribui para estabelecer uma 
aura mística de pacotilha. Seu nome se deve a 
circunstâncias no mínimo extravagantes: seden-
to, entra em uma igreja e bebe, com inocência, 
o vinho da missa. É então surpreendido pelo pa-
dre, que grita “Finis Hominis!” (o fi m do homem), 

em esconjuro. O uso da expressão latina fi nis 
hominis remete ao Tropicalismo, que caçoava de 
tais expressões.
Apesar de ser celebrado pela mídia, Finis nega 
ter poderes sobrenaturais e deixa a cidade, 
não sem fazer uma última pregação: uma pa-
ródia do sermão da montanha. O fi lme termina 
com um coup de théâtre: Finis retorna, incógni-
to, ao hospício de onde havia escapado, numa 
referência sarcástica a O gabinete do doutor 
Caligari (Robert Wiene, 1920). No contexto de 
autoritarismo e violência da época, apenas um 
demente poderia crer na harmonia e no enten-
dimento entre os homens.
O personagem apareceu em outro fi lme, Quan-
do os deuses adormecem, realizado em condi-
ções ainda mais precárias do que o primeiro. 
Finis continua a fazer discursos moralizadores, 
mas não opera milagres. A imprensa já não se 
interessa por ele, sua dimensão messiânica se 
esvai. Finis torna-se um simples vingador dos 
inocentes, um justiceiro. Sem a ressonância de 
Zé do Caixão, criado no calor da urgência, Finis 
nunca teve a mesma popularidade e desapare-
ceu em seguida.

Set de fi lmagem de Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66)

Cena do fi lme Quando os deuses adormecem (1971-72)
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sexual. Traços de caráter como esses também 
estão presentes em Zé do Caixão. Outras carac-
terísticas da divindade remetem ao personagem 
de Mojica, como os olhos incisivos, o olhar pene-
trante, o cinismo, o gosto pela intriga.
Na África, Exu foi comparado ao diabo pelos 
primeiros missionários, escandalizados com as 
referências fálicas das representações da divin-
dade. Os sacrifícios sangrentos, a cor vermelha 
e a relação com o fogo serviram perfeitamente 
para o sincretismo com o diabo. No Brasil, tal 
assimilação é mais intensa em crenças distan-
ciadas do candomblé, culto este mais fi el às 
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universo religioso – mesmo que este seja com 
freqüência vilipendiado por Zé.

Em À meia-noite levarei sua alma, Zé pisoteia 
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em esconjuro. O uso da expressão latina fi nis 
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Set de fi lmagem de Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66)
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ZÉ DO CAIXÃO E OS QUADRINHOS – Marco Aurélio Lucchetti

No artigo “Um dark muito antes dos darks” 
(O estranho mundo de Zé do Caixão, Porto Ale-
gre: L&PM, 1987), Ivan Cardoso afi rma:
“Fui leitor assíduo do Estranho mundo de Zé do 
Caixão, cuja coleção ainda guardo até hoje. [...] 
Foi com grande surpresa que, um dia, descobri 
em um jornaleiro este inesquecível álbum, que 
misturava história em quadrinhos com fotonovela 
dos fi lmes. Para os leitores de quadrinhos era o 
máximo; e para os afi ccionados no terror nem 
se fala. A dupla Lucchetti & Rosso, famosa por 
várias outras revistas no gênero, era a certeza 
de uma boa aventura”. 
Inovação e renovação. Eis as pala-
vras que Rubens Francisco Lucchetti 
e Nico Rosso (1910-1981) tinham em 
mente quando, no segundo semestre 
de 1968, imaginaram e realizaram a 
revista O estranho mundo de Zé do 
Caixão. Os dois já estavam cansados 
de produzir o gibi A cripta (1968-1969), 
cuja principal atração eram as histó-
rias em quadrinhos do vampiro Nosfe-
ratu, ambientadas na Europa. A dupla 
queria conceber algo novo em matéria 
de horror quadrinhístico, e a oportuni-
dade surgiu com a adaptação do ter-
ror caboclo de José Mojica Marins. De 
Nosferatu a Zé do Caixão. Do horror 
ao terror. Das aldeias, castelos e bos-
ques europeus às cidades, morros e 
cemitérios brasileiros. Dos vampiros e 
monstros das lendas e tradições euro-
péias às feiticeiras desdentadas e aos 
demônios mulatos das crenças brasi-
leiras. Com O estranho mundo de Zé 
do Caixão, a obra de Lucchetti & Ros-
so sofreu uma transformação radical.
Certamente, quando decidiram lançar 
O estranho mundo de Zé do Caixão, 
Armando Augusto Lopes (1914-1978) 
e Arlindo Pinto de Souza, proprietários 
da editora Prelúdio, não tinham idéia 
de que a revista seria a responsável 
por uma série de inovações nas pu-
blicações nacionais dedicadas aos 
quadrinhos de horror/terror. O estranho 
mundo de Zé do Caixão inovou porque 
foi a primeira revista que: (1) estampou em suas 
páginas histórias em quadrinhos e fotonovelas; 
(2) teve suas histórias narradas por um persona-
gem oriundo do cinema e da televisão – a exem-
plo do que acontecia nos episódios da série te-
levisiva O estranho mundo de Zé do Caixão (TV 
Tupi, 1968), o personagem aparecia no início, no 
fi nal e nos momentos de maior emoção de cada 

história (ele era mostrado sempre por meio de 
fotografi as, num trabalho de integração perfei-
to de foto e desenho); e (3) mostrou um terror 
genuinamente brasileiro – até então, as histórias 
em quadrinhos de horror/terror produzidas no 
Brasil eram protagonizadas por estrangeiros e 
ambientadas em outros países.
Ao dizer que O estranho mundo de Zé do Caixão 
signifi cou a concepção de um terror genuinamen-
te brasileiro, deve-se ressaltar que é nesse aspec-
to que reside a principal reno vação efetuada nos 
quadrinhos produzidos por Lucchetti & Rosso. 

Nessa revista, e posteriormente em Zé do Cai-
xão no Reino do Terror (1970), a dupla criou um 
universo terrorífi co auten ticamente nacional. Re-
velou para o público o terror do cotidiano, mar-
cado por conteúdo social; expôs, em algumas 
histórias, problemas e verdades que, naquele 
período (um dos mais repressivos do regime mi-
litar), não podiam ser mostrados. 

Entretanto, não foi nada fácil adaptar para os 
quadrinhos o universo de Zé do Caixão, confor-
me atestam estas palavras de Lucchetti: “Quan-
do tive a idéia de realizar uma revista de histórias 
em quadrinhos com o Zé do Caixão, já imaginei 
o personagem como ele aparece na abertura 
do fi lme O estranho mundo de Zé do Caixão e 
nos episódios das séries de televisão: um conta-
dor de histórias. Na minha concepção, ele seria 
um conhecedor de muitas histórias estranhas 
e sobrenaturais, ‘acontecimentos verídicos dos 
anais se cretos de Zé do Caixão’. Tão logo imagi-
nei isso, fui falar com o Nico Rosso, com o qual 
produzia a revista A cripta, que vinha alcançan-
do relativo sucesso junto ao público, por fugir do 
padrão dos gibis de terror da época (A cripta era 
publicada em grande formato, 23 x 29 cm, com 
desenhos em meio-tom). Nico, um assíduo es-
pectador do programa de Mojica, entusiasmou-
se com a idéia. Em seguida, levei a proposta 
para Mojica, um fã de quadrinhos e inveterado 
colecionador de gibis. Ele de imediato prontifi -
cou-se a fi nanciar o projeto. Comecei, então, a 
escrever os roteiros das histórias, baseando-me 
nos textos do programa Além, muito além do 
além, da TV Bandeirantes. Confesso que não foi 
nada fácil adaptar scripts televisivos para histó-
rias em quadrinhos, pois eu queria conservar o 
estilo primitivista, que é a marca do Mojica. Sem 
ele, as histórias estariam descaracterizadas por 

Cena do programa da TV Bandeirantes Além, muito além do além (1967-68)

completo, como aconteceu no programa da TV 
Tupi, que fi cou sofi sticado demais. Também nos 
deparamos com outro problema: como Zé do 
Caixão apareceria nos recordatórios? Nico fez 
inúmeros esboços, que mostravam o persona-
gem nas mais variadas posições e situações. 
Embora Nico tivesse um estilo muito pessoal, 
a idéia de mostrar o personagem por meio de 
desenhos não tinha nada de original, já que 
diversos gibis norte-americanos baseados em 
séries da televisão adotavam esse recurso. Foi 
aí que pensamos: ‘Por que não mostrar o per-
sonagem por intermédio de fotos?’. Imediata-
mente procurei o fotógrafo ofi cial de Mojica, Luiz 
Fidélis Barreira, em seu estúdio, na rua Teodoro 
Sampaio, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, 
e encomendei-lhe uma série de fotografi as do Zé 
do Caixão. Algumas fotos foram aproveitadas do 
próprio arquivo do Fidélis; outras, principalmen-
te aquelas que seriam utilizadas nas aberturas 
das histórias e deveriam ter poses especiais, ti-
veram de ser produzidas. Com relação ao título 
da revista, não foi por acaso que foi escolhido 
O estranho mundo de Zé do Caixão, porque ele 
era uma referência direta ao fi lme e ao programa 
de televisão, formando, assim, uma trilogia que 
tinha Zé do Caixão como narrador”.
Lucchetti ressaltou ainda que “o fi lme, o pro-
grama [de TV] e as histórias em quadrinhos 
de Zé do Caixão foram realizados segundo a 

Capa da revista em quadrinhos (1969)
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linguagem de cada veículo para o qual se des-
tinavam”. Realmente, cada arte, seja qual for 
(o cinema, os quadrinhos, a literatura, o teatro 
etc.), tem sua linguagem, suas características, 
suas especifi cidades. É por essa razão que se 
torna extremamente difícil adaptar para uma his-
tória em quadrinhos um romance, transformar 
uma peça teatral num fi lme... É por esse motivo 
também que a maioria dos fi lmes baseados em 
quadrinhos pouca ou nenhuma relação mantêm 
com as histórias em quadrinhos em que se ba-
searam – em numerosos fi lmes, como aconteceu 
em O monstro do pântano (Swamp thing, 1982) 
e Mulher-Gato (Catwoman, 2005), a própria ori-
gem dos protagonistas foi modifi cada. Há, é cla-
ro, ótimas fi tas baseadas em quadrinhos. Dois 
exemplos são Brenda Starr (Brenda Starr, 1988) 
e Sin City – A cidade do pecado (Sin City, 2005) 
que, por serem fi éis às histórias em quadrinhos 
em que se basearam e por adaptarem perfeita-
mente a linguagem quadrinhística à cinemato-
gráfi ca, podem ser consideradas quadrinhos na 
tela. Contudo, casos assim são bastante raros.
Estou dizendo isso tudo para contestar, aqui, as 
seguintes palavras do jornalista André Barcinski 
a respeito do fi lme À meia-noite levarei sua alma 
(Cinema marginal brasileiro, 2ª ed., São Paulo: 
Heco, 2004, p. 34): “À meia-noite... é, na verda-
de, um gibi transposto para as telas. Desde as 
primeiras cenas, quando uma bruxa pede que 
os espectadores mais medrosos abandonem a 

sala, o fi lme usa artifícios de HQ, como a fi gu-
ra do ‘apresentador’ da história, recurso comum 
nos gibis da EC Comics. O fi lme tem um ritmo 
vertiginoso, aceleradíssimo. As cenas se suce-
dem aos pulos, de um cenário para outro, sem 
muita enrolação. É pá-pum, um susto atrás do 
outro, uma surpresa a cada quadro”. 
O que Barcinski afi rma não tem cabimento algum. 
Por quê? Bem, o fato de À meia-noite levarei sua 
alma ter um apresentador, uma bruxa, não quer 
dizer que Mojica se inspirou em histórias em 
quadrinhos. Basta lembrar que as séries tele-
visivas Além da imaginação (The twilight zone, 
1959-1964) e Impacto (Thriller, 1960-1962) tam-
bém tinham apresentadores, respectivamente o 
roteirista e produtor Rod Serling (1924-1975) e o 
ator Boris Karloff (1887-1969), e nem por isso fo-
ram inspiradas em quadrinhos. Explicando me-
lhor: a presença do apresentador, que desem-
penha o papel de juiz onipresente que sabe de 
antemão o passado, o presente e o futuro dos 
personagens não é algo que possa ser consi-
derado característica própria dos quadrinhos. 
É um recurso utilizado, sim, nos quadrinhos, 
mas também na literatura de fi cção, na televi-
são e no cinema, a fi m de criar ou reforçar a 
familiaridade do público (leitor ou espectador) 
com a narrativa. Além do mais, em 1963, ano 
em que À meia-noite foi produzido, as histó-
rias em quadrinhos de horror/terror da editora 
norte-americana EC Comics eram praticamente 

desconhecidas no Brasil – até então, apenas al-
gumas poucas histórias tinham sido publicadas 
em nosso país e não chamaram a atenção dos 
leitores (entre esses leitores, o próprio Mojica), 
que só foram tomar real conhecimento delas na 
década de 90, quando a distribuidora Record e 
o editor Otacílio d’Assunção Barros lançaram o 
gibi Cripta do terror (1991-1992). 
Quanto ao “ritmo vertiginoso, aceleradíssimo” de 
À meia-noite..., ele foi conseguido por meio da 
montagem, trabalho realizado pelo competente 
Luiz Elias, que, alguns anos mais tarde, montaria 
O despertar da besta (Ritual dos sádicos).
Abro aqui um parêntese. Ritual dos sádicos é, 
antes de tudo, um filme de crítica social. Ele 
mostra que o ser humano é um tarado que não 
mede conseqüências para satisfazer suas taras. 
É um fi lme moderno, ousado. É uma obra-prima. 
É, sem dúvida alguma, um dos melhores fi lmes 
já feitos no Brasil. Fecho o parêntese.
Voltando a falar do ritmo de À meia-noite levarei 
sua alma, podemos afi rmar que, nas histórias 
em quadrinhos, os “saltos” existentes não são 
propriamente de uma cena a outra. Na verda-
de, eles existem dentro da mesma cena e são 
interrupções das ações dos personagens; isto 
é, as imagens (os quadrinhos) não mostram as 
ações completas. Elas mostram apenas o que é 
mais relevante, procedimento muito lógico, pois 
do contrário seria necessário um sem-número 
de quadrinhos para contar uma pequena his-
tória. Dessa forma, é preciso que o leitor com-
plete, em seu cérebro, o que está faltando entre 
um quadrinho e outro, para que “monte” a ação 

Cena do fi lme O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1969)

completa. Uma história em quadrinhos, portanto, 
é formada muito mais por aquilo que não se vê 
do que por aquilo que se vê, o que torna o leitor 
praticamente um co-autor da narrativa.
Dito isso, afi rmo que o ritmo de À meia-noite 
levarei sua alma não tem relação alguma com 
a linguagem dos quadrinhos. Foi um trabalho 
do montador, que soube dosar cenas em ritmo 
vertiginoso (um exemplo é a seqüência no bar, 
em que ocorre a briga entre Josefel Zanatas e 
alguns homens) com cenas de ritmo mais lento 
(como a seqüência em que Josefel acompanha 
a jovem Marta Queiroz até a casa de sua tia).
Em seu artigo, Barcinski também afi rma que, em 
À meia-noite levarei sua alma, a maior infl uência 
são “as histórias em quadrinhos que Mojica lia 
desde pequeno”. Grande tolice. Nesse fi lme, e 
em qualquer outra produção de terror de Mojica, 
à exceção de Exorcismo negro, realizado sob 
inspiração do superestimado O exorcista (1973), 
não há infl uência dos quadrinhos, nem mesmo 
do próprio cinema. Mojica é um criador. É um 
cineasta que não copiou nada nem ninguém.
É um cineasta intuitivo e inventivo, que, a exem-
plo de Rod Serling, sabe fazer com poucos re-
cursos grandes obras. É um cineasta que, como 
bem disse o professor de semiótica e escritor 
Décio Pignatari, “teve a coragem mandraquei-
ra de fazer irromper o insólito no cotidiano” (no 
artigo “Zé do Caixão”, incluído em O estranho 
mundo de Zé do Caixão, op. cit.). É um cine-
asta único dentro da cinematografi a brasileira.
É, enfi m, um dos maiores cineastas que o Brasil 
já teve, tem e terá... Nada mais resta a dizer.

Lançamento do fi lme no Cine Ouro (1968)
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sala, o fi lme usa artifícios de HQ, como a fi gu-
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desconhecidas no Brasil – até então, apenas al-
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Cena do fi lme O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1969)

completa. Uma história em quadrinhos, portanto, 
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praticamente um co-autor da narrativa.
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cineasta que não copiou nada nem ninguém.
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plo de Rod Serling, sabe fazer com poucos re-
cursos grandes obras. É um cineasta que, como 
bem disse o professor de semiótica e escritor 
Décio Pignatari, “teve a coragem mandraquei-
ra de fazer irromper o insólito no cotidiano” (no 
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asta único dentro da cinematografi a brasileira.
É, enfi m, um dos maiores cineastas que o Brasil 
já teve, tem e terá... Nada mais resta a dizer.

Lançamento do fi lme no Cine Ouro (1968)
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MOJICA, O CINEMA NOVO E EU

Gustavo Dahl
Em 26 de março de l964, eu chegava ao Brasil 
depois de quatro anos despendidos em uma via-
gem de formação na Europa. Naquela época lon-
gínqua, ainda imbuídos daquele antigo espírito do 
século XIX, acreditava-se que o contato físico com 
a civilização qualifi casse a juventude. Paris, Roma, 
Amsterdã, Londres viviam a revolução de menta-
lidades e costumes que culminou com maio de 
1968. Na chegada à Europa, em 1960, eu tinha vis-
to À bout de souffl e (Acossado, 1960), de Godard, 
que acabara de sair. Em fevereiro de 64, voltando, 
assisti ao primeiro concerto dos Beatles em Paris. 
Todos eram moderninhos. É importante preparar a 
cena para a entrada de Mojica. Aterrissei no Rio, 
no Santos Dumont, cruzando com Glauber, que 
levava Deus e o diabo na terra do sol (1964) para 
Cannes. Quinze dias depois, vim a São Paulo visi-
tar Paulo Emilio e Rudá, na Cinemateca Brasileira, 
meu primeiro trabalho em cinema. Encontrei tam-
bém Sérgio Claudio de Franceschi Lima, o Sérgio 
Lima, colega na Cinemateca (ocupava-se da docu-
mentação), companheiro de geração e meu inicia-
dor nas artes e mistérios do movimento surrealista, 
matéria em que, com pouco mais de 20 anos, já 
excedia. Tínhamos alguns gostos comuns, como o 
cinema japonês, as grandes vamps, consagradas 
ou secretas (de Louise Brooks a Hildegarde Kneff), 
o cinema de gêneros, dentre os quais – et pour 
cause... – ressaltava o cinema fantástico. Sérgio 
era extremamente rigoroso em relação ao cinema 
brasileiro. Uma vez perguntei o que havia de novo, 
o que valia a pena ser visto. Com o atrevimento 
típico de nossa juventude, fuzilou: “Tem esse tal de 
Glauber Rocha, mas sobretudo tem o José Mojica 
Marins. Não deixe de ver À meia-noite levarei sua 
alma, está passando no Art-Palácio”. E começou a 
descrever uma cena em que, ao fundo, desfi lava 
uma procissão, com seus cânticos, enquanto em 
primeiro plano Zé do Caixão devorava com bru-
talidade uma perna de cordeiro, o agnus dei. 
“É genial”, arrematou. Fui ver correndo e saí achan-
do que Sérgio tinha razão.
Bons tempos em que os Cahiers du Cinéma fa-
ziam nossa cabeça – e a do mundo –, rivalizando 
com a Positif, mais à esquerda, infl uenciada pelo 
surrealismo anárquico. O conceito de cinema de 
autor já tinha sido formado para designar aqueles 
diretores que, consagrados e afundados na indús-
tria hollywoodiana até os cabelos (Hitchcok, Lang, 
Hawks, Sternberg, Walsh), conseguiam, dentro 
dela, por conta da força e da originalidade do es-
tilo visual e temático, criar um universo pessoal, 
imediatamente reconhecível. Ao mesmo tempo 
abominava-se o cinema correto, artesanal no sen-

tido meramente profi ssional, que correspondia aos 
cânones estabelecidos pelos grandes estúdios. 
No cinema francês havia a luta desmistifi cadora 
contra o cinema de qualidade de base literária, 
com roteiro amarrado, boa cenografi a e bons fi gu-
rinos, atores corretos, bem fotografado... e chocho. 
O cinema do papai. Paradoxalmente, a partir da 
constatação da capacidade de sobrevivência do 
estilo (que é o homem) nos ares carregados de 
pragmatismo e ânsia por resultados de bilheteria 
do cinema americano clássico, o conceito de “ci-
nema de autor”, francês por excelência, sofria um 
giro lingüístico. 
Contra a ditadura do produtor, os diretores deve-
riam produzir seus fi lmes. Contra as histórias bem 
amarradas pelos roteiros surgidos ainda sob a ins-
piração das regras do teatro grego de 2400 anos 
antes, o diretor deveria escrever seu próprio rotei-
ro. Ficava mais moderno e pessoal. Os fotógrafos 
vinham das atualidades cinematográfi cas, como 
Raoul Coutard em À bout de souffl e ou Waldemar 
Lima em Deus e o diabo. Eles começaram a rom-
per com as regras clássicas de contraste de luz, 
dispensando a iluminação artifi cial; usavam a câ-
mera na mão, até em cadeira de rodas para fazer o 
travelling, que era considerado uma questão moral. 
Atores e atrizes não precisavam ser consagrados 
e era melhor se fossem amigos ou, eventualmente, 
amantes – entre si ou do diretor. Em suma: ocorreu 
uma verticalização radical de todas as fases em 
que a criatividade pudesse se manifestar. Como 
em toda a arte moderna desde o Impressionismo, 
empreendia-se a desconstrução da forma e da 
linguagem para reconstruí-la à imagem e seme-
lhança de seu supremo criador, o diretor. Mojica 
adaptava-se perfeitamente ao fi gurino, exceto na 
fotografi a, que era livre, mas não modernosa.
Os rapazes do Cinema Novo, imbuídos da luta 
contra a academia cinematográfi ca consagra-
da, avaliavam preconceituosamente as obras de 
Roberto Farias, Lima Barreto e, sobretudo, Walter 
Hugo Khouri. E celebravam o cinema bárbaro de 
Mojica. Rogério Sganzerla, então infante do movi-
mento, era um dos arautos do milagre. O próprio 
Cinema Novo já era uma mini-academia, e Mojica 
era uma alternativa a ele. A extrema brutalidade 
do erotismo de Mojica, com suas inesquecíveis 
caranguejeiras sobre seios nus e seus persona-
gens que usavam o vestuário desglamorizado 
do povo brasileiro, vão seguramente contribuir 
para a boçalidade terceiro-mundista, muito paulis-
tana, de O bandido da luz vermelha (1968). Há 
todo um capítulo crítico a ser escrito sobre as re-
lações do cinema de Sganzerla e de Mojica, até 
mesmo de uma componente wellesiana encontrá-
vel na ego trip de ambos. Os olhares intensos de 
Mojica nos reenviam ao jovem Orson Welles, que 
trabalhava também como ator nos primeiros fi lmes 
que fez. O uso delirante do estúdio e das reconsti-
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tuições cenográfi cas remete ao cinema mexicano 
e seus fi lmes de horror de “classe C”. A mesma 
liberdade será usada por Glauber na orgia arcaica 
do início de A idade da Terra (1980). E, sobretudo, 
destaca-se a força de uma pulsão erótica, que se 
refl ete em sua fi lmografi a feita toda de sangue, 
Deus, sina, aventura, destino, morte, estranhe-
za, sadismo, diabolismo, deuses adormecidos, 
sexo, tesouros, vingança, virgindade, macheza, 
exorcismo, escuridão, consolos, viúvas, inferno, 
carne, delírios, anormalidade, sexo perverso, 
mercadejado, em quinta dimensão, maratonas 
alucinantes. Cronologicamente, assim rezam os 
conceitos expressos nos títulos de seus fi lmes e 
sintetizados no último: Encarnação do demônio.
Há também uma anedota da pequena história. 
Como mojiquiano fanático que sou, quando ele 
veio ao Rio lançar À meia-noite levarei sua alma (ou 
então Esta noite encarnarei no teu cadáver, que dá 
exatamente na mesma), fi z uma festa na casinha 
de vila de Botafogo em que eu morava com a linda 
Maria Lucia. Chamei todo mundo, a galera. Todos 
curiosos e receptivos àquele novo personagem 
que entrava em nossas vidas. Sim, porque o cine-
ma era o nosso sagrado Livro da Vida. A vila era 
na rua São João Batista, que começa no cemitério 
de mesmo nome e convida no portão da entrada a 
revertere ad locum tuum, ou, numa tradução livre, 
“voltar para o seu lugar”. Carioca e juvenilmente, 
a festa era movida a cerveja e batida de limão. 
De novo, bons tempos... Mojica chegou à meia-
noite em ponto, com seu habitual sentido de 
espetáculo. No melhor estilo: de capa, cartola e 
unhas compridas. Foi um momento dionisíaco, o 
encontro de duas transgressividades – a moder-
nidade e a blasfêmia – que se reconheciam e se 
misturavam. Era a utopia de um cinema brasilei-
ro saindo do seu próprio umbigo. Não me lembro 
dos presentes, mas do clima: estávamos todos 
alegres e felizes, como o próprio Mojica. Rolam 
até hoje comentários (Mojica é o rei do folclore 
e gosta de alimentá-lo) de que, em determinado 
momento, Zé do Caixão foi recuperar suas forças 
deitando-se na cama do casal – é possível – e 
o colchão nunca mais teria sido o mesmo. Num 
outro momento de entusiasmo, fui à minha es-
tante e tirei dela um livro de fotografi as, Le fan-
tastique au cinéma. Era da mesma editora que 
tinha publicado L´erotisme au cinéma. Lá estava 
a iconografi a histórica do terror cinematográfi co. 
Fantômas, Caligari, Golem, Nosferatu, Corcunda 
de Notre-Dame, Frankenstein, Drácula, chegan-
do até o Monstro da Lagoa Negra. A intenção era 
mostrar a Mojica que ele pertencia, sem saber, a 
uma linhagem que remetia aos primórdios do cine-
ma. Contextualizar sua poderosa expressão visual 
nessa tradição, de igual para igual. Mojica levou o 
livro, e eu mantive o contentamento de ter-lhe reve-
lado a aristocracia do Mal, de que ele fazia parte. 

Anos depois, soube de uma história na qual Luiz 
Sergio Person, que tinha se tornado amigo pesso-
al de Mojica, rasgava na sua frente, uma a uma, 
voluptuosamente, as páginas do livro, dizendo a 
ele que ninguém tinha nada para lhe ensinar. Qual 
dos dois teria me contado isso? Person estudou 
comigo e Paulo César Saraceni no Centro Speri-
mentale di Cinematografi a, em Roma, terminando 
o curso no ano anterior. Ficamos até amigos, os 
três. Mais tarde, quando Person fez aquela obra-
prima que é São Paulo S.A. (1964), desmanchou 
a impressão que Paulo e eu tínhamos dele, cha-
mando-o maldosamente de “ala média”. O fi lme 
foi exibido numa noite memorável no velho audi-
tório do Instituto Nacional de Cinema, o INC. To-
dos saímos entusiasmados, sobretudo Glauber, 
pelo exemplo de que era possível fazer cinema 
moderno em São Paulo. Ao contrário do que se 
pensa e é alimentado até hoje pelo caquético 
e provinciano torneio Rio-São Paulo, nós do Ci-
nema Novo queríamos provar que o cinema de 
autor era possível no Brasil. Person o fazia so-
bejamente e continuou em O caso dos irmãos 
Naves (1967), que, sem o brilho de seu primeiro 
fi lme, é ainda assim um fi lme profético sobre a 
ditadura militar. O talento, porém, não assegura 
a inteligência que faltou a Person ao não perce-
ber o sentido da homenagem que o livro, a doa-
ção, o presente amigo prestavam a Mojica. Não 
havia nenhum paternalismo, exceto na projeção 
que ele, e eventualmente Mojica instigado, esta-
va fazendo. O demônio está em toda parte. Não 
havia pretensão de ensinar a um mestre, mas de 
celebrá-lo. A beleza do gesto será, porém, man-
tida aqui, no restabelecimento da verdade e dos 
fatos. Sem orgulho e por uma única e exclusiva 
razão: o grande Mojica merece.
A fortuna crítica de José Mojica Marins terminou 
sendo composta ao longo dos anos. Zé do Cai-
xão – como Nosferatu abandonando as margens 
do Báltico, embarcado em um esquife para es-
pantar outras donzelas – conquistou a América e 
depois a Europa. O cinema experimental brasileiro 
dos anos 70 (Bressane, Sganzerla, Neville, Ivan) 
o teve como uma referência. Enquanto houve a 
Boca do Lixo, Mojica foi um dos seus reis, um rei 
da noite. Até hoje a criatividade de Mojica, capaz 
de desenhar o raio de uma tempestade diretamen-
te no negativo, como fazia Norman McLaren nos 
anos 50, faz dele um valor do cinema brasileiro.
 “Maverick” não é o nome de um modelo de auto-
móvel, mas uma designação que era dada no Ve-
lho Oeste a animais excepcionais, que numa ma-
nada de milhares de búfalos selvagens não se in-
tegravam a ela. Mais fortes e bravios que o padrão 
comum, viviam solitários, isolados, sem disputar 
a dominação do grupo, mas permanentemente 
marcando de longe sua presença, seu carisma. 
Qualquer semelhança não é mera coincidência. 
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um verdadeiro diretor de cinema!”. As palavras 
do professor Person me trouxeram conforto e a 
certeza de que eu não estava louco quando dis-
se aos meus amigos mais próximos que Zé do 
Caixão era um dos personagens mais brasileiros 
e interessantes surgidos no cinema nativo.
Costuma-se dizer por aí que quem descobriu 
Mojica, no Brasil, foi Glauber Rocha, numa ses-
são privada da sala de projeção da Líder-Rio. 
Não é verdade. Sou testemunha viva de que foi 
Person a primeira pessoa a enaltecer publica-
mente as qualidades do nosso maior cineasta 
instintivo e visceral. Mesmo semanas antes da tal 
histórica sessão na Líder, numa daquelas fami-
geradas cotações de fi lmes em cartaz, do jornal 
Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, enquanto 
uma plêiade de especialistas maculava o fi lme 
com várias bolas pretas, Salvyano Cavalcanti de 
Paiva o enaltecia com cinco estrelas.
E quando este se referiu a Mojica como um ar-
tista naif (ou mesmo “primitivo”), ao contrário de 
outras apreciações ligeiramente cínicas, o teor 
nunca foi pejorativo. Afi nal, alguns de nossos 
maiores artistas plásticos jamais freqüentaram 
qualquer escola ou curso de arte. Vários de 
nossos grandes compositores musicais nunca 
tocaram as páginas de uma partitura. Mojica é 
a chave do enigma; um inventor concebido pela 
vida, pela percepção instintiva do cinema.
Ainda freqüentando a São Luiz, estive, com o 
colega e futuro sócio João Callegaro, visitando 
duas ou três vezes a famosa sinagoga desati-
vada onde Mojica havia construído seu precário 
estúdio. Foi nessas ocasiões que pudemos ob-
servar com acurado interesse o método de tra-
balho do diretor e a dedicação de seus parceiros 
constantes, como o diretor de fotografi a Giorgio 
Attili e o assistente e futuro diretor Jean Garrett.
Estivemos também no interior do extinto cine 
Caverna, na avenida São João, onde foram ro-
dadas as cenas coloridas do inferno de Esta 
noite encarnarei no teu cadáver. Só mesmo a 
imaginação desenfreada de Mojica poderia 
imaginar um inferno de paredes brancas, que 
imitava uma imensa geleira. Na verdade, acho 
que a idéia surgiu quando Mojica viu pela pri-
meira vez as esquisitas paredes do tal cinema. 
Qualquer diretor de fotografi a menos bem-hu-
morado que Attili teria pedido as contas ao ser 
obrigado a iluminar ambiente tão ingrato. Mas 
Attili gostava (por opção e/ou por conta das con-
dições precárias) de trabalhar com refl etores an-
tigos de Fresnel, que condensam a luz e acen-
tuam consideravelmente as sombras. Os fi lmes 
do expressionismo alemão foram todos fi lmados 
à luz desses refl etores. Para o tal inferno de gelo, 
o diretor de fotografi a fi ltrou os Fresnel com celo-
fane colorido. Attili teve sempre o bom senso de 

jamais trabalhar com luz difusa ou rebatida nos 
fi lmes de horror de Mojica. Esse tipo de ilumina-
ção, que serve bastante aos dramas intimistas, é 
um desastre absoluto em comédias ou em fi lmes 
que exigem sombras acentuadas.
Eu, Callegaro e Jairo Ferreira chegamos a parti-
cipar como “atores” de fi lmes de Mojica Marins. 
Em Finis Hominis, Mojica me fez vestir um aven-
tal branco e “interpretar” um médico cínico que 
frustra as esperanças de um marido impotente. 
Quase rachei o bico quando assisti aos extras 
de um DVD do fi lme, em que Mojica comenta 
a cena e elogia minha canastríssima participa-
ção. Nos anos 60, era comum trafegarmos pe-
los fi lmes dos amigos; ora como técnicos, ora 
como “atores”.
Mojica fez uma participação afetiva, como ele 
mesmo, na introdução de meu episódio em 
Audácia! a fúria dos desejos (1969), dando 
conselhos para a fi ctícia cineasta Paula Nelson. 
Ainda em “A badaladíssima dos trópicos contra 
os picaretas do sexo”, o nome do tal episódio, o 
cineasta Rogério Sganzerla dá um depoimento 
defl agrador: “Mojica é o cineasta moderno por 

excelência. Seus fi lmes são modernos porque 
detectam o cerne do homem médio brasileiro; 
primitivo, recalcado, submisso e subserviente”.
Confesso que gosto especialmente dos fi lmes 
com o personagem Zé do Caixão, e foi O des-
pertar da besta (Ritual dos sádicos) que me deu 
a certeza de que Mojica é um criador sem equi-
valente no cinema mundial, e que Zé do Caixão 
e Antônio das Mortes são os dois maiores perso-
nagens trágicos da nossa dramaturgia fílmica.
O Mojica que eu conheço é um autêntico gentle-
man. Acho que ele não se valoriza devidamente. 
Como a maior parte dos criadores magistrais, 
foi sempre um péssimo empresário de si mes-
mo. Penso em Mojica, lembro imediatamente 
de Nikola Tesla, o gênio esquecido, inventor da 
corrente alternada, do rádio e da luz fl uorescen-
te, que só fez péssimos negócios na vida e qua-
se morreu no ostracismo.
Mojica pode não ter inventado o cinema, mas 
deu sentido à sua existência como expressão 
dos nossos instintos e sensações essenciais, 
como uma arte que pode nascer dos sentimen-
tos mais rudimentares e genuínos.

José Mojica e Giorgio Attili durante a fi lmagem de Como consolar viúvas (1976)
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MEU ENCONTRO COM ZÉ DO CAIXÃO

Carlos Reichenbach 
A primeira vez que assisti À meia-noite levarei 
sua alma, nos idos dos anos 60, tive a pior das 
impressões. Eu estudava no Santa Ignez, na pra-
ça Carlos Gomes, e devo ter gazeteado alguma 
aula num dos cinemas do centrão, num daque-
les horários em que os projecionistas reduziam 
a voltagem do projetor para economizar energia 
para os patrões – este expediente era comum na 
época, e vi muita obra-prima ser detonada por 
usura e estupidez. Achei o fi lme escuro demais 
e fora de foco.
Meu colega, o futuro cenógrafo Marcos Weinstock, 
me indicou para escrever críticas de cinema 
numa revista da Lapa, chamada Laqui, e extra-
vasei minha perplexidade num texto mal-humo-
rado contra o fi lme.
Na semana seguinte, durante uma manifestação 
estudantil, correndo com  mais dois colegas do 
efeito de bombas de gás lacrimogêneo que ha-
viam sido arremessadas para dentro da galeria 
Olido, na avenida São João, nos refugiamos no 
cine Art-Palácio. No escuro da sala de projeção 
mal conseguíamos enxergar a tela, os olhos 
congestionados pelo efeito das bombas. Pior, 
o Art-Palácio havia recém-inaugurado sua nova 
e enorme tela de alumínio, e a intensidade da 
luz emitida pelo projetor parecia triplicada. Levei 
uns bons dez minutos para conseguir encarar a 
tela, assustado e ainda convicto de estar sendo 
observado pelos mil olhos da repressão.
Diante de mim, um homem barbudo e de unhas 
grandes comia um pernil, encostado numa jane-
la, provocando a revolta das pessoas simples que 
seguiam uma procissão de Sexta-feira Santa.
Aquele não era o mesmo fi lme escuro e des-
focado que eu tinha visto na semana anterior? 
Meu colegas queriam se mandar do cinema, e 
eu resolvi fi car.
Em menos de meia hora, completamente fasci-
nado pelas imagens de cintilante claro-escuro 
que remetiam ao melhor do cinema expressio-
nista, esqueci da correria, da paranóia perse-
cutória e do arremedo de projeção que havia 
testemunhado dias antes. Permaneci no cinema 
por duas horas e meia, e só não fi quei até o fi nal 
da sessão seguinte porque tinha aula na Escola 
Superior de Cinema São Luiz.
Foi na São Luiz que vi pela primeira vez, em 
carne, osso e unhas grandes, o senhor José 
Mojica Marins. O professor e cineasta Luiz Ser-
gio Person trouxe seu amigo Mojica para mos-
trar aos alunos À meia-noite levarei sua alma, 
numa cópia em 16 mm, e o apresentou com as 
seguintes palavras: “Hoje vocês vão conhecer 
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nos deixava com um desejo feroz de achar e ver 
o trabalho desse gênio louco. E encontrar esses 
fi lmes não era fácil. 
Consegui minhas primeiras fi tas dos fi lmes de 
Mojica em cópias piratas de VHS, que, aliás, 
foi a maneira como toda a primeira geração de 
seus fãs americanos os viu: com uma qualidade 
ruim e em português, uma língua que não líamos 
e nem falávamos, o que os deixava ainda mais 
oníricos e exóticos – a descoberta de algo por 
muito tempo proibido.
A partir da intervenção de André Barcinski, o 
trabalho especial de Mojica teve uma guinada 
do vídeo underground para as mãos da Some-
thing Weird Video, uma empresa subversiva de 
Seattle que já havia ressuscitado os trabalhos de 
Herschell Gordon Lewis, Doris Wishman, David 
F. Friedman e de muitos outros desbravadores 
dos fi lmes caseiros pirateados. O proprietário 
da companhia era Mike Vraney, provavelmente 
o único verdadeiro showman que o mundo do 
VHS já teve. Ele achou que os fi lmes de Mojica 
precisavam de uma força para ultrapassar os 
obstáculos culturais que se erguem com tanta 
freqüência entre os espectadores americanos e 
o cinema internacional. Acredito que tenha sido 
idéia de Vraney a tradução de Zé do Caixão 
para Coffi n Joe – um nome que, para os ouvi-
dos americanos, não é apenas palatável, mas 
está integrado a tudo que ele tinha para oferecer 
na sua própria tradição cultural do horror. Para 
esse demônio, ter um apelido o colocou ao lado 
de outras fi guras cult adoradas dessa mesma 
época: Uncle Forry (Forrest J. Ackerman, editor 
do Famous Monster of Filmland), Ed Big Daddy 
Roth (o homem por trás do Rat Fink, dos carros 
futuristas e das camisetas com estampas de 
monstros) e Brother Theodore Gottlieb (nosso 
comediante mais macabro e pirado). 
Com certeza, vários aspectos do trabalho de 
Mojica são estranhos à percepção americana – 
sua sensibilidade carnavalesca, sua alegria sá-
dica, a obsessão com a procriação –, mas mes-
mo assim vai de encontro a algumas tradições 
americanas, notavelmente a do western. Como 
a maioria dos westerns, a história de À meia-
noite levarei sua alma se passa em um peque-
no e velho vilarejo com um cemitério, e uma das 
primeiras cenas mostra Zé do Caixão entrando 
em uma taverna, ofendendo os outros com sua 
mera presença e batendo em um homem, até 
sua completa submissão – numa adaptação 
tenebrosa das tradicionais brigas de saloon do 
Velho Oeste. Um aspecto importante do trabalho 
de Mojica, em especial nos fi lmes do Zé do Cai-
xão, é a infl uência que ele sofreu dos westerns 
americanos, e (talvez mais importante ainda) do 
radicalismo psicodélico e barroco dos westerns 
italianos do fi nal dos anos 60.

Os antecedentes do perso-
nagem Zé do Caixão apare-
ceram pela primeira vez na 
cultura americana nas trans-
missões radiofônicas de ter-
ror das décadas de 30 e 40. 
Foi aí que os personagens 
macabros deram o primeiro 
passo além das artimanhas 
narrativas com intenção de 
atrair ouvintes por meio de 
histórias de conteúdo assus-
tador e horripilante. Talvez o 
mais antigo deles tenha sido 
The witch’s tale (1931-38, 
que passava no Old Nancy, 
witch of Salem), seguido por 
The hermit’s cave (meados 
dos anos 1930) e, o mais fa-
moso de todos, Orson Welles 
como o bem-sucedido locu-
tor e protagonista da série de longa duração The 
shadow (1937-54). É irrelevante se Mojica ouviu 
ou não essas gravações. Mas foi Welles que es-
tabeleceu o arquétipo de um personagem com 
uma capa preta, morando na zona indefi nida 
entre a Vida e a Morte, rindo da ignorância da 
platéia com relação às extravagâncias do Além 
e seu “privilégio tenebroso”, enquanto nos ator-
mentava com questões existenciais. A apresen-
tação dessas histórias de Welles era tão popular 
que, quando ele deixou o papel de Shadow, em 
1938, para se aventurar em outros programas no 
rádio, outros atores seguiram seus passos. 
Essas personagens repulsivas e irônicas, mo-
vendo-se no teatro da nossa imaginação, inspi-
raram depois os autores das famosas histórias 
em quadrinhos da década de 50: o Crypt Kee-
per de Thales from the crypt, o Vault Keeper de 
Vault of horror e o Old Witch de Haunt of fear – e 
depois a primeira geração do terror televisiona-
do, Vampira (Maila Nurmi), Roland e Zacherley 
(John Zacherle) e o hilário Alfred Hitchcock de 
Alfred Hitchcock presents. Como disse antes, 
não sei como essas infl uências chegaram a al-
guém como o cineasta Mojica.
No documentário Demônios e maravilhas – um 
dos poucos fi lmes que eu vi que merecem a 
descrição de “espantoso” –, Mojica envolve a si 
mesmo numa espécie de jogo pessoal de tarô, 
abandonado à própria sorte, incapaz de levar 
adiante sua trilogia e, no entanto, decidido a ce-
lebrar e simultaneamente a lamentar sua bata-
lha. O fi lme tira vantagem das desvantagens de 
Mojica, forjando um romance obscuro da opres-
são de que Mojica é vítima, graças a seus crimes 
e excentricidades, sua depressão, sua saúde 
debilitada, seus golpes, levando-nos até o mo-
mento de sua “quase-morte” – tudo enquanto 

nos lembra de sua celebri-
dade, da popularidade, de 
seus numerosos amigos e 
apoiadores, dos parceiros e 
da sua presença constante 
em jornais e revistas... Em 
resumo, de sua recusa em 
desaparecer. Assistindo a 
Demônios e maravilhas, é 
impossível (pelo menos para 
mim) identifi car o quanto 
de sua história é verdadei-
ra e o que é, francamente, 
papo-furado – trata-se de 
um incrível catálogo do nar-
cisismo e das bravatas de 
Mojica. De um jeito ou de 
outro, ele sai ganhando: se 
o fi lme fala a verdade, ele 
se revela como expressão 
atordoante, ao mesmo tem-

po pura e vulnerável, do ego de um cineasta; se 
tudo for falso, como a cena da “quase-morte”, 
Demônios e maravilhas merece reconhecimento 
por ser uma obra de arte de metafi cção, digna 
de comparação com os mitos Cthulhu dos con-
tos de H. P. Lovecraft, protagonizados por seres 
fantásticos, e do próprio Orson Welles de F for 
fake (1974). É nesse momento que Zé do Caixão 
alcança sua terceira dimensão.
Lá se vão já mais de 20 anos de Demônios e 
maravilhas. Em uma fascinante mudança de pa-
radigma, a luta de Zé do Caixão para gerar um 
fi lho e a luta de José Mojica Marins para com-
pletar a trindade profana do personagem apare-
cem como ponto de convergência. Consta que 
Encarnação do demônio será fi nalmente rodado 
e que Mojica encontrou um irmão gêmeo no jo-
vem fã norte-americano Raymond Castile, que 
faz parte do elenco como o jovem Zé do Caixão 
– é a primeira vez que o próprio Mojica não re-
presenta o papel.
O personagem Zé do Caixão me parece ser 
a personifi cação de um pesadelo que deve 
perdurar. Nas suas duas primeiras aventuras, 
ele de fato está determinado a conceber um 
fi lho. Mojica vem prometendo a terceira par-
te da trilogia do Zé do Caixão, Encarnação do 
demônio, há mais de 40 anos; o fi lme tornou-
se o fi lho que José Mojica Marins tem de ge-
rar. Os trabalhos feitos nesse intervalo serviram 
para fortifi car a potência de Zé do Caixão como 
ícone e mito. A cada novo fi lme, Zé do Caixão 
torna-se menos fi ccional e mais real; está de-
terminado a não somente ter um fi lho, mas a 
transpor os limites do cinema, a passar da fan-
tasia à realidade.
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ZÉ DO CAIXÃO:
O PESADELO QUE DEVE SOBREVIVER 

Tim Lucas
José Mojica Marins é um dos verdadeiros repre-
sentantes do cinema fantástico independente, 
um cineasta realmente singular e uma das per-
sonalidades mais marcantes do gênero. Traba-
lhando em parceria com o cinegrafi sta Giorgio 
Attili e com o montador Luiz Elias, os primeiros 
trabalhos de Mojica não eram violentos, mas 
eram violentamente originais. Esses fi lmes são 
únicos no mundo; eles gritam, revolvem-se e 
choram como as regiões mais obscuras do hos-
pício onde vivem nossos sonhos.
Moro e trabalho nos Estados Unidos, onde os fi l-
mes de Mojica não são muito conhecidos. Mas, 
hoje, eles começam a ser cada vez mais vene-
rados por um público cult de entusiastas que só 
quatro décadas depois dos primeiros trabalhos 
tem acesso a eles. Para ser sincero, sabemos 
pouco sobre o cinema brasileiro nos Estados 
Unidos, e menos ainda sobre a história do país. 
Por isso, mesmo os fi lmes brasileiros mais famo-
sos signifi cam pouco para nós, sociologicamente 
falando. O principal apelo dos fi lmes brasileiros 
são a qualidade alienígena, a estranheza exóti-
ca, o brilho solar e a sensualidade. O trabalho 
de Mojica, com toda certeza, não tem nenhum 
brilho solar ou um erotismo particular, o que o 
aproxima da obra do italiano Mario Bava – que, 
como Mojica, conta histórias de horror retiradas 
das sombras de seu país solar.
Antes de qualquer um de nós, nos Estados 
Unidos, termos contato direto com um fi lme de 
Mojica, líamos sobre eles. Para nós, o germe da 
“febre Mojica” foi espalhado pela Encyclopedia 
of Horror Films, de Phil Hardy, publicada pela 
primeira vez em 1986. Algumas das imagens 
mais famosas dos fi lmes de Mojica apareceram 
rapidamente em livros e revistas, mas, antes da 
enciclopédia de Hardy, elas não vinham acom-
panhadas por nenhuma informação substancial. 
Mesmo que Hardy e seus colaboradores tenham 
sido muito duros no julgamento dos fi lmes, a 
descrição que fazem é ultrajante e, por isso mes-
mo, sedutora. Sobre Esta noite encarnarei no teu 
cadáver, por exemplo, a enciclopédia diz que 
se trata de “uma produção barata que transpira 
um genuíno senso de loucura, tanto nas imagens 
como no tratamento dos protagonistas, com ce-
nários que parecem variar descontroladamente 
do patológico ao surreal”. Ler uma coisa dessas 
no ambiente cada vez mais estéril e insosso do 
cinema de terror americano da década de 80 
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nos deixava com um desejo feroz de achar e ver 
o trabalho desse gênio louco. E encontrar esses 
fi lmes não era fácil. 
Consegui minhas primeiras fi tas dos fi lmes de 
Mojica em cópias piratas de VHS, que, aliás, 
foi a maneira como toda a primeira geração de 
seus fãs americanos os viu: com uma qualidade 
ruim e em português, uma língua que não líamos 
e nem falávamos, o que os deixava ainda mais 
oníricos e exóticos – a descoberta de algo por 
muito tempo proibido.
A partir da intervenção de André Barcinski, o 
trabalho especial de Mojica teve uma guinada 
do vídeo underground para as mãos da Some-
thing Weird Video, uma empresa subversiva de 
Seattle que já havia ressuscitado os trabalhos de 
Herschell Gordon Lewis, Doris Wishman, David 
F. Friedman e de muitos outros desbravadores 
dos fi lmes caseiros pirateados. O proprietário 
da companhia era Mike Vraney, provavelmente 
o único verdadeiro showman que o mundo do 
VHS já teve. Ele achou que os fi lmes de Mojica 
precisavam de uma força para ultrapassar os 
obstáculos culturais que se erguem com tanta 
freqüência entre os espectadores americanos e 
o cinema internacional. Acredito que tenha sido 
idéia de Vraney a tradução de Zé do Caixão 
para Coffi n Joe – um nome que, para os ouvi-
dos americanos, não é apenas palatável, mas 
está integrado a tudo que ele tinha para oferecer 
na sua própria tradição cultural do horror. Para 
esse demônio, ter um apelido o colocou ao lado 
de outras fi guras cult adoradas dessa mesma 
época: Uncle Forry (Forrest J. Ackerman, editor 
do Famous Monster of Filmland), Ed Big Daddy 
Roth (o homem por trás do Rat Fink, dos carros 
futuristas e das camisetas com estampas de 
monstros) e Brother Theodore Gottlieb (nosso 
comediante mais macabro e pirado). 
Com certeza, vários aspectos do trabalho de 
Mojica são estranhos à percepção americana – 
sua sensibilidade carnavalesca, sua alegria sá-
dica, a obsessão com a procriação –, mas mes-
mo assim vai de encontro a algumas tradições 
americanas, notavelmente a do western. Como 
a maioria dos westerns, a história de À meia-
noite levarei sua alma se passa em um peque-
no e velho vilarejo com um cemitério, e uma das 
primeiras cenas mostra Zé do Caixão entrando 
em uma taverna, ofendendo os outros com sua 
mera presença e batendo em um homem, até 
sua completa submissão – numa adaptação 
tenebrosa das tradicionais brigas de saloon do 
Velho Oeste. Um aspecto importante do trabalho 
de Mojica, em especial nos fi lmes do Zé do Cai-
xão, é a infl uência que ele sofreu dos westerns 
americanos, e (talvez mais importante ainda) do 
radicalismo psicodélico e barroco dos westerns 
italianos do fi nal dos anos 60.

Os antecedentes do perso-
nagem Zé do Caixão apare-
ceram pela primeira vez na 
cultura americana nas trans-
missões radiofônicas de ter-
ror das décadas de 30 e 40. 
Foi aí que os personagens 
macabros deram o primeiro 
passo além das artimanhas 
narrativas com intenção de 
atrair ouvintes por meio de 
histórias de conteúdo assus-
tador e horripilante. Talvez o 
mais antigo deles tenha sido 
The witch’s tale (1931-38, 
que passava no Old Nancy, 
witch of Salem), seguido por 
The hermit’s cave (meados 
dos anos 1930) e, o mais fa-
moso de todos, Orson Welles 
como o bem-sucedido locu-
tor e protagonista da série de longa duração The 
shadow (1937-54). É irrelevante se Mojica ouviu 
ou não essas gravações. Mas foi Welles que es-
tabeleceu o arquétipo de um personagem com 
uma capa preta, morando na zona indefi nida 
entre a Vida e a Morte, rindo da ignorância da 
platéia com relação às extravagâncias do Além 
e seu “privilégio tenebroso”, enquanto nos ator-
mentava com questões existenciais. A apresen-
tação dessas histórias de Welles era tão popular 
que, quando ele deixou o papel de Shadow, em 
1938, para se aventurar em outros programas no 
rádio, outros atores seguiram seus passos. 
Essas personagens repulsivas e irônicas, mo-
vendo-se no teatro da nossa imaginação, inspi-
raram depois os autores das famosas histórias 
em quadrinhos da década de 50: o Crypt Kee-
per de Thales from the crypt, o Vault Keeper de 
Vault of horror e o Old Witch de Haunt of fear – e 
depois a primeira geração do terror televisiona-
do, Vampira (Maila Nurmi), Roland e Zacherley 
(John Zacherle) e o hilário Alfred Hitchcock de 
Alfred Hitchcock presents. Como disse antes, 
não sei como essas infl uências chegaram a al-
guém como o cineasta Mojica.
No documentário Demônios e maravilhas – um 
dos poucos fi lmes que eu vi que merecem a 
descrição de “espantoso” –, Mojica envolve a si 
mesmo numa espécie de jogo pessoal de tarô, 
abandonado à própria sorte, incapaz de levar 
adiante sua trilogia e, no entanto, decidido a ce-
lebrar e simultaneamente a lamentar sua bata-
lha. O fi lme tira vantagem das desvantagens de 
Mojica, forjando um romance obscuro da opres-
são de que Mojica é vítima, graças a seus crimes 
e excentricidades, sua depressão, sua saúde 
debilitada, seus golpes, levando-nos até o mo-
mento de sua “quase-morte” – tudo enquanto 

nos lembra de sua celebri-
dade, da popularidade, de 
seus numerosos amigos e 
apoiadores, dos parceiros e 
da sua presença constante 
em jornais e revistas... Em 
resumo, de sua recusa em 
desaparecer. Assistindo a 
Demônios e maravilhas, é 
impossível (pelo menos para 
mim) identifi car o quanto 
de sua história é verdadei-
ra e o que é, francamente, 
papo-furado – trata-se de 
um incrível catálogo do nar-
cisismo e das bravatas de 
Mojica. De um jeito ou de 
outro, ele sai ganhando: se 
o fi lme fala a verdade, ele 
se revela como expressão 
atordoante, ao mesmo tem-

po pura e vulnerável, do ego de um cineasta; se 
tudo for falso, como a cena da “quase-morte”, 
Demônios e maravilhas merece reconhecimento 
por ser uma obra de arte de metafi cção, digna 
de comparação com os mitos Cthulhu dos con-
tos de H. P. Lovecraft, protagonizados por seres 
fantásticos, e do próprio Orson Welles de F for 
fake (1974). É nesse momento que Zé do Caixão 
alcança sua terceira dimensão.
Lá se vão já mais de 20 anos de Demônios e 
maravilhas. Em uma fascinante mudança de pa-
radigma, a luta de Zé do Caixão para gerar um 
fi lho e a luta de José Mojica Marins para com-
pletar a trindade profana do personagem apare-
cem como ponto de convergência. Consta que 
Encarnação do demônio será fi nalmente rodado 
e que Mojica encontrou um irmão gêmeo no jo-
vem fã norte-americano Raymond Castile, que 
faz parte do elenco como o jovem Zé do Caixão 
– é a primeira vez que o próprio Mojica não re-
presenta o papel.
O personagem Zé do Caixão me parece ser 
a personifi cação de um pesadelo que deve 
perdurar. Nas suas duas primeiras aventuras, 
ele de fato está determinado a conceber um 
fi lho. Mojica vem prometendo a terceira par-
te da trilogia do Zé do Caixão, Encarnação do 
demônio, há mais de 40 anos; o fi lme tornou-
se o fi lho que José Mojica Marins tem de ge-
rar. Os trabalhos feitos nesse intervalo serviram 
para fortifi car a potência de Zé do Caixão como 
ícone e mito. A cada novo fi lme, Zé do Caixão 
torna-se menos fi ccional e mais real; está de-
terminado a não somente ter um fi lho, mas a 
transpor os limites do cinema, a passar da fan-
tasia à realidade.
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ZÉ DO CAIXÃO:
O PESADELO QUE DEVE SOBREVIVER 

Tim Lucas
José Mojica Marins é um dos verdadeiros repre-
sentantes do cinema fantástico independente, 
um cineasta realmente singular e uma das per-
sonalidades mais marcantes do gênero. Traba-
lhando em parceria com o cinegrafi sta Giorgio 
Attili e com o montador Luiz Elias, os primeiros 
trabalhos de Mojica não eram violentos, mas 
eram violentamente originais. Esses fi lmes são 
únicos no mundo; eles gritam, revolvem-se e 
choram como as regiões mais obscuras do hos-
pício onde vivem nossos sonhos.
Moro e trabalho nos Estados Unidos, onde os fi l-
mes de Mojica não são muito conhecidos. Mas, 
hoje, eles começam a ser cada vez mais vene-
rados por um público cult de entusiastas que só 
quatro décadas depois dos primeiros trabalhos 
tem acesso a eles. Para ser sincero, sabemos 
pouco sobre o cinema brasileiro nos Estados 
Unidos, e menos ainda sobre a história do país. 
Por isso, mesmo os fi lmes brasileiros mais famo-
sos signifi cam pouco para nós, sociologicamente 
falando. O principal apelo dos fi lmes brasileiros 
são a qualidade alienígena, a estranheza exóti-
ca, o brilho solar e a sensualidade. O trabalho 
de Mojica, com toda certeza, não tem nenhum 
brilho solar ou um erotismo particular, o que o 
aproxima da obra do italiano Mario Bava – que, 
como Mojica, conta histórias de horror retiradas 
das sombras de seu país solar.
Antes de qualquer um de nós, nos Estados 
Unidos, termos contato direto com um fi lme de 
Mojica, líamos sobre eles. Para nós, o germe da 
“febre Mojica” foi espalhado pela Encyclopedia 
of Horror Films, de Phil Hardy, publicada pela 
primeira vez em 1986. Algumas das imagens 
mais famosas dos fi lmes de Mojica apareceram 
rapidamente em livros e revistas, mas, antes da 
enciclopédia de Hardy, elas não vinham acom-
panhadas por nenhuma informação substancial. 
Mesmo que Hardy e seus colaboradores tenham 
sido muito duros no julgamento dos fi lmes, a 
descrição que fazem é ultrajante e, por isso mes-
mo, sedutora. Sobre Esta noite encarnarei no teu 
cadáver, por exemplo, a enciclopédia diz que 
se trata de “uma produção barata que transpira 
um genuíno senso de loucura, tanto nas imagens 
como no tratamento dos protagonistas, com ce-
nários que parecem variar descontroladamente 
do patológico ao surreal”. Ler uma coisa dessas 
no ambiente cada vez mais estéril e insosso do 
cinema de terror americano da década de 80 
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tro de você com o Mojica. Vocês vão se dar bem, 
e ele está precisando de pessoas como você, 
que gostam de terror”. Naquele tempo, eu já fa-
zia roteiro de histórias em quadrinhos, já havia 
escrito texto para seriado de rádio – note que 
o seriado de rádio não era bem a novela de rá-
dio, a linguagem do seriado era quase que a lin-
guagem do cinema transplantada para o rádio. 
Então, um dia o Sérgio Lima fi nalmente mar-
cou. A gente se encontrou ali na avenida São 
João. Ele apareceu com o Mojica e fomos a uma 
dessas galerias onde havia casa de chá. Eram 
quatro horas da tarde, tinha as madames lá, e 
o Mojica sempre andou muito bem arrumado, 
era um perfeito gentleman; o Sérgio Lima tam-
bém era, não sei como eu fi cava. E essas três 
fi guras chamaram atenção, afi nal estavam lá 
aquelas senhoras da sociedade, num ambien-
te com música, parecia um ambiente fúnebre. 
O Mojica me olhava e não falava, o tempo todo 
quem falava era mais o Sérgio. Ele estava até 
meio incomodado porque eu não falava nada e 
o Mojica não falava nada, um fi cava esperando 
o outro falar. Bom, eu sei que não foi um encon-
tro muito amistoso. Aí me despedi e o Mojica 
falou: “Olha, eu sei que você mora no Brás, e 
meu estúdio não é muito longe de lá”. Eu tra-
balhava numa loja de uns parentes da minha 
mulher – fui trabalhar lá para poder sair de Ri-
beirão Preto. Falei para o Mojica que ia num sá-
bado depois do almoço. 
Umas duas semanas depois, num sábado por 
volta das duas horas, eu fui, a pé. Quando che-
guei lá, fi quei com medo de entrar. Era uma 
sinagoga e tinham adaptado aquilo. Devia ter 
sido uma casa de comércio. Lá dentro tinha um 
mocinha sentada, era a Nilce. Falei: “Escuta, eu 
preciso falar com o seu José Mojica”. Ela res-
pondeu: “O seu José Mojica foi num bar aqui 
perto, não deve demorar”. Aí fi quei esperando. 
Passa um pouco e aparece o Mojica com mais 

duas pessoas, que depois fi quei sabendo se-
rem o Giorgio Attili e o Augusto de Cervantes. 
Estava descontraído, não era aquela pessoa 
fria do primeiro encontro. Ele sentou, começou 
a bater papo, eu pedi desculpas por ter vindo 
sem avisar. Ele respondeu: “Não, foi bom você 
ter vindo hoje, eu estou precisando de um rotei-
rista e o Sérgio Lima falou muito de você”.
Ele tinha recém-terminado Esta noite encarna-
rei no teu cadáver e precisava de uma pes-
soa para escrever O estranho mundo de Zé do 
Caixão. Tinha até o título e, como estava muito 
em voga fi lme de três episódios, ele mesmo 
queria fazer as três histórias, ia ser o diretor 
das três e numa delas ia trabalhar como ator. 
Ele falou: “Você faria o roteiro?”. Pô, eu esta-
va esperando isso a vida inteira! Na época eu 
estava com uns 35 anos, já estava passando 
meu tempo. “Eu faço.” Aí ele me contou muito 
sucintamente como seriam as três histórias e 
perguntou: “Dava para você trazer uma das 
histórias daqui a uns 20 dias ou até menos?”. 
Passaram três semanas, levei as três histórias 
prontas. Ele leu e achou incrível que eu tivesse 
feito tudo num período tão curto. Pensou que 
eu estava trazendo uma história e eu já estava 
levando as três. “É praticamente como se eu 
tivesse escrito”, ele falou. 
O episódio “Ideologia”, eu achei que ia ser o 
ponto alto do fi lme, pois acho que eu fui fe-
liz nessa coisa de mostrar que a razão é su-
plantada pelo instinto, essa fi losofi a do Oaxiac 
Odez. Quando o Mojica fez À meia-noite leva-
rei sua alma e Esta noite encarnarei no teu ca-
dáver, ele criou um personagem que é como 
um robô: o Zé do Caixão é obcecado pela 
idéia da mulher perfeita, ele transita nos fi lmes 
fazendo aquela série de maldades gratuitas. 
Então, nesses dois fi lmes, o Zé do Caixão não 
tem alma, ele não tem fi losofi a de vida, ele é 
um personagem vazio – eu vejo desse jeito, foi 
o que me passou quando vi pela primeira vez 
À meia-noite levarei sua alma. E justamente em 
O estranho mundo de Zé do Caixão, no episó-
dio “Ideologia”, está ali toda a fi losofi a dele: a 
defesa do instinto sobre a razão.
Antes de conhecer o Mojica eu tinha escrito não 
sei quantos roteiros para cinema, mas sem co-
nhecer a técnica. Eu sou autodidata em tudo, 
tudo que eu fi z foi por minha conta. Comprava 
livros e lia, eu lia muito naquela época. Sobre 
cinema, os primeiros livros que surgiram foram 
os do Carlos Ortiz, e eu me correspondia com 
ele. Depois eu fi z amizade também com o B.J. 
Duarte, que, como o Ortiz, foi crítico das Folhas. 
Gosto muito da literatura de Edgar Allan Poe, 
Henry James, Lovecraft, enfi m, autores ligados 
ao fantástico. No cinema, gosto de Hitchcock e 
Chaplin. Eu sempre imaginei fazer uma homena-

Rubens Francisco Lucchetti

Depoimento de
Rubens Francisco Lucchetti*
Nasci em Santa Rita do Passa Quatro, cidadezi-
nha no interior de São Paulo, em 29 de janeiro 
de 1930. Meu pai, Américo Lucchetti, era fotó-
grafo profi ssional e trabalhava com fotografi as 
antigas. Ele as conseguia nas fazendas da re-
gião e ampliava, fazendo esses quadros ovais 
para pendurar na sala de visita das pessoas. 
Às vezes ele pegava também duas pessoas 
em fotos separadas e colocava na mesma foto. 
Fazia muita trucagem de fotografi a. Meu pai 
fez até uma ponta num fi lme feito em Santa 
Rita, Da terra nasce o ódio (1954). Nós muda-
mos para São Paulo quando eu tinha 3 anos. 
A primeira pessoa que me falou do José Mo-
jica Marins foi o Sérgio Lima, então secretário 
da Cinemateca Brasileira. Isso aconteceu por 
volta de 1964. Mas antes do Sérgio me falar do 
Mojica, eu conheci o Mojica por intermédio 
do primeiro fi lme dele, À meia-noite levarei sua 
alma. Esse fi lme foi anunciado em Ribeirão Pre-
to, onde eu morava, num cinema que hoje virou 
igreja. Na época era o maior cinema de lá, uns 
2 mil lugares, mas era freqüentado apenas pelo 
pessoal do bairro, fi cava no centro mas meio 
afastado. Aí eu falei “Quero ver essa fi ta”, mas 
não era anunciado o nome do ator, do produtor, 
do diretor, nada. Quando o fi lme começou, me 
deu vontade de sair do cinema. Eu não estava 
entendendo nada do que estava vendo, eram 
imagens estranhas, e também havia um per-
sonagem esquisito, que fugia da rotina... Mas 
eu não era de sair de fi ta alguma, queria ver o 
que ia acontecer, mas a coisa não acontecia. 
De repente, comecei a perceber que a fi ta era 
esquisita, porque ao mesmo tempo parecia uma 
peça de um circo e também tinha uma coisa de 
tragédia shakespeariana. O ator subia, gritava – 
cheguei até a arrepiar – e depois também caía, 
num sobe-e-desce. Nunca tinha visto uma coisa 
daquelas, embora eu assistisse a tudo que era 
fi ta naquela época. Terminado o fi lme, saí meio 
tonto do cinema, nunca vira nada igual, nem nas 
sessões da cinemateca, que eu já freqüentava.
Aí recebi em Ribeirão Preto uma carta do Sérgio 
Lima. Era uma carta escrita a quatro mãos, por-
que ele escrevia uma parte e a mulher dele, 
outra; fi cou engraçado. Dizia que eu precisa-
va conhecer uma pessoa, que íamos nos dar 
bem, e o nome da pessoa era José Mojica Ma-
rins. A mulher dele afirmava que o Mojica era 
uma figura extraordinária, que um encontro 
de nós dois seria delirante. Nesse meio tempo, eu 
mudei para São Paulo, no fi m de 1965. O Sérgio 
falou: “Vamos marcar um dia para fazer o encon-

gem a Charles Chaplin. Aí, em março de 1960, 
eu fi z uma mostra do Chaplin em Ribeirão Pre-
to. Durou dez dias, foi uma revisão completa da 
obra dele, houve uma exposição com cem bicos 
de penas que eu mesmo desenhei do Carlitos 
em várias posições e que depois saiu em livro. 
Até o Paulo Emílio Salles Gomes esteve lá para 
ver. A melhor revista da época, Visão, deu uma 
matéria, e a Folha publicou vários artigos sobre 
a mostra. Depois eu ainda fi z em Ribeirão Preto 
um Festival Sherlock Holmes: foram feitas pales-
tras sobre ele, a BBC mandou um documentário 
de 45 minutos que foi ao ar na rádio, e também 
passamos fi lmes com o personagem.
Segundo as palavras do Mojica, ele não sabe, 
quando lê, se foi ele que escreveu ou se fui eu. 
Dos roteiros que fi z para ele, gosto de O estra-
nho mundo de Zé do Caixão, O despertar da 
besta (Ritual dos sádicos) e Exorcismo negro. 
Além de Inferno carnal e A estranha hospeda-
ria dos prazeres. 
Para o cinema, usei a mesma linguagem que 
eu usava nos quadrinhos e nos programas de 
televisão do Zé do Caixão. Na televisão, todos os 
programas eram escritos por mim, uns 70 episó-
dios de uma hora e pouco. Na TV Bandeirantes 
você podia passar do tempo, não tinha essa 
questão de ter exatamente 40 ou 50 minutos. 
A produção na Bandeirantes era artesanal, a 
gente arregimentava os alunos da própria es-
colinha do Mojica. A estrutura era como se os 
telespectadores mandassem histórias para a 
gente e a gente adaptasse para a televisão, 
mas na verdade eram todas originais.
Mas chegou um dia que o Mojica falou assim 
para mim: “Estou com uma proposta para ir para 
a Tupi”. Eu disse: “Olha, Mojica, acho que ir para 
a Tupi não é bom, não é o tipo de coisa que eles 
querem. Eles não querem esse programa, eles 
querem uma coisa mais sofi sticada”. Porque a 
Tupi naquela época era como se fosse a Globo 
de hoje. Aí ele disse: “Ah, mas é o seguinte: nós 
vamos pegar o público da Bandeirantes e mais 
o público da Tupi”. “Mojica, você não está bem 
lá na Bandeirantes? Então vamos fi car lá”, eu ar-
gumentei. “É, mas eu já assinei o contrato”, ele 
disse. Aí nós fomos para a Tupi, continuei escre-
vendo os roteiros, mas era o Antônio Abujamra 
quem dava as diretrizes. Eu gostei do Abujamra, 
ele que dirigia os programas – que tinham de 
ter xis laudas, não podia entrar isso ou aquilo. 
Acho que não era nem censura; na Tupi eles 
exigiam uma coisa bem profi ssional. O trabalho 
com o Mojica era uma coisa mais artesanal, eles 
entenderam isso na Bandeirantes. Esses seria-
dos eram uma continuação do cinema, os atores 
não eram profi ssionais, eram todos da escolinha. 
Na Bandeirantes, o programa era apresentado 
como se a história tivesse sido vivida por uma 
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tro de você com o Mojica. Vocês vão se dar bem, 
e ele está precisando de pessoas como você, 
que gostam de terror”. Naquele tempo, eu já fa-
zia roteiro de histórias em quadrinhos, já havia 
escrito texto para seriado de rádio – note que 
o seriado de rádio não era bem a novela de rá-
dio, a linguagem do seriado era quase que a lin-
guagem do cinema transplantada para o rádio. 
Então, um dia o Sérgio Lima fi nalmente mar-
cou. A gente se encontrou ali na avenida São 
João. Ele apareceu com o Mojica e fomos a uma 
dessas galerias onde havia casa de chá. Eram 
quatro horas da tarde, tinha as madames lá, e 
o Mojica sempre andou muito bem arrumado, 
era um perfeito gentleman; o Sérgio Lima tam-
bém era, não sei como eu fi cava. E essas três 
fi guras chamaram atenção, afi nal estavam lá 
aquelas senhoras da sociedade, num ambien-
te com música, parecia um ambiente fúnebre. 
O Mojica me olhava e não falava, o tempo todo 
quem falava era mais o Sérgio. Ele estava até 
meio incomodado porque eu não falava nada e 
o Mojica não falava nada, um fi cava esperando 
o outro falar. Bom, eu sei que não foi um encon-
tro muito amistoso. Aí me despedi e o Mojica 
falou: “Olha, eu sei que você mora no Brás, e 
meu estúdio não é muito longe de lá”. Eu tra-
balhava numa loja de uns parentes da minha 
mulher – fui trabalhar lá para poder sair de Ri-
beirão Preto. Falei para o Mojica que ia num sá-
bado depois do almoço. 
Umas duas semanas depois, num sábado por 
volta das duas horas, eu fui, a pé. Quando che-
guei lá, fi quei com medo de entrar. Era uma 
sinagoga e tinham adaptado aquilo. Devia ter 
sido uma casa de comércio. Lá dentro tinha um 
mocinha sentada, era a Nilce. Falei: “Escuta, eu 
preciso falar com o seu José Mojica”. Ela res-
pondeu: “O seu José Mojica foi num bar aqui 
perto, não deve demorar”. Aí fi quei esperando. 
Passa um pouco e aparece o Mojica com mais 

duas pessoas, que depois fi quei sabendo se-
rem o Giorgio Attili e o Augusto de Cervantes. 
Estava descontraído, não era aquela pessoa 
fria do primeiro encontro. Ele sentou, começou 
a bater papo, eu pedi desculpas por ter vindo 
sem avisar. Ele respondeu: “Não, foi bom você 
ter vindo hoje, eu estou precisando de um rotei-
rista e o Sérgio Lima falou muito de você”.
Ele tinha recém-terminado Esta noite encarna-
rei no teu cadáver e precisava de uma pes-
soa para escrever O estranho mundo de Zé do 
Caixão. Tinha até o título e, como estava muito 
em voga fi lme de três episódios, ele mesmo 
queria fazer as três histórias, ia ser o diretor 
das três e numa delas ia trabalhar como ator. 
Ele falou: “Você faria o roteiro?”. Pô, eu esta-
va esperando isso a vida inteira! Na época eu 
estava com uns 35 anos, já estava passando 
meu tempo. “Eu faço.” Aí ele me contou muito 
sucintamente como seriam as três histórias e 
perguntou: “Dava para você trazer uma das 
histórias daqui a uns 20 dias ou até menos?”. 
Passaram três semanas, levei as três histórias 
prontas. Ele leu e achou incrível que eu tivesse 
feito tudo num período tão curto. Pensou que 
eu estava trazendo uma história e eu já estava 
levando as três. “É praticamente como se eu 
tivesse escrito”, ele falou. 
O episódio “Ideologia”, eu achei que ia ser o 
ponto alto do fi lme, pois acho que eu fui fe-
liz nessa coisa de mostrar que a razão é su-
plantada pelo instinto, essa fi losofi a do Oaxiac 
Odez. Quando o Mojica fez À meia-noite leva-
rei sua alma e Esta noite encarnarei no teu ca-
dáver, ele criou um personagem que é como 
um robô: o Zé do Caixão é obcecado pela 
idéia da mulher perfeita, ele transita nos fi lmes 
fazendo aquela série de maldades gratuitas. 
Então, nesses dois fi lmes, o Zé do Caixão não 
tem alma, ele não tem fi losofi a de vida, ele é 
um personagem vazio – eu vejo desse jeito, foi 
o que me passou quando vi pela primeira vez 
À meia-noite levarei sua alma. E justamente em 
O estranho mundo de Zé do Caixão, no episó-
dio “Ideologia”, está ali toda a fi losofi a dele: a 
defesa do instinto sobre a razão.
Antes de conhecer o Mojica eu tinha escrito não 
sei quantos roteiros para cinema, mas sem co-
nhecer a técnica. Eu sou autodidata em tudo, 
tudo que eu fi z foi por minha conta. Comprava 
livros e lia, eu lia muito naquela época. Sobre 
cinema, os primeiros livros que surgiram foram 
os do Carlos Ortiz, e eu me correspondia com 
ele. Depois eu fi z amizade também com o B.J. 
Duarte, que, como o Ortiz, foi crítico das Folhas. 
Gosto muito da literatura de Edgar Allan Poe, 
Henry James, Lovecraft, enfi m, autores ligados 
ao fantástico. No cinema, gosto de Hitchcock e 
Chaplin. Eu sempre imaginei fazer uma homena-
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Depoimento de
Rubens Francisco Lucchetti*
Nasci em Santa Rita do Passa Quatro, cidadezi-
nha no interior de São Paulo, em 29 de janeiro 
de 1930. Meu pai, Américo Lucchetti, era fotó-
grafo profi ssional e trabalhava com fotografi as 
antigas. Ele as conseguia nas fazendas da re-
gião e ampliava, fazendo esses quadros ovais 
para pendurar na sala de visita das pessoas. 
Às vezes ele pegava também duas pessoas 
em fotos separadas e colocava na mesma foto. 
Fazia muita trucagem de fotografi a. Meu pai 
fez até uma ponta num fi lme feito em Santa 
Rita, Da terra nasce o ódio (1954). Nós muda-
mos para São Paulo quando eu tinha 3 anos. 
A primeira pessoa que me falou do José Mo-
jica Marins foi o Sérgio Lima, então secretário 
da Cinemateca Brasileira. Isso aconteceu por 
volta de 1964. Mas antes do Sérgio me falar do 
Mojica, eu conheci o Mojica por intermédio 
do primeiro fi lme dele, À meia-noite levarei sua 
alma. Esse fi lme foi anunciado em Ribeirão Pre-
to, onde eu morava, num cinema que hoje virou 
igreja. Na época era o maior cinema de lá, uns 
2 mil lugares, mas era freqüentado apenas pelo 
pessoal do bairro, fi cava no centro mas meio 
afastado. Aí eu falei “Quero ver essa fi ta”, mas 
não era anunciado o nome do ator, do produtor, 
do diretor, nada. Quando o fi lme começou, me 
deu vontade de sair do cinema. Eu não estava 
entendendo nada do que estava vendo, eram 
imagens estranhas, e também havia um per-
sonagem esquisito, que fugia da rotina... Mas 
eu não era de sair de fi ta alguma, queria ver o 
que ia acontecer, mas a coisa não acontecia. 
De repente, comecei a perceber que a fi ta era 
esquisita, porque ao mesmo tempo parecia uma 
peça de um circo e também tinha uma coisa de 
tragédia shakespeariana. O ator subia, gritava – 
cheguei até a arrepiar – e depois também caía, 
num sobe-e-desce. Nunca tinha visto uma coisa 
daquelas, embora eu assistisse a tudo que era 
fi ta naquela época. Terminado o fi lme, saí meio 
tonto do cinema, nunca vira nada igual, nem nas 
sessões da cinemateca, que eu já freqüentava.
Aí recebi em Ribeirão Preto uma carta do Sérgio 
Lima. Era uma carta escrita a quatro mãos, por-
que ele escrevia uma parte e a mulher dele, 
outra; fi cou engraçado. Dizia que eu precisa-
va conhecer uma pessoa, que íamos nos dar 
bem, e o nome da pessoa era José Mojica Ma-
rins. A mulher dele afirmava que o Mojica era 
uma figura extraordinária, que um encontro 
de nós dois seria delirante. Nesse meio tempo, eu 
mudei para São Paulo, no fi m de 1965. O Sérgio 
falou: “Vamos marcar um dia para fazer o encon-

gem a Charles Chaplin. Aí, em março de 1960, 
eu fi z uma mostra do Chaplin em Ribeirão Pre-
to. Durou dez dias, foi uma revisão completa da 
obra dele, houve uma exposição com cem bicos 
de penas que eu mesmo desenhei do Carlitos 
em várias posições e que depois saiu em livro. 
Até o Paulo Emílio Salles Gomes esteve lá para 
ver. A melhor revista da época, Visão, deu uma 
matéria, e a Folha publicou vários artigos sobre 
a mostra. Depois eu ainda fi z em Ribeirão Preto 
um Festival Sherlock Holmes: foram feitas pales-
tras sobre ele, a BBC mandou um documentário 
de 45 minutos que foi ao ar na rádio, e também 
passamos fi lmes com o personagem.
Segundo as palavras do Mojica, ele não sabe, 
quando lê, se foi ele que escreveu ou se fui eu. 
Dos roteiros que fi z para ele, gosto de O estra-
nho mundo de Zé do Caixão, O despertar da 
besta (Ritual dos sádicos) e Exorcismo negro. 
Além de Inferno carnal e A estranha hospeda-
ria dos prazeres. 
Para o cinema, usei a mesma linguagem que 
eu usava nos quadrinhos e nos programas de 
televisão do Zé do Caixão. Na televisão, todos os 
programas eram escritos por mim, uns 70 episó-
dios de uma hora e pouco. Na TV Bandeirantes 
você podia passar do tempo, não tinha essa 
questão de ter exatamente 40 ou 50 minutos. 
A produção na Bandeirantes era artesanal, a 
gente arregimentava os alunos da própria es-
colinha do Mojica. A estrutura era como se os 
telespectadores mandassem histórias para a 
gente e a gente adaptasse para a televisão, 
mas na verdade eram todas originais.
Mas chegou um dia que o Mojica falou assim 
para mim: “Estou com uma proposta para ir para 
a Tupi”. Eu disse: “Olha, Mojica, acho que ir para 
a Tupi não é bom, não é o tipo de coisa que eles 
querem. Eles não querem esse programa, eles 
querem uma coisa mais sofi sticada”. Porque a 
Tupi naquela época era como se fosse a Globo 
de hoje. Aí ele disse: “Ah, mas é o seguinte: nós 
vamos pegar o público da Bandeirantes e mais 
o público da Tupi”. “Mojica, você não está bem 
lá na Bandeirantes? Então vamos fi car lá”, eu ar-
gumentei. “É, mas eu já assinei o contrato”, ele 
disse. Aí nós fomos para a Tupi, continuei escre-
vendo os roteiros, mas era o Antônio Abujamra 
quem dava as diretrizes. Eu gostei do Abujamra, 
ele que dirigia os programas – que tinham de 
ter xis laudas, não podia entrar isso ou aquilo. 
Acho que não era nem censura; na Tupi eles 
exigiam uma coisa bem profi ssional. O trabalho 
com o Mojica era uma coisa mais artesanal, eles 
entenderam isso na Bandeirantes. Esses seria-
dos eram uma continuação do cinema, os atores 
não eram profi ssionais, eram todos da escolinha. 
Na Bandeirantes, o programa era apresentado 
como se a história tivesse sido vivida por uma 
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Depoimento de
George Michel Serkeis*
Nasci no Egito no dia 1º de outubro de 1944, 
numa cidade chamada El Mansura. Aqui no Bra-
sil exerço função empresarial, sou também cine-
asta e jornalista, entre outras coisas. 
Eu fazia teatro e cinema lá no Egito. Não era pro-
fi ssional, mas entrava no elenco de teatro profi s-
sional como intruso. Também entrei no cinema, 
mas nele fi z uma atuação pequena, porque saí 
de lá com 18 anos e não tive tempo para fazer 
mais. Quando cheguei ao Brasil, eu e o Mojica 
passamos a ter relação de amizade – em 1966, 
se não me engano. Naquela época, o Mojica ti-
nha estúdio na rua Casimiro de Abreu, um lugar 
onde antes tinha sido uma sinagoga. Era lá que 
ele fazia os testes com atores. Essa rua era tra-
vessa da rua Oriente, e eu freqüentava a Oriente 
porque lá havia pessoas do Egito, Líbano, en-
fi m, pessoas que tinham lojas. O Mojica sempre 
passava lá, por causa das mulheres dele. Eu o 
vi na rua com aquelas unhas, aí me informaram 
que era o cineasta dos fi lmes de terror e tudo 
mais. Como ele fazia cinema e eu também, me 
aproximei mais, passei a cumprimentá-lo, me 
apresentei e passamos a ter amizade. Eu não 
falava direito o português, mas deu pra gente se 
entender e ter uma amizade forte. Ele já tinha 
feito À meia-noite levarei sua alma e Esta noite 
encarnarei no teu cadáver, mas eu não participei 
desses fi lmes. Também não freqüentei muito a 
escola do Mojica como aluno, porque eu já era 
praticamente um profi ssional na matéria, mas vi-
via lá, todo dia a gente se encontrava.
Se o Silvio Santos tem convencimento para ven-
der Baú da Felicidade e TeleSena, o Mojica tinha 
um poder de convencimento superior: de incen-
tivar a pessoa a fazer cinema e ter coragem. Ele 
fazia pessoas que nunca tinham feito cinema 
aparecerem nas fi tas como se fossem profi ssio-
nais. Agora, pega essa pessoa e dá na mão de 
outro diretor... Jamais este diretor vai conseguir 
fazer do ator o que o Mojica fez. Ele colocava 
a pessoa no devido lugar. Também na televisão 
e fora dela o Mojica promovia os testes. Como 
na época ele não tinha recursos, então a pessoa 
tinha de pular de um ou dois andares e não tinha 
colchão embaixo para amolecer a queda; o cara 
tinha de pular mesmo. Os testes chamavam mui-
to a atenção da imprensa. 
Em O estranho mundo de Zé do Caixão, eu tra-
balhei como ator no episódio “Tara”. Também fui 
produtor da fi ta. Além disso, do Mojica, eu pro-
duzi O despertar da besta (Ritual dos sádicos) e 
Finis Hominis. Atuei, dirigi e produzi O fracasso 
de um homem em duas noites de núpcias (1972) 

George Michel Serkeis no episódio “Tara” de O estranho 
mundo de Zé do Caixão (1967-68)
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telespectadora. Só que ela estava sempre com 
o rosto coberto ou era focalizada a sombra dela 
na parede, para não ser identifi cada. Quando foi 
para a Tupi era o contrário: quem contava a his-
tória era o Mojica, era ele quem fazia uma apre-
sentação dizendo que tinha pegado a história 
nos anais secretos dele. Na Bandeirantes o título 
do programa era Além, muito além do além, e 
na Tupi era O estranho mundo de Zé do Caixão. 
Na Tupi era outra linguagem, tinha atores profi s-
sionais – tanto que a primeira história chamava-
se “O açougueiro” e foi interpretada pelo Lima 
Duarte, que desempenhou muito bem o papel. 
Mas depois o seriado fi cou bem banal, a audiên-
cia foi caindo, e o Mojica foi perdendo o público 
da Bandeirantes e não pegou o da Tupi. Foi uma 
pena. Hoje não tem registro de mais nada dos 
seriados, porque naquela época não tinha VHS. 
As emissoras desmanchavam tudo e, além dis-
so, a Tupi pegou fogo.

Não entrava na minha cabeça que uma pessoa 
pudesse criar um personagem de terror auten-
ticamente brasileiro e ao mesmo tempo univer-
sal – e o Mojica criou o Zé do Caixão. O Zé do 
Caixão é um personagem brasileiro mesmo, 
mas que todo mundo entende. Olha, os norte-
americanos não conseguiram fazer isso com 
todos aqueles cérebros que trabalham lá; eles 
não conseguiram criar um personagem norte-
americano de terror, porque o Jason do Sexta-
feira 13 é ridículo, o Freddy Krueger é rídiculo, 
o Hallowen é rídiculo. Então os Estados Unidos 
não têm um bom personagem de terror; quem 
tem são os europeus, por exemplo, o Drácula.
E a criação do Zé do Caixão inseriu o Mojica 
como cineasta no universo do terror. 

*[Depoimento concedido a Eugênio Puppo
e Arthur Autran em 19 de maio de 2007]

e dirigi um fi lme que teve problema na censura, 
e que até hoje não foi lançado, Boni, o homem 
virgem. Mojica participou dos dois fi lmes.
O primeiro fi lme que fi z com Mojica foi O estranho 
mundo de Zé do Caixão. Eu falei: “Mojica, vamos 
fazer um fi lme?”. Ele respondeu: “Vamos”. Então 
passou a propor as histórias. Eu concordei com 
ele e passamos a fazer o fi lme; eu o fi nanciei. 
Quando o fi lme foi censurado, eu fui muitas ve-
zes a Brasília, cheguei mesmo a falar com gente 
de alta patente militar. Eu achava que o fi lme não 
tinha nada de mais e, de fato, se a gente assis-
te hoje, não tem nada demais. Na época, havia 
fi lmes brasileiros que não deviam ser liberados 
porque não tinham sentido; esse pelo menos ti-
nha sentido. Mas não conseguimos liberar, e no 
fi nal tivemos até de colocar uma cena na qual a 
casa do Oaxiac Odez explode. A cena não esta-
va no programa, e também tivemos que colocar 
mensagens bíblicas para conseguir liberar a fi ta. 
Demorou, foi uma luta.

Na época, eu na verdade era um pouco inocen-
te com relação à matéria empresarial. Para mim 
o fi lme era meu porque estava escrito na tela 
“Produção: George Michel Serkeis”, mas isso 
não tem nenhum sentido jurídico, o que só fi -
quei sabendo depois. Havia contrato entre mim 
e o Mojica, mas o fi lme saiu no nome de outra 
pessoa, do Augusto de Cervantes. E eu tinha 
de acionar quem? O Mojica, eu não gostaria de 
processar. Ele se apresentou como vítima e re-
almente vi que ele era vítima. Além disso, ele 
era carismático. Eu tinha muita amizade com a 
mãe dele, os fi lhos dele eram todos pequenos 
e iam para minha casa de praia, a gente tinha 
amizade muito forte. Mas o Augusto me lesou 
na cara dura mesmo, registrou a fi ta no nome 
dele. Na censura, entrou com a empresa dele; 
e eu não tinha contrato com ele. Enfi m, pegou o 
dinheiro da bilheteria e começou a carreira dele 
como produtor. 

Quadrinhos de A praga (1969)
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Depoimento de
George Michel Serkeis*
Nasci no Egito no dia 1º de outubro de 1944, 
numa cidade chamada El Mansura. Aqui no Bra-
sil exerço função empresarial, sou também cine-
asta e jornalista, entre outras coisas. 
Eu fazia teatro e cinema lá no Egito. Não era pro-
fi ssional, mas entrava no elenco de teatro profi s-
sional como intruso. Também entrei no cinema, 
mas nele fi z uma atuação pequena, porque saí 
de lá com 18 anos e não tive tempo para fazer 
mais. Quando cheguei ao Brasil, eu e o Mojica 
passamos a ter relação de amizade – em 1966, 
se não me engano. Naquela época, o Mojica ti-
nha estúdio na rua Casimiro de Abreu, um lugar 
onde antes tinha sido uma sinagoga. Era lá que 
ele fazia os testes com atores. Essa rua era tra-
vessa da rua Oriente, e eu freqüentava a Oriente 
porque lá havia pessoas do Egito, Líbano, en-
fi m, pessoas que tinham lojas. O Mojica sempre 
passava lá, por causa das mulheres dele. Eu o 
vi na rua com aquelas unhas, aí me informaram 
que era o cineasta dos fi lmes de terror e tudo 
mais. Como ele fazia cinema e eu também, me 
aproximei mais, passei a cumprimentá-lo, me 
apresentei e passamos a ter amizade. Eu não 
falava direito o português, mas deu pra gente se 
entender e ter uma amizade forte. Ele já tinha 
feito À meia-noite levarei sua alma e Esta noite 
encarnarei no teu cadáver, mas eu não participei 
desses fi lmes. Também não freqüentei muito a 
escola do Mojica como aluno, porque eu já era 
praticamente um profi ssional na matéria, mas vi-
via lá, todo dia a gente se encontrava.
Se o Silvio Santos tem convencimento para ven-
der Baú da Felicidade e TeleSena, o Mojica tinha 
um poder de convencimento superior: de incen-
tivar a pessoa a fazer cinema e ter coragem. Ele 
fazia pessoas que nunca tinham feito cinema 
aparecerem nas fi tas como se fossem profi ssio-
nais. Agora, pega essa pessoa e dá na mão de 
outro diretor... Jamais este diretor vai conseguir 
fazer do ator o que o Mojica fez. Ele colocava 
a pessoa no devido lugar. Também na televisão 
e fora dela o Mojica promovia os testes. Como 
na época ele não tinha recursos, então a pessoa 
tinha de pular de um ou dois andares e não tinha 
colchão embaixo para amolecer a queda; o cara 
tinha de pular mesmo. Os testes chamavam mui-
to a atenção da imprensa. 
Em O estranho mundo de Zé do Caixão, eu tra-
balhei como ator no episódio “Tara”. Também fui 
produtor da fi ta. Além disso, do Mojica, eu pro-
duzi O despertar da besta (Ritual dos sádicos) e 
Finis Hominis. Atuei, dirigi e produzi O fracasso 
de um homem em duas noites de núpcias (1972) 

George Michel Serkeis no episódio “Tara” de O estranho 
mundo de Zé do Caixão (1967-68)
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telespectadora. Só que ela estava sempre com 
o rosto coberto ou era focalizada a sombra dela 
na parede, para não ser identifi cada. Quando foi 
para a Tupi era o contrário: quem contava a his-
tória era o Mojica, era ele quem fazia uma apre-
sentação dizendo que tinha pegado a história 
nos anais secretos dele. Na Bandeirantes o título 
do programa era Além, muito além do além, e 
na Tupi era O estranho mundo de Zé do Caixão. 
Na Tupi era outra linguagem, tinha atores profi s-
sionais – tanto que a primeira história chamava-
se “O açougueiro” e foi interpretada pelo Lima 
Duarte, que desempenhou muito bem o papel. 
Mas depois o seriado fi cou bem banal, a audiên-
cia foi caindo, e o Mojica foi perdendo o público 
da Bandeirantes e não pegou o da Tupi. Foi uma 
pena. Hoje não tem registro de mais nada dos 
seriados, porque naquela época não tinha VHS. 
As emissoras desmanchavam tudo e, além dis-
so, a Tupi pegou fogo.

Não entrava na minha cabeça que uma pessoa 
pudesse criar um personagem de terror auten-
ticamente brasileiro e ao mesmo tempo univer-
sal – e o Mojica criou o Zé do Caixão. O Zé do 
Caixão é um personagem brasileiro mesmo, 
mas que todo mundo entende. Olha, os norte-
americanos não conseguiram fazer isso com 
todos aqueles cérebros que trabalham lá; eles 
não conseguiram criar um personagem norte-
americano de terror, porque o Jason do Sexta-
feira 13 é ridículo, o Freddy Krueger é rídiculo, 
o Hallowen é rídiculo. Então os Estados Unidos 
não têm um bom personagem de terror; quem 
tem são os europeus, por exemplo, o Drácula.
E a criação do Zé do Caixão inseriu o Mojica 
como cineasta no universo do terror. 

*[Depoimento concedido a Eugênio Puppo
e Arthur Autran em 19 de maio de 2007]
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mãe dele, os fi lhos dele eram todos pequenos 
e iam para minha casa de praia, a gente tinha 
amizade muito forte. Mas o Augusto me lesou 
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como produtor. 

Quadrinhos de A praga (1969)



140 141

Na verdade foi o seguinte: eu produzi um fi lme 
e descobri que nada estava em meu nome. En-
tão houve um confl ito forte, porque o Augusto 
pegou o dinheiro e nunca me repassou nada. 
Discutimos várias vezes. Numa delas fui cobrar 
o Augusto e ele me ameaçou com um revólver. 
Fiquei com prejuízo total, e o fi lme foi muitíssimo 
bem de bilheteria. Aí o Augusto, que antes não 
tinha dinheiro algum, produziu o fi lme Meu nome 
é Tonho (1969) para o Ozualdo Candeias – tudo 
com o meu dinheiro e não me ressarciu. O Can-
deias não tem nada a ver com isso, mas foi um 
ato errado. Eu pensava que O estranho mundo 
de Zé do Caixão estava no meu nome, mas de-
pois, quando fui verifi car, estava tudo no nome da 
Ibéria, a empresa do Augusto. Eu e o Augusto ti-
vemos muitas discussões, mas juridicamente eu 
não tinha como reclamar.
Segundo o Mojica me conta, ele tinha um con-
trato com o Augusto pelo qual não podia exibir 
o personagem Zé do Caixão em fi lmes de outros 
produtores, mas o Augusto nunca me falou isso. 
O Augusto sabia fazer as coisas em segredo. Se 
ele ameaçava o Mojica eu não sei; acredito até 
que ameaçava, mas não sei de que forma.
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O dinheiro ganho com O estranho mundo de Zé 
do Caixão ia ser usado para a fi lmagem de En-
carnação do demônio. Foi investido xis para fa-
zer a película, ganhou-se dinheiro e com o resul-
tado econômico daria para produzir Encarnação 
do demônio. Contudo, foi produzido Meu nome 
é Tonho. Isso difi cultou as coisas. Eu me desinte-
ressei um pouco e fui fazer Direito, depois fi z Jor-
nalismo, me dediquei mais ao comércio e passei 
a me desvincular um pouco mais do Mojica nes-
se período; ele então fazia um programa de TV.
Quando eu fi z O despertar da besta (Ritual dos 
sádicos) foi uma coisa que aconteceu, não estava 
programado para eu produzir a fi ta. Eu sabia que 
daria problema na censura, porque o tema era 
muito pesado, mas pensava que o assunto seria 
superado. Nesse caso, eu não fui negociar a libe-
ração com a censura porque havia outra pessoa 
envolvida. Tive envolvimento apenas na fi lmagem, 
mas com relação à censura não tive nada a ver. 
Na mesma época, tinha feito Boni, o homem vir-
gem, que também teve problemas na censura. 
Esse fi lme foi feito praticamente num quarto só, e 
ele é interpretado apenas por uma mulher, a Paula 
Ramos. É a história de uma mulher apaixonada 

O fracasso de um homem em duas noites de núpcias (1972)

por um homem que ninguém vê e, no fi nal, des-
cobre-se que ele é um boneco. 
Já a história de O fracasso de um homem em 
duas noites de núpcias (1972) é sobre um sujeito 
tímido no relacionamento sexual com a esposa. 
Ela percebe isso e se disfarça como outra mu-
lher, aí ele perde totalmente a timidez e desco-
bre, afi nal, que é a esposa dele. Eu atuo nesse 
fi lme, com a Terezinha Sodré; dirigi uma parte e 
pedi para o Mojica dirigir outra, e ele dirigiu.
Eu produzi Finis Hominis junto com um indiano, mr. 
Abdel Rahman, que apresentei para o Mojica. Esse 
indiano era conhecido de um colega meu, que o 
encontrava sempre na mesquita da avenida do 
Estado. O estúdio onde eu e o Mojica trabalhá-
vamos era próximo dessa mesquita, então meu 
amigo foi me visitar e levou com ele o indiano, 
que acabou se interessando em fazer cinema. 
Foi assim que passamos a produzir fi lmes juntos. 
Era um empresário que havia migrado para cá, 
começou a trabalhar com cinema, depois voltou 
para a Índia e em pouco tempo não sabíamos 
mais nada dele. Pode ser que ele tenha pensado 
que o cinema é alegria; talvez ele não soubesse 
que cinema é trabalho. Ele pensava que cinema 
era festa, cervejinha, samba, mas não era nada 
disso, era trabalho duro, de ética e de responsa-
bilidade. Quando viu que não era nada daquilo 
que pensava, ele se desencantou. O indiano fi -
cou pouco tempo no Brasil, e antes de ele viajar 
eu comprei a parte dele na fi ta. O Mojica tinha 
participação também, e se não me engano tinha 
uma pessoa do Rio que também comprou uma 
parte. Na época, eu já pretendia me desvincular 
do cinema, porque já havia começado a minha 
primeira tentativa no comércio. A censura tam-
bém me machucou um pouco; cheguei a ser 
ameaçado em Brasília – e naquela época dava 
medo. Decidi não mexer mais com cinema e 
acabei vendendo a minha parte no Finis Hominis 
para o Marciano Bley Bittencourt.
Na minha avaliação, toda a experiência tem um 
valor, positivo ou negativo. No caso dos trabalhos 
que fi z com o Mojica, eu vi ali a arte de uma pes-
soa simples e vi que uma pessoa sem recursos 
pode fazer o que quiser, basta ter boa vontade e 
fi rmeza, pulso de ferro. Esse foi o resultado que eu 
mais apreciei e aproveitei. O Mojica fazia mágica! 
Ele não tem cultura propriamente, é uma pessoa 
simples, mas tem muito boa vontade e decisão, 
e com isso ele conseguiu fazer cinema. Além do 
mais, ele é excelente amigo, muitas vezes eu pre-
cisei de favores dele e ele nem pensou, se apre-
sentou, fi cou às ordens, um amigo espetacular. 
Como cineasta todos nós já sabemos quem é ele. 
Agora, como amigo, é um doce.

*[Depoimento concedido a Eugênio Puppo e 
Arthur Autran em 21 de maio de 2007]
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*[Depoimento concedido a Eugênio Puppo e 
Arthur Autran em 21 de maio de 2007]
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o psiquiatra que está enlouquecendo. O tempo 
passa, e o personagem vai tendo mais pesade-
los, tudo com um jogo de imagens, mostrando o 
sentimento e a mente desse psiquiatra – a me-
lhor parte dos cortes está entre os pesadelos. 
Foi um fi lme que deu trabalho para montar, por-
que a fi ta tem 4.800 cortes e algumas cenas têm 
oito fotogramas, mas conseguimos montar num 
tempo recorde: quatro meses. 
Dos fi lmes que eu montei, gosto muito de Per-
versão e Manchete de jornal. O primeiro é um 
fi lme feminista, e eu gosto muito dele; a história 
é muito boa, o fi lme é muito bem-feito, o elenco 
está muito bom. O Manchete de jornal tem uma 
história dramática e um fi nal chocante. Os dois 
fi lmes são muito bons.
Eu também montei fi lmes para outros diretores, 
como o Edward Freund, que já faleceu, para o 
Francisco Cavalcanti e para o Wilson Rodrigues. 
Do Freund, montei o Trindade é o meu nome 
(1973). O Freund era uma pessoa engraçada, 
descontraída, e você conseguia trabalhar bem 
com ele. O Cavalcanti deixava por conta do pro-
fi ssional; ele respeitou o meu trabalho. O mais 
exigente foi o Rodrigues, que era um eterno 
perfeccionista: muitas vezes dedicava um tem-
po enorme para fazer o ruído de uma cadeira 
– tinha de ser exato. Gastava um bom tempo 
no estúdio de sonorização até que o ruído sa-
ísse exatamente como que ele queria; mas eu 
achava que ele se prendia muito a essas coisas 
que, na minha opinião, não mudariam a história 
do fi lme. Eu acompanhava a dublagem – tam-
bém sou diretora de dublagem –, e depois da 
dublagem a fi ta voltava para o montador, para 

Depoimento de Nilcemar Leyart*
Meu nome de batismo é Diomira Feo. Nasci em 
Salerno, na Itália, em 11 de maio de 1946. Desde 
que eu tinha 4 anos meus pais me colocaram 
para cantar. Eu cantava muito bem, e no navio, 
durante a viagem da Itália para cá, todo mundo 
queria que eu cantasse. Chegando ao Brasil, em 
1953, minha mãe me inscreveu num programa 
chamado Clube Papai Noel, da TV Tupi. Nele, 
o maestro era o professor Francisco Dorse e o 
apresentador era o deputado Amércio Silva . 
No cinema, comecei com o Mojica, mas eu já ti-
nha feito muitas coisas desde pequena. Eu fazia 
televisão, cantava na antiga TV Paulista Canal 5, 
na Tupi, na TV Excelsior, isso tudo na década de 
50. Foi na TV Tupi que fi quei sabendo de um ci-
neasta chamado José Mojica Marins, que havia 
feito o primeiro fi lme de terror nacional. Fui ao 
estúdio dele pela primeira vez numa segunda-
feira, 5 de janeiro de 1965, com alguns colegas 
que na época também faziam televisão comigo 
– participávamos esporadicamente de alguns 
programas. Daquele dia, lembro-me de umas 
cobras enormes que ele colocava no corpo das 
pessoas para ver quem tinha medo. E eu logica-
mente tinha muito medo, mas continuei partici-
pando das reuniões que ele fazia duas ou três 
vezes por semana. Tudo o que eu aprendi em 
cinema foi com o Mojica. Fiz o curso da escola 
dele, e ali os alunos eram divididos em grupos 
pequenos. Era tudo baseado no método exclu-
sivo do Mojica: o curso era prático e as pessoas 
se exercitavam na maior parte do tempo, fazen-
do encenações. Depois comecei a trabalhar no 
escritório da empresa do Mojica, na rua Frederico 
Abranches, onde ele tinha acabado de fazer 
À meia-noite levarei sua alma. Então nos muda-
mos para a rua Casimiro de Abreu, para uma si-
nagoga desativada.
O estúdio da sinagoga era imenso, e foi lá que 
fi zemos Esta noite encarnarei no teu cadáver, 
todo ele fi lmado lá dentro. Já nessa época eu 
comecei a trabalhar como continuísta. Eu não 
queria ser continuísta, mas o Mojica me colocou 
na função. Também acompanhava as monta-
gens, feitas pelo Luiz Elias. Aprendi várias coisas 
observando o trabalho dele e depois me tornei 
assistente de montagem. Acho que todo monta-
dor deveria começar como continuísta, porque 
é um trabalho de muita observação e um bom 
caminho para a montagem. Naquela época nós 
fi lmávamos sem áudio: sonorizávamos depois, 
e só então começava a montagem. Foi nessa 
época que eu passei a acompanhar a monta-
gem com o Luiz Elias e a gostar do trabalho. 
O montador tem oportunidade de criar também 
por intermédio da montagem, melhorando al-
gumas cenas. Você pode até mudar o fi nal de 

uma fi ta na montagem. É um trabalho que você 
faz quietinha, na sala de montagem, não tem 
ninguém ali para te dizer “faça isso ou aquilo”, 
exceto o diretor. 
Eu fi cava observando tudo, porque era a pri-
meira vez que eu estava entrando numa sala de 
montagem, eu nem sabia o que era, mas fi cava 
vendo o Luiz Elias sentado naquela mesa gran-
de, com uma telinha. Ele cortava aqui e ali, era 
um trabalho muito interessante. O Luiz era um 
rapaz engraçado, um pouco irônico, e fi cava 
alegre dentro da sala de montagem. Nas outras 
vezes em que estivemos juntos, conversando, 
ele sempre se mostrou uma pessoa alegre. Foi 
realmente com quem mais aprendi sobre monta-
gem; tenho muito o que agradecer a ele.
O Mojica me colocou como montadora por uma 
discussão que eu tive com o Eduardo Llorente 
durante O estranho mundo de Zé do Caixão. 
O Roberto Leme era o assistente e começou 
a ordenar o material para a montagem, depois 
passou para o Eduardo. A certa altura, já na 
montagem, o Eduardo avaliou que uma cena 
da segunda história, “Tara”, não dava monta-
gem. Eu também tinha sido continuísta do fi l-
me, sabia que dava para montar a cena. Falei: 
“Se você pegar esse take aqui e encaixar an-
tes desse e depois com esse, você vai ver que 
dá certo”. Então, ele encaixou o take no meio 
dos dois e deu certo. Quando o Mojica che-
gou, o Eduardo disse: “A sua assistente discu-
tiu muito comigo hoje; eu fi quei chateado, mas 
ela me ensinou a montar”. Depois disso, Mojica 
me colocou para montar. Eu fazia a primeira 
etapa da montagem do fi lme, depois passava 
para o Luiz Elias ou então para a Jovita Pereira 
Dias, quando era ela a montadora, e foi assim 
que eu fui aprendendo. A cada trabalho eu fui 
aprendendo uma coisa a mais.
O primeiro fi lme que assinei como montadora 
foi A estranha hospedaria dos prazeres. Quem 
montou Finis Hominis fui eu, mas a montagem 
está assinada pelo Roberto Leme. Depois veio 
Quando os deuses adormecem, cuja montagem 
está assinada pela Jovita. Na realidade era eu 
quem fazia o primeiro corte. Com o tempo fui 
deslanchando e passei a montar os fi lmes do 
Mojica sozinha.
Delírios de um anormal tem várias cenas de ou-
tros fi lmes, que tinham sido cortadas pela cen-
sura. O Mojica reuniu essas cenas, juntou com 
outras que não tinham sido usadas antes e re-
solveu montar uma história nova. Nós encaixa-
mos nela as cenas que haviam sido proibidas 
pela censura. O Mojica tinha de lutar muito para 
fazer os fi lmes. Como jogar todas essas cenas 
fora? Não! Decidimos fazer um fi lme novo com 
elas. O Mojica pensou na história e ordenou as 
cenas para compor o pesadelo do personagem, 
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a moviola, onde eu ia sincronizar os diálogos. 
Acompanhava também quando iam ser feitos os 
ruídos; acompanhei porque em muitos fi lmes fi z 
também a seleção musical. Então, eu acompa-
nhava até a cópia do fi lme sair para o cinema.
Fiz um pouco de cada coisa nos fi lmes do Mo-
jica. Fiz a fotografi a de cena de Delírios de um 
anormal e em Demônios e maravilhas. No Inferno 
carnal também fi z maquiagem – a gente fazia um 
pouco de cada coisa. Em Demônios e maravilhas, 
participei ainda como atriz, representando eu 
mesma. Foi um trabalho que acabou pendendo 
mais para o documentário, porque não tem diálo-
go. Na verdade tem um ou outro porque o garoto 
que era continuísta simplesmente desapareceu, 
com todas as fi chas de continuidade, então não 
tínhamos nem um diálogo sequer. Quando fomos 
montar o fi lme não havia condição de dublar, tí-
nhamos de ver o movimento labial de todos os 
atores. O Mojica teve a idéia de fazer tudo com 
narração, e nós dois narramos. 
Dentre todos os fi lmes do Mojica, destaco o Finis 
Hominis pela fi losofi a, pela mensagem. O Finis 
é um personagem muito diferente do Zé do Cai-
xão. Declarei uma vez que eu não gosto do per-
sonagem do Zé do Caixão; eu nunca achei legal 
a fi losofi a dele, eu nunca iria querer um Zé do 
Caixão do meu lado, não mesmo. Ele é extrema-
mente violento, machista, radical: é um homem 
sem crença, que difere muito da fi losofi a que eu 
tenho. Depois de 42 anos de convivência com o 
Mojica, posso dizer que ele é muito diferente do 
Zé do Caixão. Este não tem medo de nada, mas 
o Mojica tem medo de muitas coisas, tem medo 
de morrer. O Zé do Caixão é extremamente radi-
cal, o Mojica não. O Mojica é uma pessoa extre-
mamente humilde. Uma série de coisas diferen-
cia o Zé do Caixão do Mojica. Muitos homens se 
vêem no Zé do Caixão; eu vejo que uma legião 
de homens trata as mulheres como o Zé trata. 
Trabalhar com o Mojica na montagem é exce-
lente. Ele explica como quer que a cena fi que e 
aceita idéias. Ele é muito acessível, mas não tem 
paciência de fi car na moviola. Na primeira etapa 
da montagem a gente não faz o corte defi nitivo, 
só ordena: começo, meio e fi m. Muitas vezes o 
corte fi nal só é feito depois da dublagem. 
O principal é ter precisão nos cortes. Saber cor-
tar é muito importante, pois é aí que você dá mo-
vimento aos atores, atinge o alvo de uma cena. 
Às vezes é no corte que você consegue dizer 
alguma coisa. Por isso, eu acho que o monta-
dor precisa ter sensibilidade para pereceber a 
história que está montando; e eu sou assim, não 
sei trabalhar se não estiver muito envolvida com 
aquele trabalho que estou fazendo. 

*[Depoimento concedido a Eugênio Puppo e 
Arthur Autran em 14 de maio de 2007]
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o psiquiatra que está enlouquecendo. O tempo 
passa, e o personagem vai tendo mais pesade-
los, tudo com um jogo de imagens, mostrando o 
sentimento e a mente desse psiquiatra – a me-
lhor parte dos cortes está entre os pesadelos. 
Foi um fi lme que deu trabalho para montar, por-
que a fi ta tem 4.800 cortes e algumas cenas têm 
oito fotogramas, mas conseguimos montar num 
tempo recorde: quatro meses. 
Dos fi lmes que eu montei, gosto muito de Per-
versão e Manchete de jornal. O primeiro é um 
fi lme feminista, e eu gosto muito dele; a história 
é muito boa, o fi lme é muito bem-feito, o elenco 
está muito bom. O Manchete de jornal tem uma 
história dramática e um fi nal chocante. Os dois 
fi lmes são muito bons.
Eu também montei fi lmes para outros diretores, 
como o Edward Freund, que já faleceu, para o 
Francisco Cavalcanti e para o Wilson Rodrigues. 
Do Freund, montei o Trindade é o meu nome 
(1973). O Freund era uma pessoa engraçada, 
descontraída, e você conseguia trabalhar bem 
com ele. O Cavalcanti deixava por conta do pro-
fi ssional; ele respeitou o meu trabalho. O mais 
exigente foi o Rodrigues, que era um eterno 
perfeccionista: muitas vezes dedicava um tem-
po enorme para fazer o ruído de uma cadeira 
– tinha de ser exato. Gastava um bom tempo 
no estúdio de sonorização até que o ruído sa-
ísse exatamente como que ele queria; mas eu 
achava que ele se prendia muito a essas coisas 
que, na minha opinião, não mudariam a história 
do fi lme. Eu acompanhava a dublagem – tam-
bém sou diretora de dublagem –, e depois da 
dublagem a fi ta voltava para o montador, para 

Depoimento de Nilcemar Leyart*
Meu nome de batismo é Diomira Feo. Nasci em 
Salerno, na Itália, em 11 de maio de 1946. Desde 
que eu tinha 4 anos meus pais me colocaram 
para cantar. Eu cantava muito bem, e no navio, 
durante a viagem da Itália para cá, todo mundo 
queria que eu cantasse. Chegando ao Brasil, em 
1953, minha mãe me inscreveu num programa 
chamado Clube Papai Noel, da TV Tupi. Nele, 
o maestro era o professor Francisco Dorse e o 
apresentador era o deputado Amércio Silva . 
No cinema, comecei com o Mojica, mas eu já ti-
nha feito muitas coisas desde pequena. Eu fazia 
televisão, cantava na antiga TV Paulista Canal 5, 
na Tupi, na TV Excelsior, isso tudo na década de 
50. Foi na TV Tupi que fi quei sabendo de um ci-
neasta chamado José Mojica Marins, que havia 
feito o primeiro fi lme de terror nacional. Fui ao 
estúdio dele pela primeira vez numa segunda-
feira, 5 de janeiro de 1965, com alguns colegas 
que na época também faziam televisão comigo 
– participávamos esporadicamente de alguns 
programas. Daquele dia, lembro-me de umas 
cobras enormes que ele colocava no corpo das 
pessoas para ver quem tinha medo. E eu logica-
mente tinha muito medo, mas continuei partici-
pando das reuniões que ele fazia duas ou três 
vezes por semana. Tudo o que eu aprendi em 
cinema foi com o Mojica. Fiz o curso da escola 
dele, e ali os alunos eram divididos em grupos 
pequenos. Era tudo baseado no método exclu-
sivo do Mojica: o curso era prático e as pessoas 
se exercitavam na maior parte do tempo, fazen-
do encenações. Depois comecei a trabalhar no 
escritório da empresa do Mojica, na rua Frederico 
Abranches, onde ele tinha acabado de fazer 
À meia-noite levarei sua alma. Então nos muda-
mos para a rua Casimiro de Abreu, para uma si-
nagoga desativada.
O estúdio da sinagoga era imenso, e foi lá que 
fi zemos Esta noite encarnarei no teu cadáver, 
todo ele fi lmado lá dentro. Já nessa época eu 
comecei a trabalhar como continuísta. Eu não 
queria ser continuísta, mas o Mojica me colocou 
na função. Também acompanhava as monta-
gens, feitas pelo Luiz Elias. Aprendi várias coisas 
observando o trabalho dele e depois me tornei 
assistente de montagem. Acho que todo monta-
dor deveria começar como continuísta, porque 
é um trabalho de muita observação e um bom 
caminho para a montagem. Naquela época nós 
fi lmávamos sem áudio: sonorizávamos depois, 
e só então começava a montagem. Foi nessa 
época que eu passei a acompanhar a monta-
gem com o Luiz Elias e a gostar do trabalho. 
O montador tem oportunidade de criar também 
por intermédio da montagem, melhorando al-
gumas cenas. Você pode até mudar o fi nal de 

uma fi ta na montagem. É um trabalho que você 
faz quietinha, na sala de montagem, não tem 
ninguém ali para te dizer “faça isso ou aquilo”, 
exceto o diretor. 
Eu fi cava observando tudo, porque era a pri-
meira vez que eu estava entrando numa sala de 
montagem, eu nem sabia o que era, mas fi cava 
vendo o Luiz Elias sentado naquela mesa gran-
de, com uma telinha. Ele cortava aqui e ali, era 
um trabalho muito interessante. O Luiz era um 
rapaz engraçado, um pouco irônico, e fi cava 
alegre dentro da sala de montagem. Nas outras 
vezes em que estivemos juntos, conversando, 
ele sempre se mostrou uma pessoa alegre. Foi 
realmente com quem mais aprendi sobre monta-
gem; tenho muito o que agradecer a ele.
O Mojica me colocou como montadora por uma 
discussão que eu tive com o Eduardo Llorente 
durante O estranho mundo de Zé do Caixão. 
O Roberto Leme era o assistente e começou 
a ordenar o material para a montagem, depois 
passou para o Eduardo. A certa altura, já na 
montagem, o Eduardo avaliou que uma cena 
da segunda história, “Tara”, não dava monta-
gem. Eu também tinha sido continuísta do fi l-
me, sabia que dava para montar a cena. Falei: 
“Se você pegar esse take aqui e encaixar an-
tes desse e depois com esse, você vai ver que 
dá certo”. Então, ele encaixou o take no meio 
dos dois e deu certo. Quando o Mojica che-
gou, o Eduardo disse: “A sua assistente discu-
tiu muito comigo hoje; eu fi quei chateado, mas 
ela me ensinou a montar”. Depois disso, Mojica 
me colocou para montar. Eu fazia a primeira 
etapa da montagem do fi lme, depois passava 
para o Luiz Elias ou então para a Jovita Pereira 
Dias, quando era ela a montadora, e foi assim 
que eu fui aprendendo. A cada trabalho eu fui 
aprendendo uma coisa a mais.
O primeiro fi lme que assinei como montadora 
foi A estranha hospedaria dos prazeres. Quem 
montou Finis Hominis fui eu, mas a montagem 
está assinada pelo Roberto Leme. Depois veio 
Quando os deuses adormecem, cuja montagem 
está assinada pela Jovita. Na realidade era eu 
quem fazia o primeiro corte. Com o tempo fui 
deslanchando e passei a montar os fi lmes do 
Mojica sozinha.
Delírios de um anormal tem várias cenas de ou-
tros fi lmes, que tinham sido cortadas pela cen-
sura. O Mojica reuniu essas cenas, juntou com 
outras que não tinham sido usadas antes e re-
solveu montar uma história nova. Nós encaixa-
mos nela as cenas que haviam sido proibidas 
pela censura. O Mojica tinha de lutar muito para 
fazer os fi lmes. Como jogar todas essas cenas 
fora? Não! Decidimos fazer um fi lme novo com 
elas. O Mojica pensou na história e ordenou as 
cenas para compor o pesadelo do personagem, 
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a moviola, onde eu ia sincronizar os diálogos. 
Acompanhava também quando iam ser feitos os 
ruídos; acompanhei porque em muitos fi lmes fi z 
também a seleção musical. Então, eu acompa-
nhava até a cópia do fi lme sair para o cinema.
Fiz um pouco de cada coisa nos fi lmes do Mo-
jica. Fiz a fotografi a de cena de Delírios de um 
anormal e em Demônios e maravilhas. No Inferno 
carnal também fi z maquiagem – a gente fazia um 
pouco de cada coisa. Em Demônios e maravilhas, 
participei ainda como atriz, representando eu 
mesma. Foi um trabalho que acabou pendendo 
mais para o documentário, porque não tem diálo-
go. Na verdade tem um ou outro porque o garoto 
que era continuísta simplesmente desapareceu, 
com todas as fi chas de continuidade, então não 
tínhamos nem um diálogo sequer. Quando fomos 
montar o fi lme não havia condição de dublar, tí-
nhamos de ver o movimento labial de todos os 
atores. O Mojica teve a idéia de fazer tudo com 
narração, e nós dois narramos. 
Dentre todos os fi lmes do Mojica, destaco o Finis 
Hominis pela fi losofi a, pela mensagem. O Finis 
é um personagem muito diferente do Zé do Cai-
xão. Declarei uma vez que eu não gosto do per-
sonagem do Zé do Caixão; eu nunca achei legal 
a fi losofi a dele, eu nunca iria querer um Zé do 
Caixão do meu lado, não mesmo. Ele é extrema-
mente violento, machista, radical: é um homem 
sem crença, que difere muito da fi losofi a que eu 
tenho. Depois de 42 anos de convivência com o 
Mojica, posso dizer que ele é muito diferente do 
Zé do Caixão. Este não tem medo de nada, mas 
o Mojica tem medo de muitas coisas, tem medo 
de morrer. O Zé do Caixão é extremamente radi-
cal, o Mojica não. O Mojica é uma pessoa extre-
mamente humilde. Uma série de coisas diferen-
cia o Zé do Caixão do Mojica. Muitos homens se 
vêem no Zé do Caixão; eu vejo que uma legião 
de homens trata as mulheres como o Zé trata. 
Trabalhar com o Mojica na montagem é exce-
lente. Ele explica como quer que a cena fi que e 
aceita idéias. Ele é muito acessível, mas não tem 
paciência de fi car na moviola. Na primeira etapa 
da montagem a gente não faz o corte defi nitivo, 
só ordena: começo, meio e fi m. Muitas vezes o 
corte fi nal só é feito depois da dublagem. 
O principal é ter precisão nos cortes. Saber cor-
tar é muito importante, pois é aí que você dá mo-
vimento aos atores, atinge o alvo de uma cena. 
Às vezes é no corte que você consegue dizer 
alguma coisa. Por isso, eu acho que o monta-
dor precisa ter sensibilidade para pereceber a 
história que está montando; e eu sou assim, não 
sei trabalhar se não estiver muito envolvida com 
aquele trabalho que estou fazendo. 

*[Depoimento concedido a Eugênio Puppo e 
Arthur Autran em 14 de maio de 2007]
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O montador Luiz Elias

Depoimento de Luiz Elias*
Minha grande escola foi a Maristela, estúdio onde 
comecei a trabalhar em 1955. Ali, fui assistente 
do José Cañizares, um dos maiores montadores 
do Brasil. Na época, o produtor Lorenzo Serrano 
e a montadora Maria Guadalupe estavam fazen-
do com ele dois fi lmes, Leonora dos sete mares 
(1955) e Mãos sangrentas (1954), ambos de um 
grande diretor, o Carlos Hugo Christensen. De-
pois, fui terceiro-assistente do Cañizares, quan-
do o segundo era o Sylvio Renoldi e o primeiro 
era o João de Alencar. Eu tinha uma vantagem: 
como o Cañizares gostava muito de mim (não sei 
se porque era miudinho), me colocava do lado 
da moviola. Para mim, era uma escola, porque 
eles conversavam sobre corte, fusão, primeiro-
plano, plano-geral. Ele tinha muitos livros em 
castelhano, e eu ia lá e os folheava bastante, 
para entender o que era dinâmica, ritmo. Eu e 
o Sylvio éramos como irmãos – minha mãe até 
namorou o pai dele –, éramos vizinhos e moráva-
mos colados à Maristela. Houve a fase em que 
a Maristela estava decadente, estavam fazendo 
dois longas – Cara de fogo (1957), do Galileu 
Garcia, e O grande momento (1957), do Roberto 
Santos – e nessa altura o Cañizares não estava 
mais lá, éramos só eu e o Sylvio. Então o Sylvio 
fi cou com Cara de fogo e eu com O grande mo-
mento. Roberto Santos me disse: “Você vai sen-
tar na moviola e vai montar o fi lme”. Em determi-
nados momentos, a gente discutia os cortes, ele 
ia me dando dicas. No fi m, o João de Alencar foi 
lá montar, e o nome dele é que foi para tela; mas 
para mim tudo bem, foi uma escola e tanto. 

Naquela época, havia muitos estrangeiros, italia-
nos, franceses, entre os técnicos da Vera Cruz. 
O melhor foi conviver com todo esse pessoal, o 
que me deu uma boa base. Então, o primeiro fi l-
me que eu montei foi com o Roberto Santos. De-
pois eu fi z um, se não me engano, Sexo e vida, 
que era produção do Palácios. Acho que foi o 
primeiro fi lme que eu peguei e montei. Fiz a série 
televisiva O vigilante rodoviário, o que também 
me deu uma base muito boa para fazer dubla-
gem, sonoplastia, contra-regra. Também foi uma 
escola e tanto. 
Uma boa montagem consiste em saber usar o 
material do diretor – interpretá-lo e saber usá-lo. 
Hoje em dia, na montagem, você corta do nada 
para lugar nenhum e está ótimo. Então, o segre-
do é você saber usar um close e a razão daque-
le close. Se você está usando é porque tem um 
motivo, ele chama alguma coisa para si. Tudo 
tem motivo no cinema, tudo tem uma linguagem 
e é preciso saber dar o tempo certo. 
A linguagem do Walter Hugo Khouri, por exem-
plo, é particular. Ele trabalha muito com pla-
nos fechados, closes, tudo com intuito preci-
so, pois aquilo cria um clima, uma intenção. 
O montador deve aproveitar o material para o 
bem do fi lme, pois à medida que vai assistindo 
ao material bruto já está montando na cabe-
ça dele. Fiz três fi tas do Khouri, Eros, o deus 
do amor (1981), Eu (1987) e As feras (1995).
A gente também se deu muito bem, ele era 
desses diretores que faz close disso e daquilo, 
não falta material; nunca reclamei de faltar um 
plano sequer. Hoje, gosto da direção do Guel 
Arraes, acho que tem uma direção moderna, 

Eles disseram que o problema era que, se eu fi -
zesse muitas fusões, o fi lme fi caria mais curto. Eu 
expliquei que não, e eles entenderam que o fi lme 
não fi caria mais curto por conta disso. Era o início 
da carreira deles, os dois estavam preocupados. 
Eu gostei do jeito do Mojica trabalhar, e nós nos 
demos muito bem. Tanto foi assim que depois 
montei mais alguns fi lmes dele: À meia-noite le-
varei sua alma, Esta noite encarnarei no teu cadá-
ver e O despertar da besta (Ritual dos sádicos). 
Mas não foi fácil montar A sina do aventureiro. 
Naquela época eu já tinha uma certa fama de 
pedir a refi lmagem de algumas cenas, daquelas 
para as quais eu achava que faltavam planos. 
No fi lme, tinha uma cena de briga numa cacho-
eira – a briga entre o bandido e o mocinho –, que 
não dava montagem, porque não tinha como 
cortar. Então eu tinha de pegar a cena em que 
eles apareciam e fazer uma divisão no quadro 
para poder dar jogo de montagem. Assim, de 
uma cena eu fazia duas. Aparecia um persona-
gem de cada lado: fi z uma “trucagem”, um pla-
no da esquerda e outro da direita para poder ter 
duas cenas, pelo menos, porque não tinha muita 
opção fi lmada. Acabei não exigindo que a cena 
fosse refi lmada porque era uma seqüência com-
plicada. Nisso tudo faltou um pouco de cancha 
do Mojica. Foi difícil também porque teve muito 
problema de luz, de cena noturna – na época 
não existia o fi lme Tri-x. Então me lembro que a 

uma linguagem defi nida. Ele corta do nada 
para lugar nenhum, mas com motivo, tem uma 
dinâmica do começo ao fi m, não altera aquilo. 
Gosto muito da direção dele; é um exemplo de 
linguagem moderna.
Quando eu conheci o Mojica, ele ainda não era 
o Zé do Caixão, era simplesmente o Mojica. Eu o 
conheci na AIC Gravações, empresa de fi naliza-
ção de som onde eu fazia sincronização de du-
blagem de fi lmes americanos. Eu tinha acabado 
de sair da Maristela, e estava corrigindo dubla-
gem. O Mojica tinha acabado de dublar a A sina 
do aventureiro: precisava colocar os loops, como 
se fazia antigamente para acertar os tempos de 
dublagem. Foi então que me apresentaram o 
Mojica, que estava precisando de uma pessoa 
para fazer esse trabalho. Fiz a sincronização e 
acabei fazendo também a edição fi nal do fi lme e 
todo o trabalho de fi nalização. 
A sina do aventureiro foi, assim, um dos primei-
ros longas que eu montei. Na época aconteceu 
uma coisa engraçada. O Mojica estava no início 
de carreira dele, e eu também, embora eu já ti-
vesse adquirido certa experiência na Maristela. 
Lembro-me que uma vez na casa do produtor 
do fi lme, o Augusto de Cervantes, conversáva-
mos sobre o contrato da montagem. Eles esta-
vam preocupados e me perguntaram se eu ia 
fazer muitas fusões, porque na época o charme 
era usar fusão. Eu disse que faria algumas, sim. 
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O montador Luiz Elias

Depoimento de Luiz Elias*
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noite a gente assistia, conversava, eu montava 
e, no dia seguinte, ele assistia à montagem e 
a gente assistia ao copião. Era rápido: a fi lma-
gem terminava e eu estava praticamente termi-
nando a edição.
Normalmente eu não monto com o diretor 
por perto. O Khouri via o material, a gente 
assistia, conversava sobre a idéia dele e ele 
voltava depois de três ou quatro dias, quan-
do a gente assistia à seqüência montada e 
ele dizia o que tinha achado. Mas ele sempre 
chegava numa boa.
Montar com o diretor do lado em geral é uma 
grande roubada para os dois, porque o diretor 
se apaixona por determinadas cenas, por de-
terminada atriz, por determinada situação, que 
muitas vezes não têm valor para a montagem. 
Às vezes você precisa cortar uma cena que não 
funciona, está brecando a ação, e o diretor re-
clama, diz que deu muito trabalho fazer aquela 
cena, iluminar, fazer isso, aquilo. O diretor está 
apaixonado por uma cena, mas, se ele não par-
ticipa da montagem e depois vê a seqüência 
sem aquilo, nem percebe. Ele se envolve com 
o material pronto e não percebe. Eu quase não 
brigava com diretor por causa disso. Com o 
Hector Babenco, para quem eu montei Pixote 
(1981), era o mesmo processo: ele assistia ao 
material bruto e ia embora, depois voltava e as-
sistia já montado. Tive uma pequena discussão, 
uma vez só, com o Silvio de Abreu, montando 
Mulher objeto (1981). Tinha uma cena em que 
a atriz tomava uma pílula. Ele fez o detalhe da 
mão, da boca, do copo; eu falei que não ia usar 
aquilo porque era óbvio. Ele respondeu que não 
fi lmava o óbvio, e eu retruquei dizendo que não 
montava o óbvio. Ficou um impasse, mas no fi nal 
a gente entrou num acordo. 
O Mojica vibrava quando eu tirava 30 metros de 
uma seqüência. A maioria dos diretores normal-
mente entra em choque. O Mojica vibrava porque 
ele achava que, se fi zesse dez cópias, aqueles 
30 metros signifi cavam 300 metros a menos de 
magnético. Ele gostava porque poderia usar isso 
em outro momento. O Mojica tinha esse pensa-
mento de fi lmar constantemente, acreditava num 
cinema de indústria.
O Mojica é um cara que merece sempre mais. 
Ele é muito correto, sempre respeitou a opinião 
de todo mundo, sempre foi muito educado. 
Chegou depois da meia-noite no meu casa-
mento para me cumprimentar. Foi a caráter, 
como Zé do Caixão, e fez um sucesso danado 
com a molecada.

*[Depoimento concedido a Eugênio Puppo em 
04 de junho de 2007]

perseguição a cavalo de noite era preto total, 
tinha muita coisa que não dava para usar, e, 
naquela altura, faltava material para completar 
a seqüência.
Depois desse primeiro trabalho, o Mojica me 
contratou para fazer À meia-noite levarei sua 
alma. Ele me contou o roteiro, sempre foi mui-
to aberto, nunca foi orgulhoso nesse sentido. 
Ele sempre pedia minha opinião. Eu pedia um 
plano de cobertura a mais, pedia para ele fi l-
mar vários closes para que desse montagem. 
O Mojica fi lmava o essencial, mas de repente 
fazia um plano de cobertura e aproveitava na 
outra cena. Não era por falta de experiência, 
é que na época o material era caro e difícil de 
arrumar. A gente conversava muito desde o ro-
teiro: ele me contava a história, eu participava 
das fi lmagens, a gente discutia as seqüências. 
Quando ele ia fazer aquelas cenas com bichos, 
eu sempre pedia para fazer detalhes; não de for-
ma mecânica, mas para sintetizar as cenas, para 
aproveitar aquilo que o montador tem de melhor: 
o poder de síntese. Mesmo que os prólogos fos-
sem grandes, eu conseguia sintetizar. 
Lembro-me também quando, em outro fi lme, ele 
fez um cenário grande na sinagoga que imitava 
um pênis e uma vagina. Ele pediu para eu dar 
uma olhada e a gente discutiu toda a seqüên-
cia. O bom é que a gente tinha muito contato 
sem ter problema de ego, era jogo aberto. Em 
alguns momentos eu cheguei a acompanhar as 
fi lmagens. O Mojica tinha um grande fotógrafo, 
o Giorgio Attili, mas a essa altura o próprio Moji-
ca já estava mais tarimbado, e À meia-noite... foi 
mais tranqüilo. Tem uma cena que, depois que 
o filme ficou pronto, muita gente perguntou 
como tinha sido filmada: aquela do corte no 
dedo. A gente fez reverse play e fi cou perfeito. 
E isso não foi idéia minha, foi do Mojica mesmo. 
Eu gostei da audácia dele em fazer um fil-
me de horror em 60 e poucos. Numa época 
em que se faziam grandes produções, filmes 
clássicos, o Mojica foi ousado; e, para mim, 
ele acertou. A crítica não foi muito favorável a 
ele, mas depois que ele começou a ser famoso 
fora do Brasil, aí sim. Na época, os fi lmes faziam 
sucesso, mas ele acabava um fi lme e já começa-
va outro. Muitas pessoas vinham me perguntar 
sobre essa cena do corte do dedo, se as ara-
nhas eram reais – era espantoso. 
Em todos os fi lmes que eu montei do Mojica a 
gente fazia um trabalho quase simultâneo à fi l-
magem. Eu já ia montando, sentia se estava 
faltando alguma coisa e já pedia para ele fi lmar 
mais, quando era o caso. Com isso, quando a 
coisa está fresca na cabeça, não precisa espe-
rar terminar a fi lmagem. Era quase simultâneo: 
ele fi lmava e o material ia para o laboratório, à 
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Amaral, Elza Leonetti – Milionária envolvida em crime 
cuja história serviu de inspiração para a trama de Perver-
são (Estupro!) (1978), fi lme no qual interpretou pequeno 
papel. Também trabalhou como atriz em 24 horas de sexo 
explícito (1985). Os dois fi lmes foram dirigidos por José 
Mojica Marins.

Attili, Giorgio – Fotógrafo, aprendeu seu ofício na Itália, 
onde nasceu. Radicado no Brasil, tornou-se diretor de fo-
tografi a de produções populares. Um dos parceiros mais 
constantes de Mojica, para quem também iluminou vários 
fi lmes, entre eles, À meia-noite levarei sua alma (1964-65) 
e Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66).

Brasecan – Distribuidora e produtora da Boca do Lixo 
paulistana especializada em fi lmes de forte apelo comer-
cial. Comandada por Elias Curi Filho, teve atividade inten-
sa no decorrer da década de 70. 

Calil, Carlos Augusto – Professor e crítico, é formado 
em Cinema e dirigiu os fi lmes Acaba de chegar ao Brasil 
o bello poeta francez Blaise Cendrars (1972), Os idos de 
22 (1973) e Simiterio do Adão e Eva (1975), entre outros. 
Foi vice-presidente da Comissão Estadual de Cinema 
da Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia entre 
1977 e 1979. Entre 1979 e 1986, foi diretor e presidente 
da Embrafi lme. Depois, dirigiu a Cinemateca Brasileira 
(1987-1992) e o Centro Cultural São Paulo (2001-2005). 
Desde 1986 é professor do Departamento de Cinema, 
Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes 
da USP. Atualmente, é Secretário Municipal da Cultura 
de São Paulo.

Callegaro, João – Diretor de curtas-metragens, veio 
do movimento cineclubista. Dirigiu o longa O pornó-
grafo (1970), fi lme que se insere na corrente do Cinema 
Marginal. Dedica-se principalmente ao trabalho com 
publicidade. 

Candeias, Ozualdo R. – Conceituado diretor brasileiro, 
também trabalhou como diretor de fotografi a, montador, 
roteirista e ator em alguns fi lmes. Realizou, entre outros 
fi lmes, A margem (1967), ícone do Cinema Marginal, 
“O acordo” – episódio do Trilogia de terror (1967-68), 
Meu nome é Tonho (1969), A herança (1971), Caça-
da sangrenta (1973), A opção ou As rosas da estra-
da (1979-81) Manelão, o caçador de orelhas (1982),
As bellas da Billings (1987) e O vigilante (1999-93). 

Capovilla, Maurice – Inicialmente, foi crítico de cinema e 
integrou os quadros da Cinemateca Brasileira. Logo de-
pois tornou-se diretor de cinema e televisão. Dirigiu, entre 
outros fi lmes, Bebel, a garota propaganda (1967), “Sub-
terrâneos do futebol” – episódio de Brasil verdade (1968), 
O profeta da fome (1969), Noites de Iemanjá (1971); O 
jogo da vida (1976); O boi misterioso e o vaqueiro menino 
(1980) e Harmada (2003). 

Cervantes, Augusto de – Nascido na Espanha, seu 
nome de registro é Manoel Augusto Sobrado Pereira. 
Iniciou a carreira no Brasil, ao lado de Mojica. Foi produ-
tor de fi tas populares por cerca de 30 anos, quando foi 
dono, em diferentes períodos, da Apolo Cinematográfi ca, 
da Ibéria Cinematográfi ca e da Maspe Filmes. Produziu 
fi lmes para José Mojica Marins, como Meu destino em 
tuas mãos (1961-62) e Esta noite encarnarei no teu ca-
dáver (1965-66), e para Ozualdo R. Candeias, Meu nome 
é Tonho (1969). Com Ody Fraga e Jean Garrett, fez fi tas 
eróticas e pornográfi cas. 

Cohen, Alfred – Romeno radicado no Brasil há várias dé-
cadas. Nos anos 50 foi sócio de Sandi Adamiu na distri-
buidora Paris Filmes, especializada em fi lmes franceses. 
Na década de 70, associou-se a José Mojica Marins em 
algumas produções com a distribuidora Brasil Internacio-
nal Cinematográfi ca.  

Costa do Sol – Bar e restaurante tradicional do centro de 
São Paulo nos anos 1960. Localizado na rua Sete de Abril, 
era freqüentado por profi ssionais do cinema e artistas.  

Cunha, Cláudio – Produtor de grande atividade entre os 
anos de 1974 e 1984, com as empresas Kinema Filmes e 
Cláudio Cunha Cinema e Arte. Começou no cinema como 
ator e foi diretor de, entre outros fi lmes, Snuff, vítimas do 
prazer (1977), Amada amante (1978), Sábado alucinan-
te (1979), O gosto do pecado (1980) e Oh! Rebuceteio 
(1984). Atualmente atua e produz peças teatrais de gran-
de apelo popular.

Eccio, Egydio – Ator de cinema, teatro e televisão. Tra-
balhou como intérprete no Teatro Brasileiro de Comédia 
(TBC), e também como encenador. No cinema, dirigiu 
fi lmes de apelo popular e grande qualidade, como O lei-
to da mulher amada (1974), O sexualista (1975) e Fruto 
proibido (1976).  

Elias, Luiz – Montador experiente, dono de extensa fi l-
mografi a. Trabalhou com José Mojica Marins, para quem 
montou A sina do aventureiro (1957-58); À meia-noite 
levarei sua alma (1964-65); Esta noite encarnarei no teu 
cadáver (1965-66) e O despertar da besta (Ritual dos sá-
dicos) (1969). Foi montador de fi lmes de outros cineastas 
importantes, como Ozualdo Candeias, Hector Babenco e 
Walter Hugo Khouri. Na televisão, trabalhou com o diretor 
Ary Fernandes como montador da série O vigilante rodo-
viário, da TV Tupi.

Embrafi lme – A Empresa Brasileira de Filmes foi uma 
das mais importantes instituições cinematográfi cas bra-
sileiras, fundada no ano de 1969. Produziu e distribuiu 
mais de 600 fi lmes em cerca de 20 anos de atividade. 
Priorizou a produção e a distribuição do fi lme autoral e 
cultural de qualidade, sem deixar de lado o importante 
papel industrial que assumiu. Foi extinta de forma de-
sastrada em 1990 pelo governo do presidente Fernando 
Collor de Mello.

Equipe Artística – Tablóide criado em São Paulo em 
1951, pelo locutor esportivo Wilson Brasil (1923-2001). 
Era voltado para a cobertura de temas relacionados a 
cinema, teatro, rádio e televisão. 

Ferreira, Jairo – Crítico de cinema de militância duradou-
ra, visceralmente ligado ao Cinema Marginal, publicou 
Cinema de invenção (1986). Trabalhou como assistente 
de direção e roteirista de longas-metragens e fez a sele-
ção musical de um grande número de películas. Dirigiu 
os fi lmes em Super-8 O vampiro da cinemateca (1977) 
e Horror Palace Hotel (1978), protagonizados por José 
Mojica Marins, e o curta-metragem feito em bitola 35 mm 
O guru e os guris (1975). 

Fracari, Antônio – Maquiador, diretor de produção e ator 
em Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66), de 
José Mojica Marins. Foi o principal fi nanciador do fi lme. 

Fraga, Ody – Considerado o intelectual da Boca do Lixo 
paulistana. Roteirista e diretor de grande atividade, com 
60 fi lmes no currículo (em sua maioria produções de 
grande apelo popular feitas na Boca do Lixo dos anos 
70). Dirigiu parte do fi lme de aventura O diabo de Vila 
Velha (1964-65), iniciado por Armando de Miranda, cine-
asta português radicado no Brasil, e concluído por José 
Mojica Marins.

Franquito – Conhecido como o Garoto da Voz de Ouro, 
era cantor de sucesso no rádio com a música “O jorna-
leiro”, quando protagonizou Meu destino em tuas mãos 
(1961-62), dirigido por José Mojica Marins.

Galante, Antônio Polo – Produtor considerado o “rei da 
Boca”. Por intermédio das empresas Servicine e A. P. Ga-
lante, produziu grande número de fi tas populares, como 
a série de fi lmes sobre presídios femininos, a maioria de-
les dirigida por seu realizador de confi ança: Osvaldo de 
Oliveira. Também foi produtor de cineastas de maior ex-
pressão artística, como Sylvio Back, Walter Hugo Khouri 
e Carlos Reinchenbach. 

Gallo, Guarany Edu – Nos anos 50, atuou como repórter 
em diversos veículos, como O Estado de S. Paulo, Correio 
Paulistano, O Cruzeiro, Equipe Artística e Vida Esportiva 
Paulista. Na década seguinte, formou-se pela Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo abandonando o 
jornalismo, e passou a exercer a profi ssão de advogado. 

Garrett, Jean – Começou trabalhando com José Mojica 
Marins em funções de pouca importância. Posteriormen-
te, transformou-se num dos cineastas mais inspirados 
das produções da Boca do Lixo. Diretor de fi tas eróti-
cas como Mulher, mulher (1977), A força dos sentidos 
(1979), O fotógrafo (1980), Tchau, amor (1982) e de fi tas 
pornográfi cas. 

Grecchi, Renato – Diretor de produção, produtor-execu-
tivo e produtor que atuou entre os anos 60 e 80. Foi uma 
das primeiras pessoas a se estabelecer, na metade fi nal 
dos anos 60, na região da Boca do Lixo, onde realizou 
uma série de fi lmes populares. Assinou a direção da co-
média Marido barra-limpa (1957-67), depois que o diretor 
Luiz Sergio Person recusou a autoria do fi lme. 

Hingst, Sérgio – Ator com mais cem fi lmes em seu currí-
culo, quase sempre como coadjuvante. Começou a car-
reira nos estúdios da Vera Cruz. Um raro papel de prota-
gonista foi o do homem solitário de O quarto (1967), fi lme 
dirigido pelo crítico de cinema Rubem Biáfora. Diretor do 
longa Alucinada pelo desejo (1978). 

INC (Instituto Nacional de Cinema) – Órgão governa-
mental, criado em 1966, promoveu a edição de revistas 
como Guia de Filmes, Brasil Cinema e Filme Cultura; fi -
nanciou e produziu curtas, médias e longas-metragens 
nacionais. Elaborava a política governamental para in-
dústria cinematográfi ca. Foi extinto em 1975. 

Kosmo, Wanda – Atriz com participações em cinema, 
teatro e TV. Na televisão, foi pioneira na direção de te-
lenovelas na década de 60 e no programa de teleteatro 
TV de Vanguarda. Paralelamente, atuou em teatro. No 
cinema, trabalhou principalmente nos anos 70, apare-
cendo no papel de Malvina no fi lme de terror Exorcismo 
negro (1974), de José Mojica Marins. Atua também no 
fi lme A praga (1980), de Mojica, que a Heco Produções 
concluiu em 2007.

Líder – Laboratório fundado no Rio de Janeiro em 1954, 
com nome de Líder Cinematográfi ca. Ficava em Botafo-
go, na escondida rua Álvaro Ramos e, mais tarde, transfe-
riu-se para a rua 28 de Setembro, no tradicional bairro de 
Vila Isabel. A sucursal de São Paulo funcionou no bairro 
da Bela Vista, onde hoje fi ca a Cinema Revelações e Co-
piagens. A Líder copiou, revelou e restaurou imagens de 
cinema e publicidade, com técnicos trazidos do exterior. 
Em atividade desde o tempo das chanchadas e do Cine-
ma Novo, no ano de 1998 transformou-se em Labo Cine 
Laboratórios, sua nova razão social. 

Laurelli, Glauco Mirko – Assistente de direção, roteirista, 
montador, diretor e produtor. Trabalhou nos três grandes 
estúdios paulistas: começou na Maristela, passou pela 
Multifi lmes e realizou produções independentes nos es-
túdios da Vera Cruz. Diretor de confi ança do comediante 
Mazzaropi, para quem dirigiu a comédia Vendedor de 
lingüiças (1962), o drama Casinha pequenina (1963) e 
a paródia O lamparina (1963) – além de ter homenage-
ado a comunidade nipônica em Meu Japão brasileiro 
(1964). Fez a montagem extraordinária de São Paulo S/A 
(1964), do diretor Luiz Sergio Person, de quem foi sócio 
na Lauper Filmes. Encerrou a carreira de realizador com a 
adaptação musical do romance A moreninha, de Joaquim 
Manuel de Macedo, para o fi lme homônimo de 1970. 

Leme, Roberto – Montador de fi tas populares, come-
çou trabalhando em realizações de José Mojica Marins 
em meados dos anos 1960. Trabalhou na Boca do Lixo, 
passando das produções eróticas para as pornográfi cas. 
Montou fi lmes como SOS Sex shop – como salvar meu 
casamento (1983), dirigido por Alberto Salva. De Mojica, 
montou A virgem e o machão (1973-74), Como consolar 
viúvas (1976) Finis Hominis (1970-71) e A 5ª dimensão 
do sexo (1984). 

Leyart, Nilcemar – Desde 1974 foi montadora e trabalhou 
em vários fi lmes com direção de José Mojica Marins, com 
quem foi casada, tendo participado de apenas três fi lmes 
de outros realizadores. De Mojica, montou Inferno car-
nal (1976), Delírios de um anormal (1977-78), Perversão 
(Estupro!) (1978), Mundo: mercado do sexo (Manchete 
de jornal) (1978) e Demônios e maravilhas (1976-1996), 
entre outros. Também trabalhou como maquiadora, fi gu-
rinista, continuísta e em efeitos sonoros. Atuou como atriz 
no fi lme inacabado Pesadelo, dirigido por Mojica.

Lima, Mário – Começou como ator em pequenos papéis. 
Tornou-se diretor de produção de carreira. Montou a pro-
dutora Foto-Cena Filmes e produziu A 5ª dimensão do 
sexo (1984), 24 horas de sexo explícito (1985), 48 ho-
ras de sexo alucinante (1986-87) – no qual investiu soma 
considerável em uma vaca mecânica –, os três dirigidos 
por José Mojica Marins, e A menina do sexo diabólico 
(1987), fi lme que também dirigiu e que foi relançado duas 
vezes com títulos diferentes.

Lima, Sérgio – Trabalhou na Cinemateca Brasileira nos 
anos 60, quando promoveu, em 1966, por iniciativa pró-
pria, o encontro de José Mojica Marins com Rubens Fran-
cisco Lucchetti, o qual se tornou parceiro constante de 
Mojica como roteirista de vários dos fi lmes do diretor.

Lopes, padre João – Criador, na segunda metade da 
década de 60, da Escola Superior de Cinema São Luiz, 
sediada no colégio São Luiz, região da avenida Paulista, 
em São Paulo. Foi um dos primeiros cursos de cinema do 
Brasil, no qual lecionaram, entre outros, os cineastas Luiz 
Sergio Person e Roberto Santos, e teóricos como Anatol 
Rosenfeld, Décio Pignatari, Jean-Claude Bernardet, Pau-
lo Emílio Salles Gomes e o poeta Mário Chamie. Padre 
Lopes é um apaixonado por religião e cinema.
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Amaral, Elza Leonetti – Milionária envolvida em crime 
cuja história serviu de inspiração para a trama de Perver-
são (Estupro!) (1978), fi lme no qual interpretou pequeno 
papel. Também trabalhou como atriz em 24 horas de sexo 
explícito (1985). Os dois fi lmes foram dirigidos por José 
Mojica Marins.

Attili, Giorgio – Fotógrafo, aprendeu seu ofício na Itália, 
onde nasceu. Radicado no Brasil, tornou-se diretor de fo-
tografi a de produções populares. Um dos parceiros mais 
constantes de Mojica, para quem também iluminou vários 
fi lmes, entre eles, À meia-noite levarei sua alma (1964-65) 
e Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66).

Brasecan – Distribuidora e produtora da Boca do Lixo 
paulistana especializada em fi lmes de forte apelo comer-
cial. Comandada por Elias Curi Filho, teve atividade inten-
sa no decorrer da década de 70. 

Calil, Carlos Augusto – Professor e crítico, é formado 
em Cinema e dirigiu os fi lmes Acaba de chegar ao Brasil 
o bello poeta francez Blaise Cendrars (1972), Os idos de 
22 (1973) e Simiterio do Adão e Eva (1975), entre outros. 
Foi vice-presidente da Comissão Estadual de Cinema 
da Secretaria da Cultura, Ciência e Tecnologia entre 
1977 e 1979. Entre 1979 e 1986, foi diretor e presidente 
da Embrafi lme. Depois, dirigiu a Cinemateca Brasileira 
(1987-1992) e o Centro Cultural São Paulo (2001-2005). 
Desde 1986 é professor do Departamento de Cinema, 
Rádio e Televisão da Escola de Comunicações e Artes 
da USP. Atualmente, é Secretário Municipal da Cultura 
de São Paulo.

Callegaro, João – Diretor de curtas-metragens, veio 
do movimento cineclubista. Dirigiu o longa O pornó-
grafo (1970), fi lme que se insere na corrente do Cinema 
Marginal. Dedica-se principalmente ao trabalho com 
publicidade. 

Candeias, Ozualdo R. – Conceituado diretor brasileiro, 
também trabalhou como diretor de fotografi a, montador, 
roteirista e ator em alguns fi lmes. Realizou, entre outros 
fi lmes, A margem (1967), ícone do Cinema Marginal, 
“O acordo” – episódio do Trilogia de terror (1967-68), 
Meu nome é Tonho (1969), A herança (1971), Caça-
da sangrenta (1973), A opção ou As rosas da estra-
da (1979-81) Manelão, o caçador de orelhas (1982),
As bellas da Billings (1987) e O vigilante (1999-93). 

Capovilla, Maurice – Inicialmente, foi crítico de cinema e 
integrou os quadros da Cinemateca Brasileira. Logo de-
pois tornou-se diretor de cinema e televisão. Dirigiu, entre 
outros fi lmes, Bebel, a garota propaganda (1967), “Sub-
terrâneos do futebol” – episódio de Brasil verdade (1968), 
O profeta da fome (1969), Noites de Iemanjá (1971); O 
jogo da vida (1976); O boi misterioso e o vaqueiro menino 
(1980) e Harmada (2003). 

Cervantes, Augusto de – Nascido na Espanha, seu 
nome de registro é Manoel Augusto Sobrado Pereira. 
Iniciou a carreira no Brasil, ao lado de Mojica. Foi produ-
tor de fi tas populares por cerca de 30 anos, quando foi 
dono, em diferentes períodos, da Apolo Cinematográfi ca, 
da Ibéria Cinematográfi ca e da Maspe Filmes. Produziu 
fi lmes para José Mojica Marins, como Meu destino em 
tuas mãos (1961-62) e Esta noite encarnarei no teu ca-
dáver (1965-66), e para Ozualdo R. Candeias, Meu nome 
é Tonho (1969). Com Ody Fraga e Jean Garrett, fez fi tas 
eróticas e pornográfi cas. 

Cohen, Alfred – Romeno radicado no Brasil há várias dé-
cadas. Nos anos 50 foi sócio de Sandi Adamiu na distri-
buidora Paris Filmes, especializada em fi lmes franceses. 
Na década de 70, associou-se a José Mojica Marins em 
algumas produções com a distribuidora Brasil Internacio-
nal Cinematográfi ca.  

Costa do Sol – Bar e restaurante tradicional do centro de 
São Paulo nos anos 1960. Localizado na rua Sete de Abril, 
era freqüentado por profi ssionais do cinema e artistas.  

Cunha, Cláudio – Produtor de grande atividade entre os 
anos de 1974 e 1984, com as empresas Kinema Filmes e 
Cláudio Cunha Cinema e Arte. Começou no cinema como 
ator e foi diretor de, entre outros fi lmes, Snuff, vítimas do 
prazer (1977), Amada amante (1978), Sábado alucinan-
te (1979), O gosto do pecado (1980) e Oh! Rebuceteio 
(1984). Atualmente atua e produz peças teatrais de gran-
de apelo popular.

Eccio, Egydio – Ator de cinema, teatro e televisão. Tra-
balhou como intérprete no Teatro Brasileiro de Comédia 
(TBC), e também como encenador. No cinema, dirigiu 
fi lmes de apelo popular e grande qualidade, como O lei-
to da mulher amada (1974), O sexualista (1975) e Fruto 
proibido (1976).  

Elias, Luiz – Montador experiente, dono de extensa fi l-
mografi a. Trabalhou com José Mojica Marins, para quem 
montou A sina do aventureiro (1957-58); À meia-noite 
levarei sua alma (1964-65); Esta noite encarnarei no teu 
cadáver (1965-66) e O despertar da besta (Ritual dos sá-
dicos) (1969). Foi montador de fi lmes de outros cineastas 
importantes, como Ozualdo Candeias, Hector Babenco e 
Walter Hugo Khouri. Na televisão, trabalhou com o diretor 
Ary Fernandes como montador da série O vigilante rodo-
viário, da TV Tupi.

Embrafi lme – A Empresa Brasileira de Filmes foi uma 
das mais importantes instituições cinematográfi cas bra-
sileiras, fundada no ano de 1969. Produziu e distribuiu 
mais de 600 fi lmes em cerca de 20 anos de atividade. 
Priorizou a produção e a distribuição do fi lme autoral e 
cultural de qualidade, sem deixar de lado o importante 
papel industrial que assumiu. Foi extinta de forma de-
sastrada em 1990 pelo governo do presidente Fernando 
Collor de Mello.

Equipe Artística – Tablóide criado em São Paulo em 
1951, pelo locutor esportivo Wilson Brasil (1923-2001). 
Era voltado para a cobertura de temas relacionados a 
cinema, teatro, rádio e televisão. 

Ferreira, Jairo – Crítico de cinema de militância duradou-
ra, visceralmente ligado ao Cinema Marginal, publicou 
Cinema de invenção (1986). Trabalhou como assistente 
de direção e roteirista de longas-metragens e fez a sele-
ção musical de um grande número de películas. Dirigiu 
os fi lmes em Super-8 O vampiro da cinemateca (1977) 
e Horror Palace Hotel (1978), protagonizados por José 
Mojica Marins, e o curta-metragem feito em bitola 35 mm 
O guru e os guris (1975). 

Fracari, Antônio – Maquiador, diretor de produção e ator 
em Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66), de 
José Mojica Marins. Foi o principal fi nanciador do fi lme. 

Fraga, Ody – Considerado o intelectual da Boca do Lixo 
paulistana. Roteirista e diretor de grande atividade, com 
60 fi lmes no currículo (em sua maioria produções de 
grande apelo popular feitas na Boca do Lixo dos anos 
70). Dirigiu parte do fi lme de aventura O diabo de Vila 
Velha (1964-65), iniciado por Armando de Miranda, cine-
asta português radicado no Brasil, e concluído por José 
Mojica Marins.

Franquito – Conhecido como o Garoto da Voz de Ouro, 
era cantor de sucesso no rádio com a música “O jorna-
leiro”, quando protagonizou Meu destino em tuas mãos 
(1961-62), dirigido por José Mojica Marins.

Galante, Antônio Polo – Produtor considerado o “rei da 
Boca”. Por intermédio das empresas Servicine e A. P. Ga-
lante, produziu grande número de fi tas populares, como 
a série de fi lmes sobre presídios femininos, a maioria de-
les dirigida por seu realizador de confi ança: Osvaldo de 
Oliveira. Também foi produtor de cineastas de maior ex-
pressão artística, como Sylvio Back, Walter Hugo Khouri 
e Carlos Reinchenbach. 

Gallo, Guarany Edu – Nos anos 50, atuou como repórter 
em diversos veículos, como O Estado de S. Paulo, Correio 
Paulistano, O Cruzeiro, Equipe Artística e Vida Esportiva 
Paulista. Na década seguinte, formou-se pela Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo abandonando o 
jornalismo, e passou a exercer a profi ssão de advogado. 

Garrett, Jean – Começou trabalhando com José Mojica 
Marins em funções de pouca importância. Posteriormen-
te, transformou-se num dos cineastas mais inspirados 
das produções da Boca do Lixo. Diretor de fi tas eróti-
cas como Mulher, mulher (1977), A força dos sentidos 
(1979), O fotógrafo (1980), Tchau, amor (1982) e de fi tas 
pornográfi cas. 

Grecchi, Renato – Diretor de produção, produtor-execu-
tivo e produtor que atuou entre os anos 60 e 80. Foi uma 
das primeiras pessoas a se estabelecer, na metade fi nal 
dos anos 60, na região da Boca do Lixo, onde realizou 
uma série de fi lmes populares. Assinou a direção da co-
média Marido barra-limpa (1957-67), depois que o diretor 
Luiz Sergio Person recusou a autoria do fi lme. 

Hingst, Sérgio – Ator com mais cem fi lmes em seu currí-
culo, quase sempre como coadjuvante. Começou a car-
reira nos estúdios da Vera Cruz. Um raro papel de prota-
gonista foi o do homem solitário de O quarto (1967), fi lme 
dirigido pelo crítico de cinema Rubem Biáfora. Diretor do 
longa Alucinada pelo desejo (1978). 

INC (Instituto Nacional de Cinema) – Órgão governa-
mental, criado em 1966, promoveu a edição de revistas 
como Guia de Filmes, Brasil Cinema e Filme Cultura; fi -
nanciou e produziu curtas, médias e longas-metragens 
nacionais. Elaborava a política governamental para in-
dústria cinematográfi ca. Foi extinto em 1975. 

Kosmo, Wanda – Atriz com participações em cinema, 
teatro e TV. Na televisão, foi pioneira na direção de te-
lenovelas na década de 60 e no programa de teleteatro 
TV de Vanguarda. Paralelamente, atuou em teatro. No 
cinema, trabalhou principalmente nos anos 70, apare-
cendo no papel de Malvina no fi lme de terror Exorcismo 
negro (1974), de José Mojica Marins. Atua também no 
fi lme A praga (1980), de Mojica, que a Heco Produções 
concluiu em 2007.

Líder – Laboratório fundado no Rio de Janeiro em 1954, 
com nome de Líder Cinematográfi ca. Ficava em Botafo-
go, na escondida rua Álvaro Ramos e, mais tarde, transfe-
riu-se para a rua 28 de Setembro, no tradicional bairro de 
Vila Isabel. A sucursal de São Paulo funcionou no bairro 
da Bela Vista, onde hoje fi ca a Cinema Revelações e Co-
piagens. A Líder copiou, revelou e restaurou imagens de 
cinema e publicidade, com técnicos trazidos do exterior. 
Em atividade desde o tempo das chanchadas e do Cine-
ma Novo, no ano de 1998 transformou-se em Labo Cine 
Laboratórios, sua nova razão social. 

Laurelli, Glauco Mirko – Assistente de direção, roteirista, 
montador, diretor e produtor. Trabalhou nos três grandes 
estúdios paulistas: começou na Maristela, passou pela 
Multifi lmes e realizou produções independentes nos es-
túdios da Vera Cruz. Diretor de confi ança do comediante 
Mazzaropi, para quem dirigiu a comédia Vendedor de 
lingüiças (1962), o drama Casinha pequenina (1963) e 
a paródia O lamparina (1963) – além de ter homenage-
ado a comunidade nipônica em Meu Japão brasileiro 
(1964). Fez a montagem extraordinária de São Paulo S/A 
(1964), do diretor Luiz Sergio Person, de quem foi sócio 
na Lauper Filmes. Encerrou a carreira de realizador com a 
adaptação musical do romance A moreninha, de Joaquim 
Manuel de Macedo, para o fi lme homônimo de 1970. 

Leme, Roberto – Montador de fi tas populares, come-
çou trabalhando em realizações de José Mojica Marins 
em meados dos anos 1960. Trabalhou na Boca do Lixo, 
passando das produções eróticas para as pornográfi cas. 
Montou fi lmes como SOS Sex shop – como salvar meu 
casamento (1983), dirigido por Alberto Salva. De Mojica, 
montou A virgem e o machão (1973-74), Como consolar 
viúvas (1976) Finis Hominis (1970-71) e A 5ª dimensão 
do sexo (1984). 

Leyart, Nilcemar – Desde 1974 foi montadora e trabalhou 
em vários fi lmes com direção de José Mojica Marins, com 
quem foi casada, tendo participado de apenas três fi lmes 
de outros realizadores. De Mojica, montou Inferno car-
nal (1976), Delírios de um anormal (1977-78), Perversão 
(Estupro!) (1978), Mundo: mercado do sexo (Manchete 
de jornal) (1978) e Demônios e maravilhas (1976-1996), 
entre outros. Também trabalhou como maquiadora, fi gu-
rinista, continuísta e em efeitos sonoros. Atuou como atriz 
no fi lme inacabado Pesadelo, dirigido por Mojica.

Lima, Mário – Começou como ator em pequenos papéis. 
Tornou-se diretor de produção de carreira. Montou a pro-
dutora Foto-Cena Filmes e produziu A 5ª dimensão do 
sexo (1984), 24 horas de sexo explícito (1985), 48 ho-
ras de sexo alucinante (1986-87) – no qual investiu soma 
considerável em uma vaca mecânica –, os três dirigidos 
por José Mojica Marins, e A menina do sexo diabólico 
(1987), fi lme que também dirigiu e que foi relançado duas 
vezes com títulos diferentes.

Lima, Sérgio – Trabalhou na Cinemateca Brasileira nos 
anos 60, quando promoveu, em 1966, por iniciativa pró-
pria, o encontro de José Mojica Marins com Rubens Fran-
cisco Lucchetti, o qual se tornou parceiro constante de 
Mojica como roteirista de vários dos fi lmes do diretor.

Lopes, padre João – Criador, na segunda metade da 
década de 60, da Escola Superior de Cinema São Luiz, 
sediada no colégio São Luiz, região da avenida Paulista, 
em São Paulo. Foi um dos primeiros cursos de cinema do 
Brasil, no qual lecionaram, entre outros, os cineastas Luiz 
Sergio Person e Roberto Santos, e teóricos como Anatol 
Rosenfeld, Décio Pignatari, Jean-Claude Bernardet, Pau-
lo Emílio Salles Gomes e o poeta Mário Chamie. Padre 
Lopes é um apaixonado por religião e cinema.

Glossário da Entrevista com José Mojica Marins
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Lucchetti, Rubens F. – Desenhista e autor de romances 
policiais. Começou como cineasta de animação em Ri-
beirão Preto. Tornou-se roteirista de carreira no cinema 
e trabalhou principalmente em fi lmes dirigidos por José 
Mojica Marins, como O estranho mundo de Zé do Cai-
xão (1967-68), Sexo e sangue na trilha do tesouro (1970), 
Finis Hominis (1970-71), Quando os deuses adormecem 
(1971-72), Exorcismo negro (1974), Inferno carnal (1976), 
Delírios de um anormal (1977-78) e Mundo: mercado do 
sexo (Manchete de jornal) (1978). Sob os mais variados 
pseudônimos e heterônimos, e também como ghost-wri-
ter, escreveu cerca de 1550 livros.

Maldonado, Rosângela – Atriz de teatro, pioneira na TV e 
radialista. Começou sua carreira de cinema nos anos 50, 
trabalhando como atriz. Na década de 70, trabalhou em 
parceria com José Mojica Marins, primeiro como atriz em 
Sexo e sangue na trilha do tesouro (1970) e Finis Homi-
nis (1970-71). Como sócia da Panorama Filmes, produziu
A mulher que põe a pomba no ar (1977), co-dirigido por 
Mojica, e A deusa de mármore: escrava do diabo (1978). 

Marin, Honório – Assistente de câmera nos anos 50, 
fotografou apenas um fi lme, o faroeste A sina do aven-
tureiro (1957-58), de José Mojica Marins, primeiro longa 
de ambos, como diretor de fotografi a e diretor, respecti-
vamente. 

Marins, Carmen – Mãe de José Mojica Marins, tinha 
como nome de batismo Carmen Mojica. Trabalhou como 
atriz em pequenos papéis de Meu destino em tuas mãos 
(1961-62), À meia noite-noite levarei sua alma (1963-
64), Finis Hominis (1970-71), D’ Gajão mata para vingar 
(1971-72) e Mundo: mercado do sexo (Manchete de jor-
nal) (1978), todos dirigidos pelo fi lho. 

Marins, Crounel – Filho de José Mojica Marins. Traba-
lhou como assistente de direção do pai em Delírios de um 
anormal (1977-78) e Perversão (Estupro!) (1978), atuando 
como dialoguista nesse último. Trabalhou também como 
continuísta e foi produtor-associado de Mundo: mercado 
do sexo (Manchete de jornal) (1978). Atualmente, é pro-
fessor do Centro Federal de Educação Tecnológica. 

Maristela – Estúdio cinematográfi co paulista, fundado 
por Mário Audrá Jr., foi o único dos grandes sediado na 
cidade de São Paulo. Localizava-se no subúrbio de Ja-
çanã. Esteve em atividade de 1950 até 1958, com inter-
rupções, incluindo o período que foi ocupado pela Kino 
Filmes (1953-54). Além de fazer produções próprias, alu-
gava suas instalações para fi lmes de outros produtores. 

Massaini Neto, Aníbal – Filho do importante distribuidor 
e produtor Oswaldo Massaini (que produziu O pagador 
de promessas e Lampião, o rei do cangaço, entre outros 
fi lmes). Trabalhou com o pai como gerente de produção, 
produtor-executivo e depois produtor. Produziu fi lmes de 
vários diretores, entre eles um com direção de José Moji-
ca Marins, Exorcismo negro (1974). Desde 1980 mantém 
a produtora Cinearte e passou a dirigir seus próprios fi l-
mes. Dirigiu a paródia A superfêmea (1973), a aventura 
O cangaceiro (1995-96) e o documentário Pelé eterno 
(2003). 

Mendes, Cassiano Gabus – Filho do crítico de cinema, 
cineasta e radialista Octávio (Gabus) Mendes. Foi profi s-
sional de TV por mais de 30 anos, atuando como diretor 
de imagem, diretor, produtor, autor de telenovelas de su-
cesso e diretor-geral da TV Tupi. No cinema, foi co-diretor, 
com Walter George Durst, de O sobrado (1955), adap-
tação da obra do consagrado escritor Érico Veríssimo. 
Seus fi lhos, Cássio e Tato Gabus Mendes, são atores de 
TV e cinema.

Mendes, Nelson Teixeira – Produtor de cinema de fi tas 
populares, realizou alguns fi lmes com direção de José 
Mojica Marins, como as histórias de aventura O diabo de 
Vila Velha (1964-65) – cuja direção foi também credita-
da a Ody Fraga – e Sexo e sangue na trilha do tesouro 
(1970), além de Finis Hominis (1970-71) e Quando os 
deuses adormecem (1971-72). Foi diretor de algumas de 
suas produções, como a paródia Deu a louca no can-
gaço (1969), fi lme concluído por Fauzi Mansur, o fi lme 
religioso As duas lágrimas de Nossa Senhora (1969-72) e 
as tramas rurais de A marca da ferradura (1970), Os três 
justiceiros (1970-72) e A herdeira rebelde (1971). 

Moreira, Arlete – Atriz com longa carreira como coadju-
vante nas fi tas populares produzidas na Boca do Lixo da 
década de 70. Em raro papel de protagonista, atuou no 
fi lme Perversão (Estupro!) (1978), dirigido por José Moji-
ca Marins. É irmã de Claudette Joubert, que estrelou fi tas 
de aventuras e erotismo de Tony Vieira. 

Motta, Marcelo – Assistente de direção e discípulo de 
José Mojica Marins. Diretor de A estranha hospedaria dos 
prazeres (1975) – com direção não creditada a Mojica –, 
Chapeuzinho vermelho: a gula do sexo (1981) e do poli-
cial O império do sexo explícito (1984), exibido como fi ta 
pornográfi ca.

Muniz, Débora – Atriz de grande beleza que começou 
como coadjuvante em produções da Boca do Lixo no 
fi nal dos anos 70, algumas com direção de José Moji-
ca Marins. Tornou-se estrela de fi tas pornográfi cas, com 
participação numa grande quantidade de produções. 
Depois de quase dez anos afastada das telas, reapa-
receu como atriz no curta Amor, só de mãe (2002), de 
Dennison Ramalho e também atua no fi lme Encarnação 
do Demônio (2006-2007).

Person, Luiz Sergio – Diretor do clássico São Paulo S/A 
(1964), foi um dos grandes cineastas brasileiros vincula-
dos ao cinema paulista, ao lado de Walter Hugo Khouri 
e Roberto Santos. Realizou outro grande fi lme, O caso 
dos irmãos Naves (1967), baseado em fatos reais. Tentou 
realizar fi lmes de maior apelo comercial e popular, como 
a paródia Panca de valente (1968) e a comédia român-
tica Cassy Jones, o magnífi co sedutor (1972), sem, no 
entanto, alcançar a mesma qualidade dos longas iniciais. 
Além de diretor, foi roteirista, produtor de cinema e sócio 
de Glauco Mirko Laurelli na Lauper Filmes. Atuou em 
“O fabricante de bonecas”, primeiro episódio do longa
O estranho mundo de Zé do Caixão (1967-68). Antes, ha-
via colaborado, sem ter sido creditado, no roteiro do pri-
meiro longa de Mojica, A sina do aventureiro (1957-58).  

Portella, Walter C. – Ator coadjuvante de numerosas 
fi tas populares, especialmente aquelas de temática ru-
ral. Trabalhou ocasionalmente em outras funções, como 
assistente de direção, gerente de produção e roteirista, 
geralmente em produções da Boca do Lixo. Atuou como 
protagonista no faroeste D’Gajão mata para vingar (1971-
72), dirigido por José Mojica Marins, e no policial O dia 
das profi ssionais (1976), estréia na direção do roteirista 
Rajá Aragão.

Ramalho, Dennison – Diretor dos curtas-metragens de 
fi cção Nocturno (1998) e Amor, só de mãe (2002). Traba-
lhou como co-roteirista e assistente de direção no mais 
recente longa-metragem de José Mojica Marins, Encar-
nação do demônio (2006-07). 

Ramos, Helena – Atriz considerada a “rainha das porno-
chanchadas”. Começou a trabalhar em pequenos papéis 
em produções da Boca do Lixo de diretores pouco ex-
pressivos, e aos poucos passou a trabalhar em produ-
ções mais cuidadas, com realizadores mais inspirados, 
como Jean Garrett, Fauzi Mansur, Walter Hugo Khouri e 
Antônio Calmon. Faz um dos papéis centrais em Inferno 
carnal (1976), de José Mojica Marins. Participou de fi lmes 
de grande sucesso de bilheteria. Também atuou nos pal-
cos e em novelas de TV.

Reichenbach, Carlos – Importante diretor do cinema 
brasileiro, vinculado ao cinema paulista. Destacou-se 
com fi lmes autorais como Lilian M, relatório confi dencial 
(1974), Amor, palavra prostituta (1980), Filme demência 
(1985), Anjos do arrabalde (1986) e Alma corsária (1993). 
Trabalha ocasionalmente como iluminador e ator. 

Ribeiro, Milton – Ator que alternou papéis de protago-
nista e coadjuvante e fi cou marcado por seus papéis de 
cangaceiro. Após fazer pontas em fi lmes dos estúdios 
Vera Cruz, protagonizou O cangaceiro (1952), clássico 
do cineasta Lima Barreto. Recusou o convite de José Mo-
jica Marins para atuar no papel de Zé do Caixão. A morte 
prematura, aos 52 anos, interrompeu sua carreira.   

Sacramento, Paulo – Diretor dos curtas-metragens Ave 
(1992) e Juvenília (1994) e do documentário em longa-
metragem O prisioneiro da grade de ferro (2003). Traba-
lha como montador e também como produtor com a em-
presa Olhos de Cão. Presidiu a Associação Brasileira de 
Documentaristas (ABD) – Seção São Paulo, em 1997. Foi 
produtor e montador de Encarnação do demônio (2006-
07), de José Mojica Marins. 

Santiago, Ary – Nos anos 80 trabalhou em produções 
da Boca do Lixo, transitando do fi lme erótico para a fi ta 
pornográfi ca, como gerente de produção e também 
como ator em pequenos papéis. Escreveu a história, foi 
produtor e protagonista da sátira erótica Dr. Frank na 
clínica das taras (1986-87), que José Mojica Marins diri-
giu. Trabalhou também como produtor e ator em peças 
pornográfi cas.

Satã – Foi segurança de José Mojica Marins e espécie 
de pau-para-toda-obra. Também trabalhou como diretor 
de produção de Mojica e atuou em alguns fi lmes. Fez 
carreira como ator em pontas de algumas produções da 
Boca do Lixo que buscaram aproveitar seu tipo exótico, 
de mulato alto e forte com traços orientais. Participou de 
O abismo (1977), de Rogério Sganzerla.  

Serkeis, George Michel – Em meados da década de 60, 
travou amizade com José Mojica Marins nas ruas do Brás. 
Posteriormente, foi produtor de alguns fi lmes do diretor, 
como O estranho mundo de Zé do Caixão (1967-68) e
O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1969). Diretor 
das fi tas de mistério O fracasso de um homem em duas 
noites de núpcias (1972) e Boni, o homem virgem.

Sinagoga – Localizada na rua Casemiro de Abreu, no 
bairro paulistano do Brás. Em meados da década de 60, 
foi nesse templo desativado que o cineasta José Mojica 
Marins reabriu sua escola de cinema, formando artistas 
e técnicos, e improvisou um pequeno estúdio cinemato-
gráfi co. 
   
Stuart, Adriano – Ator e diretor de cinema e TV. No ci-
nema, foi assistente de direção e roteirista de Exorcismo 
negro (1974), de José Mojica Marins. Trabalhou como 
diretor de comédias, paródias e fi lmes do quarteto Os 
Trapalhões. Trabalhou recentemente como ator em fi lmes 
de Ugo Giorgetti.   

Telles Neto, Goffredo – Filho da escritora Lygia Fagun-
des Telles e do professor Goffredo Telles Junior. Dirigiu 
o curta-metragem documental Fogo-fátuo (1980), sobre 
José Mojica Marins, o vídeo Narrarte (1990), sobre sua 
mãe – este co-dirigido por Paloma Rocha –, além de 
trabalhos menos conhecidos como Abra a jaula (1982) 
e Fantasia triunfal (2003). Foi produtor-associado de
O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1969), de José 
Mojica Marins. 

Valadão, Jece – Um dos mais conhecidos atores nacio-
nais, fi cou marcado pelos papéis de cafajeste, associan-
do sua imagem ao tipo do “machão” brasileiro. Atuou 
como fi gurante na Atlântida e trabalhou com cineastas 
do Cinema Novo, como Nelson Pereira dos Santos, Ruy 
Guerra, Glauber Rocha e Carlos Diegues. Foi dono da 
Magnus Filmes e de um pequeno estúdio. Produziu, diri-
giu e trabalhou como ator em grande número de fi lmes. 
Seu último fi lme como ator foi o Encarnação do demônio 
(2006-07).

Valancy – Sobrenome dos irmãos judeus-marroquinhos 
radicados na cidade do Rio de Janeiro, onde foram donos 
da Cinematográfi ca Franco Brasileira e administraram sa-
las de cinema. Tiveram como consultor, por determinado 
período, Cosme Alves Neto, dirigente da Cinemateca do 
Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio. Em São Paulo, 
eram proprietários do Cine Coral, no centro da cidade, 
onde foram exibidos os primeiros fi lmes de Jean-Luc 
Godard no Brasil. Além disso fi nanciaram, como sócios, 
algumas produções brasileiras de apelo popular. 

Vedovato, José – Cenógrafo, começou nessa ativida-
de no fi nal da década de 50. Criou cenários para fi lmes 
de Mojica, como Meu destino em tuas mãos (1961-62),
O diabo de Vila Velha (1964-65) e Esta noite encarnarei 
no teu cadáver (1965-66). Atuou também como ator em 
pequenos papéis e chegou a dirigir fi lmes.

Vilela, Clinton – Realizador de curtas e diretor de foto-
grafi a pernambucano, radicado em São Paulo. Começou 
a direção do longa-metragem D’Gajão mata para vingar 
(1971-72), mas foi substituído na direção por Mojica, logo 
no início das fi lmagens.  

Glossário elaborado por Luiz Felipe Miranda,
com a colaboracão da equipe da Heco Produções
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Lucchetti, Rubens F. – Desenhista e autor de romances 
policiais. Começou como cineasta de animação em Ri-
beirão Preto. Tornou-se roteirista de carreira no cinema 
e trabalhou principalmente em fi lmes dirigidos por José 
Mojica Marins, como O estranho mundo de Zé do Cai-
xão (1967-68), Sexo e sangue na trilha do tesouro (1970), 
Finis Hominis (1970-71), Quando os deuses adormecem 
(1971-72), Exorcismo negro (1974), Inferno carnal (1976), 
Delírios de um anormal (1977-78) e Mundo: mercado do 
sexo (Manchete de jornal) (1978). Sob os mais variados 
pseudônimos e heterônimos, e também como ghost-wri-
ter, escreveu cerca de 1550 livros.

Maldonado, Rosângela – Atriz de teatro, pioneira na TV e 
radialista. Começou sua carreira de cinema nos anos 50, 
trabalhando como atriz. Na década de 70, trabalhou em 
parceria com José Mojica Marins, primeiro como atriz em 
Sexo e sangue na trilha do tesouro (1970) e Finis Homi-
nis (1970-71). Como sócia da Panorama Filmes, produziu
A mulher que põe a pomba no ar (1977), co-dirigido por 
Mojica, e A deusa de mármore: escrava do diabo (1978). 

Marin, Honório – Assistente de câmera nos anos 50, 
fotografou apenas um fi lme, o faroeste A sina do aven-
tureiro (1957-58), de José Mojica Marins, primeiro longa 
de ambos, como diretor de fotografi a e diretor, respecti-
vamente. 

Marins, Carmen – Mãe de José Mojica Marins, tinha 
como nome de batismo Carmen Mojica. Trabalhou como 
atriz em pequenos papéis de Meu destino em tuas mãos 
(1961-62), À meia noite-noite levarei sua alma (1963-
64), Finis Hominis (1970-71), D’ Gajão mata para vingar 
(1971-72) e Mundo: mercado do sexo (Manchete de jor-
nal) (1978), todos dirigidos pelo fi lho. 

Marins, Crounel – Filho de José Mojica Marins. Traba-
lhou como assistente de direção do pai em Delírios de um 
anormal (1977-78) e Perversão (Estupro!) (1978), atuando 
como dialoguista nesse último. Trabalhou também como 
continuísta e foi produtor-associado de Mundo: mercado 
do sexo (Manchete de jornal) (1978). Atualmente, é pro-
fessor do Centro Federal de Educação Tecnológica. 

Maristela – Estúdio cinematográfi co paulista, fundado 
por Mário Audrá Jr., foi o único dos grandes sediado na 
cidade de São Paulo. Localizava-se no subúrbio de Ja-
çanã. Esteve em atividade de 1950 até 1958, com inter-
rupções, incluindo o período que foi ocupado pela Kino 
Filmes (1953-54). Além de fazer produções próprias, alu-
gava suas instalações para fi lmes de outros produtores. 

Massaini Neto, Aníbal – Filho do importante distribuidor 
e produtor Oswaldo Massaini (que produziu O pagador 
de promessas e Lampião, o rei do cangaço, entre outros 
fi lmes). Trabalhou com o pai como gerente de produção, 
produtor-executivo e depois produtor. Produziu fi lmes de 
vários diretores, entre eles um com direção de José Moji-
ca Marins, Exorcismo negro (1974). Desde 1980 mantém 
a produtora Cinearte e passou a dirigir seus próprios fi l-
mes. Dirigiu a paródia A superfêmea (1973), a aventura 
O cangaceiro (1995-96) e o documentário Pelé eterno 
(2003). 

Mendes, Cassiano Gabus – Filho do crítico de cinema, 
cineasta e radialista Octávio (Gabus) Mendes. Foi profi s-
sional de TV por mais de 30 anos, atuando como diretor 
de imagem, diretor, produtor, autor de telenovelas de su-
cesso e diretor-geral da TV Tupi. No cinema, foi co-diretor, 
com Walter George Durst, de O sobrado (1955), adap-
tação da obra do consagrado escritor Érico Veríssimo. 
Seus fi lhos, Cássio e Tato Gabus Mendes, são atores de 
TV e cinema.

Mendes, Nelson Teixeira – Produtor de cinema de fi tas 
populares, realizou alguns fi lmes com direção de José 
Mojica Marins, como as histórias de aventura O diabo de 
Vila Velha (1964-65) – cuja direção foi também credita-
da a Ody Fraga – e Sexo e sangue na trilha do tesouro 
(1970), além de Finis Hominis (1970-71) e Quando os 
deuses adormecem (1971-72). Foi diretor de algumas de 
suas produções, como a paródia Deu a louca no can-
gaço (1969), fi lme concluído por Fauzi Mansur, o fi lme 
religioso As duas lágrimas de Nossa Senhora (1969-72) e 
as tramas rurais de A marca da ferradura (1970), Os três 
justiceiros (1970-72) e A herdeira rebelde (1971). 

Moreira, Arlete – Atriz com longa carreira como coadju-
vante nas fi tas populares produzidas na Boca do Lixo da 
década de 70. Em raro papel de protagonista, atuou no 
fi lme Perversão (Estupro!) (1978), dirigido por José Moji-
ca Marins. É irmã de Claudette Joubert, que estrelou fi tas 
de aventuras e erotismo de Tony Vieira. 

Motta, Marcelo – Assistente de direção e discípulo de 
José Mojica Marins. Diretor de A estranha hospedaria dos 
prazeres (1975) – com direção não creditada a Mojica –, 
Chapeuzinho vermelho: a gula do sexo (1981) e do poli-
cial O império do sexo explícito (1984), exibido como fi ta 
pornográfi ca.

Muniz, Débora – Atriz de grande beleza que começou 
como coadjuvante em produções da Boca do Lixo no 
fi nal dos anos 70, algumas com direção de José Moji-
ca Marins. Tornou-se estrela de fi tas pornográfi cas, com 
participação numa grande quantidade de produções. 
Depois de quase dez anos afastada das telas, reapa-
receu como atriz no curta Amor, só de mãe (2002), de 
Dennison Ramalho e também atua no fi lme Encarnação 
do Demônio (2006-2007).

Person, Luiz Sergio – Diretor do clássico São Paulo S/A 
(1964), foi um dos grandes cineastas brasileiros vincula-
dos ao cinema paulista, ao lado de Walter Hugo Khouri 
e Roberto Santos. Realizou outro grande fi lme, O caso 
dos irmãos Naves (1967), baseado em fatos reais. Tentou 
realizar fi lmes de maior apelo comercial e popular, como 
a paródia Panca de valente (1968) e a comédia român-
tica Cassy Jones, o magnífi co sedutor (1972), sem, no 
entanto, alcançar a mesma qualidade dos longas iniciais. 
Além de diretor, foi roteirista, produtor de cinema e sócio 
de Glauco Mirko Laurelli na Lauper Filmes. Atuou em 
“O fabricante de bonecas”, primeiro episódio do longa
O estranho mundo de Zé do Caixão (1967-68). Antes, ha-
via colaborado, sem ter sido creditado, no roteiro do pri-
meiro longa de Mojica, A sina do aventureiro (1957-58).  

Portella, Walter C. – Ator coadjuvante de numerosas 
fi tas populares, especialmente aquelas de temática ru-
ral. Trabalhou ocasionalmente em outras funções, como 
assistente de direção, gerente de produção e roteirista, 
geralmente em produções da Boca do Lixo. Atuou como 
protagonista no faroeste D’Gajão mata para vingar (1971-
72), dirigido por José Mojica Marins, e no policial O dia 
das profi ssionais (1976), estréia na direção do roteirista 
Rajá Aragão.

Ramalho, Dennison – Diretor dos curtas-metragens de 
fi cção Nocturno (1998) e Amor, só de mãe (2002). Traba-
lhou como co-roteirista e assistente de direção no mais 
recente longa-metragem de José Mojica Marins, Encar-
nação do demônio (2006-07). 

Ramos, Helena – Atriz considerada a “rainha das porno-
chanchadas”. Começou a trabalhar em pequenos papéis 
em produções da Boca do Lixo de diretores pouco ex-
pressivos, e aos poucos passou a trabalhar em produ-
ções mais cuidadas, com realizadores mais inspirados, 
como Jean Garrett, Fauzi Mansur, Walter Hugo Khouri e 
Antônio Calmon. Faz um dos papéis centrais em Inferno 
carnal (1976), de José Mojica Marins. Participou de fi lmes 
de grande sucesso de bilheteria. Também atuou nos pal-
cos e em novelas de TV.

Reichenbach, Carlos – Importante diretor do cinema 
brasileiro, vinculado ao cinema paulista. Destacou-se 
com fi lmes autorais como Lilian M, relatório confi dencial 
(1974), Amor, palavra prostituta (1980), Filme demência 
(1985), Anjos do arrabalde (1986) e Alma corsária (1993). 
Trabalha ocasionalmente como iluminador e ator. 

Ribeiro, Milton – Ator que alternou papéis de protago-
nista e coadjuvante e fi cou marcado por seus papéis de 
cangaceiro. Após fazer pontas em fi lmes dos estúdios 
Vera Cruz, protagonizou O cangaceiro (1952), clássico 
do cineasta Lima Barreto. Recusou o convite de José Mo-
jica Marins para atuar no papel de Zé do Caixão. A morte 
prematura, aos 52 anos, interrompeu sua carreira.   

Sacramento, Paulo – Diretor dos curtas-metragens Ave 
(1992) e Juvenília (1994) e do documentário em longa-
metragem O prisioneiro da grade de ferro (2003). Traba-
lha como montador e também como produtor com a em-
presa Olhos de Cão. Presidiu a Associação Brasileira de 
Documentaristas (ABD) – Seção São Paulo, em 1997. Foi 
produtor e montador de Encarnação do demônio (2006-
07), de José Mojica Marins. 

Santiago, Ary – Nos anos 80 trabalhou em produções 
da Boca do Lixo, transitando do fi lme erótico para a fi ta 
pornográfi ca, como gerente de produção e também 
como ator em pequenos papéis. Escreveu a história, foi 
produtor e protagonista da sátira erótica Dr. Frank na 
clínica das taras (1986-87), que José Mojica Marins diri-
giu. Trabalhou também como produtor e ator em peças 
pornográfi cas.

Satã – Foi segurança de José Mojica Marins e espécie 
de pau-para-toda-obra. Também trabalhou como diretor 
de produção de Mojica e atuou em alguns fi lmes. Fez 
carreira como ator em pontas de algumas produções da 
Boca do Lixo que buscaram aproveitar seu tipo exótico, 
de mulato alto e forte com traços orientais. Participou de 
O abismo (1977), de Rogério Sganzerla.  

Serkeis, George Michel – Em meados da década de 60, 
travou amizade com José Mojica Marins nas ruas do Brás. 
Posteriormente, foi produtor de alguns fi lmes do diretor, 
como O estranho mundo de Zé do Caixão (1967-68) e
O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1969). Diretor 
das fi tas de mistério O fracasso de um homem em duas 
noites de núpcias (1972) e Boni, o homem virgem.

Sinagoga – Localizada na rua Casemiro de Abreu, no 
bairro paulistano do Brás. Em meados da década de 60, 
foi nesse templo desativado que o cineasta José Mojica 
Marins reabriu sua escola de cinema, formando artistas 
e técnicos, e improvisou um pequeno estúdio cinemato-
gráfi co. 
   
Stuart, Adriano – Ator e diretor de cinema e TV. No ci-
nema, foi assistente de direção e roteirista de Exorcismo 
negro (1974), de José Mojica Marins. Trabalhou como 
diretor de comédias, paródias e fi lmes do quarteto Os 
Trapalhões. Trabalhou recentemente como ator em fi lmes 
de Ugo Giorgetti.   

Telles Neto, Goffredo – Filho da escritora Lygia Fagun-
des Telles e do professor Goffredo Telles Junior. Dirigiu 
o curta-metragem documental Fogo-fátuo (1980), sobre 
José Mojica Marins, o vídeo Narrarte (1990), sobre sua 
mãe – este co-dirigido por Paloma Rocha –, além de 
trabalhos menos conhecidos como Abra a jaula (1982) 
e Fantasia triunfal (2003). Foi produtor-associado de
O despertar da besta (Ritual dos sádicos) (1969), de José 
Mojica Marins. 

Valadão, Jece – Um dos mais conhecidos atores nacio-
nais, fi cou marcado pelos papéis de cafajeste, associan-
do sua imagem ao tipo do “machão” brasileiro. Atuou 
como fi gurante na Atlântida e trabalhou com cineastas 
do Cinema Novo, como Nelson Pereira dos Santos, Ruy 
Guerra, Glauber Rocha e Carlos Diegues. Foi dono da 
Magnus Filmes e de um pequeno estúdio. Produziu, diri-
giu e trabalhou como ator em grande número de fi lmes. 
Seu último fi lme como ator foi o Encarnação do demônio 
(2006-07).

Valancy – Sobrenome dos irmãos judeus-marroquinhos 
radicados na cidade do Rio de Janeiro, onde foram donos 
da Cinematográfi ca Franco Brasileira e administraram sa-
las de cinema. Tiveram como consultor, por determinado 
período, Cosme Alves Neto, dirigente da Cinemateca do 
Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio. Em São Paulo, 
eram proprietários do Cine Coral, no centro da cidade, 
onde foram exibidos os primeiros fi lmes de Jean-Luc 
Godard no Brasil. Além disso fi nanciaram, como sócios, 
algumas produções brasileiras de apelo popular. 

Vedovato, José – Cenógrafo, começou nessa ativida-
de no fi nal da década de 50. Criou cenários para fi lmes 
de Mojica, como Meu destino em tuas mãos (1961-62),
O diabo de Vila Velha (1964-65) e Esta noite encarnarei 
no teu cadáver (1965-66). Atuou também como ator em 
pequenos papéis e chegou a dirigir fi lmes.

Vilela, Clinton – Realizador de curtas e diretor de foto-
grafi a pernambucano, radicado em São Paulo. Começou 
a direção do longa-metragem D’Gajão mata para vingar 
(1971-72), mas foi substituído na direção por Mojica, logo 
no início das fi lmagens.  

Glossário elaborado por Luiz Felipe Miranda,
com a colaboracão da equipe da Heco Produções
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ACKERMAN, Forrest J. (1914-) – Colecionador de 
livros raros e objetos de fi lmes clássicos de fi cção 
científi ca e horror, reunidos em seu Ackermuseum, 
em Los Angeles. Famoso por seus trocadilhos 
“monstruosos”, fundou a revista Famous Monsters of 
Filmland, em 1958, e criou a personagem de histó-
rias em quadrinhos Vampirella em 1969, levada às 
telas em uma produção modesta de 1996.

AMERICAN INTERNATIONAL Pictures – Produto-
ra independente, mais conhecida pela sigla AIP, foi 
fundada em 1956 por James H. Nicholson e Samuel 
Z. Arkoff. É especializada em fi lmes de monstros 
de baixíssimo orçamento, direcionados ao público 
jovem. Em seu vasto catálogo, destacam-se adap-
tações de obras de Edgar Allan Poe, com direção 
de Roger Corman, e fi lmes com criaturas gigantes, a 
cargo do especialista Bert I. Gordon.

AMICUS Productions – Companhia produtora in-
glesa, formada por Milton Subotsky e Max J. Ro-
senberg para rivalizar com a concorrente Hammer. 
Em 15 anos de atividade, realizou pouco mais de 
20 fi lmes, muitos no formato de antologia, como A 
casa que pingava sangue (1970), As profecias do 
dr. Terror (1965) e Terror e loucura (1973), os dois úl-
timos de Freddie Francis, colaborador mais prolífi co 
da companhia. Este também foi responsável por A 
maldição da caveira (1965), A picada mortal (1966), 
entre muitos outros.

ANGER, Kenneth (1927-) – Cineasta californiano, 
discípulo do mago Aleister Crowley e pioneiro do 
cinema underground norte-americano. Realizou 
curtas e médias experimentais, como os homoeróti-
cos Scorpio rising (1964) e Invocation of my demon 
brother (1969) e os ocultistas Inauguration of the 
pleasure dome (1954) e Lucifer rising (1972). Ficou 
conhecido pelo livro Hollywood Babylon (1971), no 
qual relata mortes trágicas e grotescas de astros e 
estrelas do cinema norte-americano.

ARGENTO, Dario (1940-) – Cineasta italiano, con-
siderado o mestre do gênero giallo (narrativas de 
suspense repletas de mortes violentas e maníacos 
com luvas pretas). Estreou na direção em 1970, 
com O pássaro das plumas de cristal, seguido por 
O gato de nove caudas e Quatro moscas sobre ve-
ludo cinza (ambos de 1971), quando então realizou 
o angustiante Prelúdio para matar (1975), seu ápice 
no gênero. Aderiu ao horror sobrenatural com Sus-

piria (1977), obra de clima delirante, seguida por
A mansão do inferno (1980), Terror na ópera (1987) e 
outros. É pai da atriz e diretora Asia Argento.

AURUM FILM ENCYCLOPEDIA: HORROR, The – 
Enciclopédia do cinema de horror, é considerada a 
mais completa fonte de pesquisa do gênero. Publi-
cada no Reino Unido em 1984, com edição do jor-
nalista Phil Hardy, inclui análises críticas de mais de 
1.300 fi lmes, abrangendo tanto as obras essenciais 
quanto produções obscuras de países com pouca 
tradição no gênero.

AVORIAZ, Festival International du Film Fantas-
tique d’ – Festival de cinema fantástico realizado 
anualmente, entre 1973 e 1993, na cidade france-
sa de Avoriaz, premiando produções do gênero. 
Um dos mais prestigiados do circuito, a partir da 
edição de 1994 foi transformado em Fantastic’Arts, 
ou Festival de Gérardmer, ampliando as categorias 
de premiação.

BAIESTORF, Petter (1975-) – Diretor catarinense, 
natural da cidadezinha de Palmitos, responsável por 
ultrajantes vídeos trash amadores de horror, sexo e 
escatologia – realizados por sua Canibal Produções. 
Entre os mais comentados estão Criaturas hediondas 
(1993), O monstro legume do espaço (1995), Eles co-
mem sua carne (1996), Zombio (1999) e Raiva (2001).

BARKER, Clive (1952-) – Escritor inglês dedicado 
ao horror e também cineasta. Começou com os fi l-
mes experimentais The forbidden (1973) e Salome 
(1978). A seguir, roteirizou os inexpressivos Subter-
râneos: a revolta dos mutantes (1985) e Monster: 
A ressurreição do mal (1986). Então escreveu e diri-
giu a obra-prima Renascido do inferno (1987), dan-
do início à prolífi ca franquia Hellraiser. Teve ainda 
contos adaptados para fi lmes, como O mistério de 
Candyman (1992) e O santo pecador (2002).

BAVA, Mario (1914-1980) – Diretor e respeitado ci-
nematógrafo italiano, realizou fi lmes de diversos gê-
neros, consagrando-se como mestre do horror e da 
fantasia. Assumiu a direção de Os vampiros (1957) 
quando Riccardo Freda abandonou as fi lmagens. 
Estreou ofi cialmente com A maldição do demô-
nio (1960), seguido por As três máscaras do terror 
(1963), aventurando-se na fi cção científi ca Planeta 
dos vampiros (1965), com Norma Bengell. Popula-
rizou o gênero giallo e antecipou a onda de fi lmes 
do estilo slasher, como O sexo na sua forma mais 
violenta (1971). É pai do diretor Lamberto Bava.

BENICIO, José Luiz (1936-) – Ilustrador gaúcho, 
começou desenhando peças publicitárias para a 
Coca-Cola. Conhecido por suas pin-ups malicio-
sas e realistas, desenhou mais de 300 cartazes de 
fi lmes, entre eles numerosas pornochanchadas, 
o sucesso Dona Flor e seus dois maridos (1976), 
dezenas de comédias da trupe Os Trapalhões, e 
o material gráfi co de Exorcismo negro (1974), A 
estranha hospedaria dos prazeres (1975), Inferno 
carnal (1976) e Como consolar viúvas (1976), todos 
de José Mojica Marins.

BROWNING, Tod (1880-1962) – Diretor americano, 
começou no cinema mudo, fi rmando parceria com 
o astro Lon Chaney em fi lmes como A trindade mal-
dita (1925), O monstro do circo (1927) e O vampiro 
da meia-noite (1927). Na transição para o cinema 

sonoro, dirigiu Bela Lugosi em Drácula (1931) e em 
A marca do vampiro (1935). Contratado pela MGM 
para realizar o mais chocante fi lme de horror já visto, 
escandalizou ao dirigir o polêmico Monstros (1932) 
com deformidades humanas no elenco.

BURTON, Tim (1956-) – Diretor norte-americano, 
cultuado realizador de fi lmes de fantasia em tom de 
contos de fada góticos. Iniciou no departamento de 
animação dos estúdios Disney e estreou na direção 
com a comédia macabra Os fantasmas se divertem 
(1988). Entre seus melhores fi lmes estão o cativan-
te Edward mãos de tesoura (1990), o biográfi co Ed 
Wood (1994) e a assombrosa aventura A lenda do 
cavaleiro sem cabeça (1999), todos protagoniza-
dos por Johnny Depp. Realizou ainda os longas de 
animação de bonecos O estranho mundo de Jack 
(1993) e A noiva-cadáver (2005).

BUTTGEREIT, Jörg (1963-) – Cineasta independen-
te alemão, é responsável por produções extremas 
e viscerais, que lidam invariavelmente com o tema 
da morte. Nekromantik (1987), fi lmado em Super-8, 
tornou-se cult e ganhou continuação em 1991. Fez 
a seguir o perturbador fi lme em episódios Der To-
desking (1990) e demonstrou melhor apuro técnico 
em Schramm (1993), longa sobre as últimas horas 
de vida de um serial killer.

CARDOSO, Ivan (1952-) – Cineasta carioca, iniciou 
com fi lmes experimentais em Super-8 da série Quoti-
dianas Kodaks, entre eles o média-metragem Nosfe-
rato no Brasil (1971), estrelado pelo poeta Torquato 
Neto. Dirigiu o documentário O universo de Mojica 
Marins (1978), em 16 mm, e partiu para o cinema 
profi ssional, realizando os longas O segredo da mú-
mia (1981), As sete vampiras (1986) e O escorpião 
escarlate (1990), todos no gênero “terrir” (terror mis-
turado à comédia).

CARPENTER, John (1948-) – Cineasta norte-ame-
ricano, notável pela combinação de ação e faroeste 
em produções de horror e fi cção. Estreou com As-
salto à 13ª DP (1976) e estabeleceu um novo pa-
drão para o gênero com Halloween, a noite do ter-
ror (1978). Sua fi lmografi a inclui O enigma de outro 
mundo (1982) e A aldeia dos amaldiçoados (1995), 
refi lmagens de clássicos dos anos 50 e 60, além 
de Christine, o carro assassino (1983), Eles vivem 
(1988), Vampiros (1998) e Fantasmas de Marte 
(2001). Manteve-se sempre fi el ao próprio estilo.

CASTLE, William (1914-1977) – Diretor e produtor 
americano, passou por muitos gêneros, do policial ao 
faroeste, aderindo ao horror em 1958, com Macabro. 
Contratado pela Columbia, fez pequenos clássicos 
do horror, como Força diabólica (1959), 13 fantas-
mas (1960) e A trama diabólica (1961), promovidos 
com famigerados “gimmicks”, truques engenhosos 
para incrementar as exibições, como assentos vibra-
tórios e óculos especiais. Tudo de que precisou para 
Almas mortas (1964) foi a estrela Joan Crawford, um 
machado e o roteiro de Robert Bloch. Seu estilo se 
desgastou, mas ainda teve fôlego para produzir a 
seminal O bebê de Rosemary (1968), com direção 
de Roman Polanski.

CHANEY, Lon (1883-1930) – Ator americano do 
período silencioso, apelidado de “O Homem das 
Mil Faces” devido à capacidade de transformação 
física e ao talento para a pantomima. Protagonista 

de fi lmes como O corcunda de Notre Dame (1923), 
O fantasma da ópera (1925) e O monstro do circo 
(1927), para os quais também criou sua própria ma-
quiagem, fi rmou parceria com os diretores Wallace 
Worsley e Tod Browning. Morreu vítima de câncer no 
pulmão pouco depois de concluir A trindade maldi-
ta (1930), seu único fi lme sonoro. É pai do ator Lon 
Chaney Jr.

COHEN, Herman (1925-2002) – Produtor indepen-
dente americano, foi gerente de cinema e passou à 
produção em 1953. Ao perceber o potencial a ser ex-
plorado junto ao público jovem, associou-se à AIP e 
produziu fi tas de horror voltadas ao espectador juve-
nil. Tornou-se o inventor dessa vertente na década de 
50, com os sucessos Fui um lobisomem adolescente, 
Frankenstein, Sangue de Drácula e Como fabricar 
um monstro. Na década seguinte, passou ao horror 
adulto com Névoas do terror (1965), Espetáculo de 
sangue (1968) e O monstro das cavernas (1970), os 
dois últimos estrelados por Joan Crawford.

COLONNESE, Eugenio (c.1930-) – Desenhista de 
histórias em quadrinhos nascido na Itália, mudou-se 
para a Argentina e iniciou a carreira em 1949. Trans-
feriu-se para o Brasil em 1964 e passou a ilustrar 
HQs de horror, incluindo sua maior criação: a vampi-
resa Mirza, lançada em 1967. Desenhou os cartazes 
de Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66), 
por ocasião de seu relançamento, e o cartaz original 
de Ritual dos sádicos (1969).

CORCUNDA de Notre Dame, O – O corcunda Qua-
símodo, sineiro da catedral de Notre Dame, é per-
sonagem do romance Notre Dame de Paris (Nossa 
Senhora de Paris), do francês Victor Hugo, publica-
do em 1831. Filmado pela primeira vez em 1923, no 
longa-metragem mudo estrelado por Lon Chaney, foi 
levado às telas em diversas outras ocasiões, como 
as versões protagoniadas por Charles Laughton, em 
1939, e Anthony Quinn, em 1956, além da minissérie 
para a televisão de 1982, com Anthony Hopkins, e o 
telefi lme de 1997, com Mandy Patinkin.

CORMAN, Roger (1926-) – Produtor e diretor ame-
ricano especializado em fi lmes de baixo orçamento 
direcionados ao mercado exploitation, voltado às 
produções sensacionalistas abordando assuntos 
em evidência. Na metade da década de 50, fi rmou 
parceria com a AIP e realizou uma sucessão de fi tas 
baratas, mas lucrativas, incluindo A loja dos horro-
res (1960) e adaptaçoes de obras de Edgar Allan 
Poe, quase todas estreladas por Vincent Price. Seu 
livro How I made a hundred movies in Hollywood and 
never lost a dime (Co  o fi z uma centena de fi lmes 
em Hollywood e nunca perdi um tostão), de 1990, 
ainda que auto-indulgente, é um verdadeiro manual-
prático de cinema independente.

CORTEZ, Jayme (1926-1987) – Desenhista e ilus-
trador nascido em Lisboa, é considerado um dos 
mestres da HQ de horror no Brasil. Ilustrou vários 
cartazes de fi lmes brasileiros e estrangeiros, in-
cluindo comédias de Mazzaropi. Para José Mojica 
Marins, fez a arte de abertura de O estranho mundo 
de Zé do Caixão (1967-68) e desenhou cartazes 
para Finis Hominis (1970-71), Delírios de um anor-
mal (1977-78) e Mundo: mercado do sexo (Man-
chete de jornal) (1978). Também aparece como 
ator nos dois últimos.
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livros raros e objetos de fi lmes clássicos de fi cção 
científi ca e horror, reunidos em seu Ackermuseum, 
em Los Angeles. Famoso por seus trocadilhos 
“monstruosos”, fundou a revista Famous Monsters of 
Filmland, em 1958, e criou a personagem de histó-
rias em quadrinhos Vampirella em 1969, levada às 
telas em uma produção modesta de 1996.

AMERICAN INTERNATIONAL Pictures – Produto-
ra independente, mais conhecida pela sigla AIP, foi 
fundada em 1956 por James H. Nicholson e Samuel 
Z. Arkoff. É especializada em fi lmes de monstros 
de baixíssimo orçamento, direcionados ao público 
jovem. Em seu vasto catálogo, destacam-se adap-
tações de obras de Edgar Allan Poe, com direção 
de Roger Corman, e fi lmes com criaturas gigantes, a 
cargo do especialista Bert I. Gordon.

AMICUS Productions – Companhia produtora in-
glesa, formada por Milton Subotsky e Max J. Ro-
senberg para rivalizar com a concorrente Hammer. 
Em 15 anos de atividade, realizou pouco mais de 
20 fi lmes, muitos no formato de antologia, como A 
casa que pingava sangue (1970), As profecias do 
dr. Terror (1965) e Terror e loucura (1973), os dois úl-
timos de Freddie Francis, colaborador mais prolífi co 
da companhia. Este também foi responsável por A 
maldição da caveira (1965), A picada mortal (1966), 
entre muitos outros.

ANGER, Kenneth (1927-) – Cineasta californiano, 
discípulo do mago Aleister Crowley e pioneiro do 
cinema underground norte-americano. Realizou 
curtas e médias experimentais, como os homoeróti-
cos Scorpio rising (1964) e Invocation of my demon 
brother (1969) e os ocultistas Inauguration of the 
pleasure dome (1954) e Lucifer rising (1972). Ficou 
conhecido pelo livro Hollywood Babylon (1971), no 
qual relata mortes trágicas e grotescas de astros e 
estrelas do cinema norte-americano.

ARGENTO, Dario (1940-) – Cineasta italiano, con-
siderado o mestre do gênero giallo (narrativas de 
suspense repletas de mortes violentas e maníacos 
com luvas pretas). Estreou na direção em 1970, 
com O pássaro das plumas de cristal, seguido por 
O gato de nove caudas e Quatro moscas sobre ve-
ludo cinza (ambos de 1971), quando então realizou 
o angustiante Prelúdio para matar (1975), seu ápice 
no gênero. Aderiu ao horror sobrenatural com Sus-

piria (1977), obra de clima delirante, seguida por
A mansão do inferno (1980), Terror na ópera (1987) e 
outros. É pai da atriz e diretora Asia Argento.

AURUM FILM ENCYCLOPEDIA: HORROR, The – 
Enciclopédia do cinema de horror, é considerada a 
mais completa fonte de pesquisa do gênero. Publi-
cada no Reino Unido em 1984, com edição do jor-
nalista Phil Hardy, inclui análises críticas de mais de 
1.300 fi lmes, abrangendo tanto as obras essenciais 
quanto produções obscuras de países com pouca 
tradição no gênero.

AVORIAZ, Festival International du Film Fantas-
tique d’ – Festival de cinema fantástico realizado 
anualmente, entre 1973 e 1993, na cidade france-
sa de Avoriaz, premiando produções do gênero. 
Um dos mais prestigiados do circuito, a partir da 
edição de 1994 foi transformado em Fantastic’Arts, 
ou Festival de Gérardmer, ampliando as categorias 
de premiação.

BAIESTORF, Petter (1975-) – Diretor catarinense, 
natural da cidadezinha de Palmitos, responsável por 
ultrajantes vídeos trash amadores de horror, sexo e 
escatologia – realizados por sua Canibal Produções. 
Entre os mais comentados estão Criaturas hediondas 
(1993), O monstro legume do espaço (1995), Eles co-
mem sua carne (1996), Zombio (1999) e Raiva (2001).

BARKER, Clive (1952-) – Escritor inglês dedicado 
ao horror e também cineasta. Começou com os fi l-
mes experimentais The forbidden (1973) e Salome 
(1978). A seguir, roteirizou os inexpressivos Subter-
râneos: a revolta dos mutantes (1985) e Monster: 
A ressurreição do mal (1986). Então escreveu e diri-
giu a obra-prima Renascido do inferno (1987), dan-
do início à prolífi ca franquia Hellraiser. Teve ainda 
contos adaptados para fi lmes, como O mistério de 
Candyman (1992) e O santo pecador (2002).

BAVA, Mario (1914-1980) – Diretor e respeitado ci-
nematógrafo italiano, realizou fi lmes de diversos gê-
neros, consagrando-se como mestre do horror e da 
fantasia. Assumiu a direção de Os vampiros (1957) 
quando Riccardo Freda abandonou as fi lmagens. 
Estreou ofi cialmente com A maldição do demô-
nio (1960), seguido por As três máscaras do terror 
(1963), aventurando-se na fi cção científi ca Planeta 
dos vampiros (1965), com Norma Bengell. Popula-
rizou o gênero giallo e antecipou a onda de fi lmes 
do estilo slasher, como O sexo na sua forma mais 
violenta (1971). É pai do diretor Lamberto Bava.

BENICIO, José Luiz (1936-) – Ilustrador gaúcho, 
começou desenhando peças publicitárias para a 
Coca-Cola. Conhecido por suas pin-ups malicio-
sas e realistas, desenhou mais de 300 cartazes de 
fi lmes, entre eles numerosas pornochanchadas, 
o sucesso Dona Flor e seus dois maridos (1976), 
dezenas de comédias da trupe Os Trapalhões, e 
o material gráfi co de Exorcismo negro (1974), A 
estranha hospedaria dos prazeres (1975), Inferno 
carnal (1976) e Como consolar viúvas (1976), todos 
de José Mojica Marins.

BROWNING, Tod (1880-1962) – Diretor americano, 
começou no cinema mudo, fi rmando parceria com 
o astro Lon Chaney em fi lmes como A trindade mal-
dita (1925), O monstro do circo (1927) e O vampiro 
da meia-noite (1927). Na transição para o cinema 

sonoro, dirigiu Bela Lugosi em Drácula (1931) e em 
A marca do vampiro (1935). Contratado pela MGM 
para realizar o mais chocante fi lme de horror já visto, 
escandalizou ao dirigir o polêmico Monstros (1932) 
com deformidades humanas no elenco.

BURTON, Tim (1956-) – Diretor norte-americano, 
cultuado realizador de fi lmes de fantasia em tom de 
contos de fada góticos. Iniciou no departamento de 
animação dos estúdios Disney e estreou na direção 
com a comédia macabra Os fantasmas se divertem 
(1988). Entre seus melhores fi lmes estão o cativan-
te Edward mãos de tesoura (1990), o biográfi co Ed 
Wood (1994) e a assombrosa aventura A lenda do 
cavaleiro sem cabeça (1999), todos protagoniza-
dos por Johnny Depp. Realizou ainda os longas de 
animação de bonecos O estranho mundo de Jack 
(1993) e A noiva-cadáver (2005).

BUTTGEREIT, Jörg (1963-) – Cineasta independen-
te alemão, é responsável por produções extremas 
e viscerais, que lidam invariavelmente com o tema 
da morte. Nekromantik (1987), fi lmado em Super-8, 
tornou-se cult e ganhou continuação em 1991. Fez 
a seguir o perturbador fi lme em episódios Der To-
desking (1990) e demonstrou melhor apuro técnico 
em Schramm (1993), longa sobre as últimas horas 
de vida de um serial killer.

CARDOSO, Ivan (1952-) – Cineasta carioca, iniciou 
com fi lmes experimentais em Super-8 da série Quoti-
dianas Kodaks, entre eles o média-metragem Nosfe-
rato no Brasil (1971), estrelado pelo poeta Torquato 
Neto. Dirigiu o documentário O universo de Mojica 
Marins (1978), em 16 mm, e partiu para o cinema 
profi ssional, realizando os longas O segredo da mú-
mia (1981), As sete vampiras (1986) e O escorpião 
escarlate (1990), todos no gênero “terrir” (terror mis-
turado à comédia).

CARPENTER, John (1948-) – Cineasta norte-ame-
ricano, notável pela combinação de ação e faroeste 
em produções de horror e fi cção. Estreou com As-
salto à 13ª DP (1976) e estabeleceu um novo pa-
drão para o gênero com Halloween, a noite do ter-
ror (1978). Sua fi lmografi a inclui O enigma de outro 
mundo (1982) e A aldeia dos amaldiçoados (1995), 
refi lmagens de clássicos dos anos 50 e 60, além 
de Christine, o carro assassino (1983), Eles vivem 
(1988), Vampiros (1998) e Fantasmas de Marte 
(2001). Manteve-se sempre fi el ao próprio estilo.

CASTLE, William (1914-1977) – Diretor e produtor 
americano, passou por muitos gêneros, do policial ao 
faroeste, aderindo ao horror em 1958, com Macabro. 
Contratado pela Columbia, fez pequenos clássicos 
do horror, como Força diabólica (1959), 13 fantas-
mas (1960) e A trama diabólica (1961), promovidos 
com famigerados “gimmicks”, truques engenhosos 
para incrementar as exibições, como assentos vibra-
tórios e óculos especiais. Tudo de que precisou para 
Almas mortas (1964) foi a estrela Joan Crawford, um 
machado e o roteiro de Robert Bloch. Seu estilo se 
desgastou, mas ainda teve fôlego para produzir a 
seminal O bebê de Rosemary (1968), com direção 
de Roman Polanski.

CHANEY, Lon (1883-1930) – Ator americano do 
período silencioso, apelidado de “O Homem das 
Mil Faces” devido à capacidade de transformação 
física e ao talento para a pantomima. Protagonista 

de fi lmes como O corcunda de Notre Dame (1923), 
O fantasma da ópera (1925) e O monstro do circo 
(1927), para os quais também criou sua própria ma-
quiagem, fi rmou parceria com os diretores Wallace 
Worsley e Tod Browning. Morreu vítima de câncer no 
pulmão pouco depois de concluir A trindade maldi-
ta (1930), seu único fi lme sonoro. É pai do ator Lon 
Chaney Jr.

COHEN, Herman (1925-2002) – Produtor indepen-
dente americano, foi gerente de cinema e passou à 
produção em 1953. Ao perceber o potencial a ser ex-
plorado junto ao público jovem, associou-se à AIP e 
produziu fi tas de horror voltadas ao espectador juve-
nil. Tornou-se o inventor dessa vertente na década de 
50, com os sucessos Fui um lobisomem adolescente, 
Frankenstein, Sangue de Drácula e Como fabricar 
um monstro. Na década seguinte, passou ao horror 
adulto com Névoas do terror (1965), Espetáculo de 
sangue (1968) e O monstro das cavernas (1970), os 
dois últimos estrelados por Joan Crawford.

COLONNESE, Eugenio (c.1930-) – Desenhista de 
histórias em quadrinhos nascido na Itália, mudou-se 
para a Argentina e iniciou a carreira em 1949. Trans-
feriu-se para o Brasil em 1964 e passou a ilustrar 
HQs de horror, incluindo sua maior criação: a vampi-
resa Mirza, lançada em 1967. Desenhou os cartazes 
de Esta noite encarnarei no teu cadáver (1965-66), 
por ocasião de seu relançamento, e o cartaz original 
de Ritual dos sádicos (1969).

CORCUNDA de Notre Dame, O – O corcunda Qua-
símodo, sineiro da catedral de Notre Dame, é per-
sonagem do romance Notre Dame de Paris (Nossa 
Senhora de Paris), do francês Victor Hugo, publica-
do em 1831. Filmado pela primeira vez em 1923, no 
longa-metragem mudo estrelado por Lon Chaney, foi 
levado às telas em diversas outras ocasiões, como 
as versões protagoniadas por Charles Laughton, em 
1939, e Anthony Quinn, em 1956, além da minissérie 
para a televisão de 1982, com Anthony Hopkins, e o 
telefi lme de 1997, com Mandy Patinkin.

CORMAN, Roger (1926-) – Produtor e diretor ame-
ricano especializado em fi lmes de baixo orçamento 
direcionados ao mercado exploitation, voltado às 
produções sensacionalistas abordando assuntos 
em evidência. Na metade da década de 50, fi rmou 
parceria com a AIP e realizou uma sucessão de fi tas 
baratas, mas lucrativas, incluindo A loja dos horro-
res (1960) e adaptaçoes de obras de Edgar Allan 
Poe, quase todas estreladas por Vincent Price. Seu 
livro How I made a hundred movies in Hollywood and 
never lost a dime (Co  o fi z uma centena de fi lmes 
em Hollywood e nunca perdi um tostão), de 1990, 
ainda que auto-indulgente, é um verdadeiro manual-
prático de cinema independente.

CORTEZ, Jayme (1926-1987) – Desenhista e ilus-
trador nascido em Lisboa, é considerado um dos 
mestres da HQ de horror no Brasil. Ilustrou vários 
cartazes de fi lmes brasileiros e estrangeiros, in-
cluindo comédias de Mazzaropi. Para José Mojica 
Marins, fez a arte de abertura de O estranho mundo 
de Zé do Caixão (1967-68) e desenhou cartazes 
para Finis Hominis (1970-71), Delírios de um anor-
mal (1977-78) e Mundo: mercado do sexo (Man-
chete de jornal) (1978). Também aparece como 
ator nos dois últimos.
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CRAVEN, Wes (1939-) – Diretor e produtor ameri-
cano, estreou com o angustiante fi lme de vingança 
Aniversário macabro (1972). A seguir, fez Quadrilha 
de sádicos (1977) e trabalhos para a televisão, re-
vigorando o moderno cinema de horror com A hora 
do pesadelo (1984) – apresentando o infanticida 
sobrenatural Freddy Krueger. Mudou novamente o 
perfi l do gênero com a trilogia Pânico (1996, 1997 
e 2000), com os quais passou a atrair o público jo-
vem feminino. Nos últimos anos tem se ocupado da 
produção de refi lmagens de sua obra, como Viagem 
maldita (2006).

CRONENBERG, David (1943-) – Diretor canadense, 
pioneiro no gênero fantástico em seu país, explorou 
o terror que transforma o corpo humano em aber-
ração, tema presente em seus primeiros longas, os 
cultuados Calafrios (1975), Enraivecida: na fúria do 
sexo (1977) e Os fi lhos do medo (1979). Suas obras 
seguintes, Videodrome: a síndrome do vídeo (1983) 
e A mosca (1986), demonstram evolução técnica, 
e foram seguidas pelos perturbadores Gêmeos: 
mórbida semelhança (1988) e Mistérios e paixões 
(1991). Passou a se distanciar do horror e hoje diz 
não se considerar um cineasta desse gênero.

CUSHING, Peter (1913-1994) – Ator inglês, iniciou 
na televisão e formou prolífi ca parceria com Chris-
topher Lee, em numerosas fi tas da Hammer, come-
çando com A maldição de Frankenstein (1957) e O 
vampiro da noite (1958). Para o estúdio, interpretou 
o barão Frankenstein em seis ocasiões e Van Hel-
sing em quatro fi lmes, até 1974. O sucesso seguiu 
em obras para outras companhias, destacando 
Expresso do horror (1972) e Essência da maldade 
(1973). Viveu outros de seus melhores papéis em Os 
monstros da morgue sinistra e O cão dos Baskervil-
les, ambos de 1959. Também demonstrou talento em 
comédias, dramas e fi lmes de aventura, afastando-
se das telas dez anos antes de sua morte.

DE LA IGLESIA, Álex (1965-) – Cineasta espanhol, 
iniciou carreira com o longa Ação mutante (1993), 
co-produzido por Pedro Almodóvar, que combi-
na ação, humor e fi cção científi ca. Dirigiu a seguir 
o terror satânico O dia da besta (1995), repleto de 
ironias e com narrativa intensa, estilo que se repete 
em Perdita Durango (1997). Seus longas A comuni-
dade (2000) e Crime perfeito (2004) destilam uma 
combinação precisa de suspense e comédia, com 
evidente infl uência hitchcockiana.

DEL TORO, Guilhermo (1964-) – Cineasta nascido 
no México, estreou em longa-metragem com Cronos 
(1993), seguido por Mutação (1997). Demonstrou 
igual talento na condução do sutil e fantasmagórico 
A espinha do diabo (2001) quanto nas eletrizantes 
aventuras Blade II: o caçador de vampiros (2002) e 
Hellboy (2004), ambas adaptadas das histórias em 
quadrinhos. A consagração internacional veio com o 
fascinante O labirinto do fauno (2006), película que 
combina fantasia e enredo político.

DRÁCULA, conde – Personagem criado pelo escri-
tor irlandês Bram Stoker no romance Drácula (1897), 
é o vampiro mais popular da literatura mundial. Le-
vado às telas em centenas de ocasiões, foi adapta-
do inicialmente em Nosferatu, uma sinfonia do hor-
ror (1922), de F.W. Murnau, produção refi lmada por 
Werner Herzog em 1979. Entre os intérpretes mais 

representativos estão Bela Lugosi, na versão da 
Universal, Christopher Lee, na saga da Hammer; e 
Frank Langella, na superprodução de 1979. Porém, 
mesmo as versões que prometem fi delidade ao livro 
tomam muitas liberdades, incluindo Drácula, maldi-
ção do demônio (1973), de Dan Curtis, e Drácula de 
Bram Stoker (1992), de Francis Ford Coppola.

E.C. COMICS – Editora americana de HQs, come-
çou como Educational Comics, publicando histórias 
bíblicas. Mudou o nome para Entertainment Comics 
quando William M. Gaines herdou o negócio do pai e 
passou a investir em quadrinhos de horror, editando 
os títulos The vault of horror, The crypt of terror (de-
pois, Tales from the crypt) e The haunt of fear, entre 
1950 e 1954, quando o gênero foi banido – segundo 
critérios de um “código de ética” criado para regu-
lamentar os quadrinhos. Algumas das HQs foram fi l-
madas nos longas Contos do além (1972) e A cripta 
dos sonhos (1973), da Amicus, e serviram de base 
para a popular série de televisão Contos da crypta, 
produzida pela HBO entre 1989 e 1996.

FANGORIA – Publicação norte-americana do gru-
po Starlog, sediado em Nova York, dedicada ao 
horror e à fantasia – em especial no cinema e na 
televisão, mas também na literatura, nos quadri-
nhos e nos videogames. É a revista do gênero mais 
lida em todo o mundo, editada regularmente desde 
maio de 1979, com dez edições por ano.

FANTASMA DA ÓPERA, O – Personagem do ro-
mance gótico homônimo, do francês Gaston Le-
roux, publicado em capítulos no formato folhetim 
entre 1909 e 1910. A obra conta a história de um 
músico de rosto deformado que rapta sua musa e a 
arrasta ao seu esconderijo, na Ópera de Paris. Le-
vado às telas pela primeira vez em 1925, na suntu-
osa produção da Universal estrelada por Lon Cha-
ney, voltou a ser adaptado pelo estúdio em 1943, 
com Claude Rains – desta vez em uma produção 
em cores. A Hammer adaptou a obra em 1962, 
com Herbert Lom. A versão de 1989, com Robert 
Englund, é a única sem a cena da queda do can-
delabro sobre a platéia. O diretor Joel Schumacher 
assina a versão de 2004 para o cinema do musical 
de Andrew Lloyd Webber.

FISHER, Terence (1904-1980) – Diretor inglês, tra-
balhou como assistente de montagem e passou à 
direção no fi m da década de 40. Tornou-se o prin-
cipal realizador da Hammer e responsável direto 
pela popularidade dos fi lmes de horror da produ-
tora, estes com doses exageradas de violência e 
sexo. Entre outras obras, assinou A maldição de 
Frankenstein (1957), O vampiro da noite (1958), O 
cão dos Baskervilles (1959), A maldição do lobi-
somem (1961), O fantasma da ópera (1962) e As 
bodas de satã (1968).

FRANKENSTEIN, doutor – Personagem criado 
pela escritora inglesa Mary Shelley para o livro 
Frankenstein ou O moderno Prometeu (1818), sobre 
o cientista que dá vida a uma criatura feita com par-
tes costuradas de cadáveres humanos. A história 
foi levada às telas pela primeira vez em um curta-
metragem da produtora de Thomas A. Edison, em 
1910. A Universal adaptou a obra no fi lme de 1931, 
que prosseguiu em mais sete continuações, até 
1948. A Hammer produziu um ciclo de sete fi lmes 

entre 1957 e 1974, seis deles com Peter Cushing 
no papel do cientista. O livro voltou a ser adaptado 
incontáveis vezes, entre elas na obra Frankenstein 
de Mary Shelley (1994), dirigido e estrelado por 
Kenneth Branagh.

FULCI, Lucio (1927-1996) – Cineasta italiano de 
carreira extensa, aventurou-se por muitos gêneros, 
da comédia ao faroeste, dedicando-se mais inten-
samente ao horror a partir dos anos 80, com Pa-
vor na cidade dos zumbis (1980), A casa do além 
(1981), A casa do cemitério (1981) e Enigma do 
pesadelo (1987), entre outros. Antes disso, passou 
dos gialli fetichistas Uma lagartixa num corpo de 
mulher (1971) e O segredo do bosque dos sonhos 
(1972), ambos protagonizados por Florinda Bolkan, 
ao escatológico Zumbi: a volta dos mortos (1979). 
Seu estilo exagerado é bastante imitado por novos 
realizadores, e sua obra é cada vez mais cultuada 
pelos fãs do gênero.

FULL MOON Entertainment – Companhia pro-
dutora e distribuidora americana criada por Char-
les Band, fi lho do veterano cineasta Albert Band.
A partir da segunda metade dos anos 80, foi pio-
neira no mercado de produções de horror lançadas 
diretamente em home video. Notabilizou-se com as 
séries de fi lmes Trancers, Pupper Master, Dollman 
e Subspecies, de qualidade artística mediana, mas 
que tiveram alta rotatividade em locadoras de vídeo 
e nas grades das emissoras de televisão.

HAMMER Film Productions – Companhia produto-
ra inglesa fundada na década de 1930. Especiali-
zou-se em horror e fi cção científi ca a partir de 1957, 
lançando versões violentas, insinuantes e coloridas 
de clássicos do gênero, tendo Terence Fisher como 
seu principal realizador. Consagrou os astros Peter 
Cushing e Christopher Lee nas sagas Frankenstein, 
Drácula e A múmia, entre outros. Totalizou cerca de 
70 fi lmes, levando às telas seu último longa, Uma 
fi lha para o diabo, em 1976.

HARRYHAUSEN, Ray (1920-) – Produtor e técnico 
de efeitos especiais, é considerado o maior gênio 
da animação stop-motion, responsável pela cria-
ção de monstros mitológicos em fi lmes de fantasia 
como Simbad e a princesa (1958), As novas via-
gens de Simbad (1973), Simbad e o olho do tigre 
(1977) e  Fúria de titãs (1981). A luta de esqueletos 
de Jasão e o velo de ouro (1963) talvez seja sua 
mais notória criação.

HAYES, Allison (1930-1977) – Atriz americana, a 
mais emblemática “rainha do grito” dos anos 50, 
voluptuosa e de beleza estonteante. Nunca teve 
grandes oportunidades, mas figurou em cultua-
dos filmes de baixo orçamento, como A morta-vi-
va, O fantasma de Mora Tau, O extraordinário, Domi-
nada pelo demônio (todos de 1957), Olho diabólico 
(1960) e, principalmente, o fetichista A mulher de 15 
metros (1958), no qual assume o papel-título.

HONDA, Ishirô (1911-1993) – Diretor japonês, es-
pecializou-se em fi lmes de fi cção científi ca e ata-
ques de monstros gigantes, feitos para o estúdio 
Toho. Realizou o seminal Godzilla, o monstro do 
mar (1954) e outros sete exemplares da franquia do 
lagarto gigante, incluindo King Kong vs. Godzilla 
(1962), Monstrolândia (1969) e A fúria dos mons-
tros (1975). No mesmo estilo, realizou Deusa sel-

vagem (1961), sobre uma mariposa descomunal, e 
Frankenstein contra o mundo (1965), entre muitos 
outros.

HOOPER, Tobe (1943-) – Diretor norte-americano, 
estreou com o caótico O massacre da serra elétri-
ca (1974), fi lmado em 16 mm, sobre uma violenta 
família de canibais violadores de túmulos. Seguiu 
apostando no horror, sem jamais igualar o impacto 
da estréia. Destacam-se, em sua fi lmografi a, Pa-
gue para entrar, reze para sair (1981), Poltergeist, 
o fenômeno (1982) e O massacre da serra elétrica 
parte 2 (1986). No entanto, também assina obras 
deploráveis como Noites de terror (1993), Crocodi-
lo (2000) e Mortuária (2005).

JACKSON, Peter (1961) – Cineasta neozelandês, 
iniciou carreira em produções de baixo orçamento, 
que logo se tornaram favoritas entre os afi ciona-
dos por horror, como Trash: náusea total (1987) e 
Fome animal (1992). Depois de chamar a atenção 
com o suspense Almas gêmeas (1994), foi para 
Hollywood e fez Os espíritos (1996). A consagração 
mundial, contudo, viria com a ambiciosa trilogia O 
senhor dos anéis (2001-2003), pela qual recebeu 
os Oscar de diretor, produtor e roteirista. Concre-
tizou, a seguir, a espetacular refi lmagem de King 
Kong (2005).

KARLOFF, Boris (1887-1969) – Ator britânico radi-
cado em Hollywood desde o cinema mudo, período 
no qual amargou papéis inexpressivos em dezenas 
de produções. Teve sua primeira grande oportu-
nidade como o monstro do clássico Frankenstein 
(1931), papel que repetiria em mais duas ocasiões. 
Fez a seguir A casa sinistra, A máscara de Fu Man-
chu e A múmia (todos de 1932). Protagonizou due-
los memoráveis com Bela Lugosi, como em O corvo 
(1935). Sua carreira se estendeu até os anos 60, 
sempre envolvido com o cinema fantástico, despe-
dindo-se dignamente com Na mira da morte (1968), 
de Peter Bogdanovich.

KING, Stephen (1947-) – Escritor norte-americano, 
prolífi co autor de best-sellers de horror, tem grande 
parte de sua obra adaptada às telas, a começar por 
Carrie, a estranha (1976), de Brian De Palma. A se-
guir vieram O iluminado (1980), de Stanley Kubrick, 
Na hora da zona morta (1983), de David Cronen-
berg, e Cemitério maldito (1989), de Mary Lambert. 
Aventurou-se na direção de maneira desastrosa 
com Comboio do terror (1986) e, mais tarde, pas-
sou a dedicar-se às produções para a TV, como as 
minisséries A tempestade do século (1999), A casa 
adormecida (2002) e Kingdom Hospital (2004).

KRUSKOPS, Indrikis – Técnico de efeitos espe-
ciais, executou artesanalmente as trucagens fo-
tográfi cas do fi lme À meia-noite levarei sua alma 
(1963-64), incluindo elaboradas transições de ce-
nas e uma aparição fantasmagórica pintada à mão 
diretamente na película. Colaborou também em A 
estranha hospedaria dos prazeres (1975).
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CRAVEN, Wes (1939-) – Diretor e produtor ameri-
cano, estreou com o angustiante fi lme de vingança 
Aniversário macabro (1972). A seguir, fez Quadrilha 
de sádicos (1977) e trabalhos para a televisão, re-
vigorando o moderno cinema de horror com A hora 
do pesadelo (1984) – apresentando o infanticida 
sobrenatural Freddy Krueger. Mudou novamente o 
perfi l do gênero com a trilogia Pânico (1996, 1997 
e 2000), com os quais passou a atrair o público jo-
vem feminino. Nos últimos anos tem se ocupado da 
produção de refi lmagens de sua obra, como Viagem 
maldita (2006).

CRONENBERG, David (1943-) – Diretor canadense, 
pioneiro no gênero fantástico em seu país, explorou 
o terror que transforma o corpo humano em aber-
ração, tema presente em seus primeiros longas, os 
cultuados Calafrios (1975), Enraivecida: na fúria do 
sexo (1977) e Os fi lhos do medo (1979). Suas obras 
seguintes, Videodrome: a síndrome do vídeo (1983) 
e A mosca (1986), demonstram evolução técnica, 
e foram seguidas pelos perturbadores Gêmeos: 
mórbida semelhança (1988) e Mistérios e paixões 
(1991). Passou a se distanciar do horror e hoje diz 
não se considerar um cineasta desse gênero.

CUSHING, Peter (1913-1994) – Ator inglês, iniciou 
na televisão e formou prolífi ca parceria com Chris-
topher Lee, em numerosas fi tas da Hammer, come-
çando com A maldição de Frankenstein (1957) e O 
vampiro da noite (1958). Para o estúdio, interpretou 
o barão Frankenstein em seis ocasiões e Van Hel-
sing em quatro fi lmes, até 1974. O sucesso seguiu 
em obras para outras companhias, destacando 
Expresso do horror (1972) e Essência da maldade 
(1973). Viveu outros de seus melhores papéis em Os 
monstros da morgue sinistra e O cão dos Baskervil-
les, ambos de 1959. Também demonstrou talento em 
comédias, dramas e fi lmes de aventura, afastando-
se das telas dez anos antes de sua morte.

DE LA IGLESIA, Álex (1965-) – Cineasta espanhol, 
iniciou carreira com o longa Ação mutante (1993), 
co-produzido por Pedro Almodóvar, que combi-
na ação, humor e fi cção científi ca. Dirigiu a seguir 
o terror satânico O dia da besta (1995), repleto de 
ironias e com narrativa intensa, estilo que se repete 
em Perdita Durango (1997). Seus longas A comuni-
dade (2000) e Crime perfeito (2004) destilam uma 
combinação precisa de suspense e comédia, com 
evidente infl uência hitchcockiana.

DEL TORO, Guilhermo (1964-) – Cineasta nascido 
no México, estreou em longa-metragem com Cronos 
(1993), seguido por Mutação (1997). Demonstrou 
igual talento na condução do sutil e fantasmagórico 
A espinha do diabo (2001) quanto nas eletrizantes 
aventuras Blade II: o caçador de vampiros (2002) e 
Hellboy (2004), ambas adaptadas das histórias em 
quadrinhos. A consagração internacional veio com o 
fascinante O labirinto do fauno (2006), película que 
combina fantasia e enredo político.

DRÁCULA, conde – Personagem criado pelo escri-
tor irlandês Bram Stoker no romance Drácula (1897), 
é o vampiro mais popular da literatura mundial. Le-
vado às telas em centenas de ocasiões, foi adapta-
do inicialmente em Nosferatu, uma sinfonia do hor-
ror (1922), de F.W. Murnau, produção refi lmada por 
Werner Herzog em 1979. Entre os intérpretes mais 

representativos estão Bela Lugosi, na versão da 
Universal, Christopher Lee, na saga da Hammer; e 
Frank Langella, na superprodução de 1979. Porém, 
mesmo as versões que prometem fi delidade ao livro 
tomam muitas liberdades, incluindo Drácula, maldi-
ção do demônio (1973), de Dan Curtis, e Drácula de 
Bram Stoker (1992), de Francis Ford Coppola.

E.C. COMICS – Editora americana de HQs, come-
çou como Educational Comics, publicando histórias 
bíblicas. Mudou o nome para Entertainment Comics 
quando William M. Gaines herdou o negócio do pai e 
passou a investir em quadrinhos de horror, editando 
os títulos The vault of horror, The crypt of terror (de-
pois, Tales from the crypt) e The haunt of fear, entre 
1950 e 1954, quando o gênero foi banido – segundo 
critérios de um “código de ética” criado para regu-
lamentar os quadrinhos. Algumas das HQs foram fi l-
madas nos longas Contos do além (1972) e A cripta 
dos sonhos (1973), da Amicus, e serviram de base 
para a popular série de televisão Contos da crypta, 
produzida pela HBO entre 1989 e 1996.

FANGORIA – Publicação norte-americana do gru-
po Starlog, sediado em Nova York, dedicada ao 
horror e à fantasia – em especial no cinema e na 
televisão, mas também na literatura, nos quadri-
nhos e nos videogames. É a revista do gênero mais 
lida em todo o mundo, editada regularmente desde 
maio de 1979, com dez edições por ano.

FANTASMA DA ÓPERA, O – Personagem do ro-
mance gótico homônimo, do francês Gaston Le-
roux, publicado em capítulos no formato folhetim 
entre 1909 e 1910. A obra conta a história de um 
músico de rosto deformado que rapta sua musa e a 
arrasta ao seu esconderijo, na Ópera de Paris. Le-
vado às telas pela primeira vez em 1925, na suntu-
osa produção da Universal estrelada por Lon Cha-
ney, voltou a ser adaptado pelo estúdio em 1943, 
com Claude Rains – desta vez em uma produção 
em cores. A Hammer adaptou a obra em 1962, 
com Herbert Lom. A versão de 1989, com Robert 
Englund, é a única sem a cena da queda do can-
delabro sobre a platéia. O diretor Joel Schumacher 
assina a versão de 2004 para o cinema do musical 
de Andrew Lloyd Webber.

FISHER, Terence (1904-1980) – Diretor inglês, tra-
balhou como assistente de montagem e passou à 
direção no fi m da década de 40. Tornou-se o prin-
cipal realizador da Hammer e responsável direto 
pela popularidade dos fi lmes de horror da produ-
tora, estes com doses exageradas de violência e 
sexo. Entre outras obras, assinou A maldição de 
Frankenstein (1957), O vampiro da noite (1958), O 
cão dos Baskervilles (1959), A maldição do lobi-
somem (1961), O fantasma da ópera (1962) e As 
bodas de satã (1968).

FRANKENSTEIN, doutor – Personagem criado 
pela escritora inglesa Mary Shelley para o livro 
Frankenstein ou O moderno Prometeu (1818), sobre 
o cientista que dá vida a uma criatura feita com par-
tes costuradas de cadáveres humanos. A história 
foi levada às telas pela primeira vez em um curta-
metragem da produtora de Thomas A. Edison, em 
1910. A Universal adaptou a obra no fi lme de 1931, 
que prosseguiu em mais sete continuações, até 
1948. A Hammer produziu um ciclo de sete fi lmes 

entre 1957 e 1974, seis deles com Peter Cushing 
no papel do cientista. O livro voltou a ser adaptado 
incontáveis vezes, entre elas na obra Frankenstein 
de Mary Shelley (1994), dirigido e estrelado por 
Kenneth Branagh.

FULCI, Lucio (1927-1996) – Cineasta italiano de 
carreira extensa, aventurou-se por muitos gêneros, 
da comédia ao faroeste, dedicando-se mais inten-
samente ao horror a partir dos anos 80, com Pa-
vor na cidade dos zumbis (1980), A casa do além 
(1981), A casa do cemitério (1981) e Enigma do 
pesadelo (1987), entre outros. Antes disso, passou 
dos gialli fetichistas Uma lagartixa num corpo de 
mulher (1971) e O segredo do bosque dos sonhos 
(1972), ambos protagonizados por Florinda Bolkan, 
ao escatológico Zumbi: a volta dos mortos (1979). 
Seu estilo exagerado é bastante imitado por novos 
realizadores, e sua obra é cada vez mais cultuada 
pelos fãs do gênero.

FULL MOON Entertainment – Companhia pro-
dutora e distribuidora americana criada por Char-
les Band, fi lho do veterano cineasta Albert Band.
A partir da segunda metade dos anos 80, foi pio-
neira no mercado de produções de horror lançadas 
diretamente em home video. Notabilizou-se com as 
séries de fi lmes Trancers, Pupper Master, Dollman 
e Subspecies, de qualidade artística mediana, mas 
que tiveram alta rotatividade em locadoras de vídeo 
e nas grades das emissoras de televisão.

HAMMER Film Productions – Companhia produto-
ra inglesa fundada na década de 1930. Especiali-
zou-se em horror e fi cção científi ca a partir de 1957, 
lançando versões violentas, insinuantes e coloridas 
de clássicos do gênero, tendo Terence Fisher como 
seu principal realizador. Consagrou os astros Peter 
Cushing e Christopher Lee nas sagas Frankenstein, 
Drácula e A múmia, entre outros. Totalizou cerca de 
70 fi lmes, levando às telas seu último longa, Uma 
fi lha para o diabo, em 1976.

HARRYHAUSEN, Ray (1920-) – Produtor e técnico 
de efeitos especiais, é considerado o maior gênio 
da animação stop-motion, responsável pela cria-
ção de monstros mitológicos em fi lmes de fantasia 
como Simbad e a princesa (1958), As novas via-
gens de Simbad (1973), Simbad e o olho do tigre 
(1977) e  Fúria de titãs (1981). A luta de esqueletos 
de Jasão e o velo de ouro (1963) talvez seja sua 
mais notória criação.

HAYES, Allison (1930-1977) – Atriz americana, a 
mais emblemática “rainha do grito” dos anos 50, 
voluptuosa e de beleza estonteante. Nunca teve 
grandes oportunidades, mas figurou em cultua-
dos filmes de baixo orçamento, como A morta-vi-
va, O fantasma de Mora Tau, O extraordinário, Domi-
nada pelo demônio (todos de 1957), Olho diabólico 
(1960) e, principalmente, o fetichista A mulher de 15 
metros (1958), no qual assume o papel-título.

HONDA, Ishirô (1911-1993) – Diretor japonês, es-
pecializou-se em fi lmes de fi cção científi ca e ata-
ques de monstros gigantes, feitos para o estúdio 
Toho. Realizou o seminal Godzilla, o monstro do 
mar (1954) e outros sete exemplares da franquia do 
lagarto gigante, incluindo King Kong vs. Godzilla 
(1962), Monstrolândia (1969) e A fúria dos mons-
tros (1975). No mesmo estilo, realizou Deusa sel-

vagem (1961), sobre uma mariposa descomunal, e 
Frankenstein contra o mundo (1965), entre muitos 
outros.

HOOPER, Tobe (1943-) – Diretor norte-americano, 
estreou com o caótico O massacre da serra elétri-
ca (1974), fi lmado em 16 mm, sobre uma violenta 
família de canibais violadores de túmulos. Seguiu 
apostando no horror, sem jamais igualar o impacto 
da estréia. Destacam-se, em sua fi lmografi a, Pa-
gue para entrar, reze para sair (1981), Poltergeist, 
o fenômeno (1982) e O massacre da serra elétrica 
parte 2 (1986). No entanto, também assina obras 
deploráveis como Noites de terror (1993), Crocodi-
lo (2000) e Mortuária (2005).

JACKSON, Peter (1961) – Cineasta neozelandês, 
iniciou carreira em produções de baixo orçamento, 
que logo se tornaram favoritas entre os afi ciona-
dos por horror, como Trash: náusea total (1987) e 
Fome animal (1992). Depois de chamar a atenção 
com o suspense Almas gêmeas (1994), foi para 
Hollywood e fez Os espíritos (1996). A consagração 
mundial, contudo, viria com a ambiciosa trilogia O 
senhor dos anéis (2001-2003), pela qual recebeu 
os Oscar de diretor, produtor e roteirista. Concre-
tizou, a seguir, a espetacular refi lmagem de King 
Kong (2005).

KARLOFF, Boris (1887-1969) – Ator britânico radi-
cado em Hollywood desde o cinema mudo, período 
no qual amargou papéis inexpressivos em dezenas 
de produções. Teve sua primeira grande oportu-
nidade como o monstro do clássico Frankenstein 
(1931), papel que repetiria em mais duas ocasiões. 
Fez a seguir A casa sinistra, A máscara de Fu Man-
chu e A múmia (todos de 1932). Protagonizou due-
los memoráveis com Bela Lugosi, como em O corvo 
(1935). Sua carreira se estendeu até os anos 60, 
sempre envolvido com o cinema fantástico, despe-
dindo-se dignamente com Na mira da morte (1968), 
de Peter Bogdanovich.

KING, Stephen (1947-) – Escritor norte-americano, 
prolífi co autor de best-sellers de horror, tem grande 
parte de sua obra adaptada às telas, a começar por 
Carrie, a estranha (1976), de Brian De Palma. A se-
guir vieram O iluminado (1980), de Stanley Kubrick, 
Na hora da zona morta (1983), de David Cronen-
berg, e Cemitério maldito (1989), de Mary Lambert. 
Aventurou-se na direção de maneira desastrosa 
com Comboio do terror (1986) e, mais tarde, pas-
sou a dedicar-se às produções para a TV, como as 
minisséries A tempestade do século (1999), A casa 
adormecida (2002) e Kingdom Hospital (2004).

KRUSKOPS, Indrikis – Técnico de efeitos espe-
ciais, executou artesanalmente as trucagens fo-
tográfi cas do fi lme À meia-noite levarei sua alma 
(1963-64), incluindo elaboradas transições de ce-
nas e uma aparição fantasmagórica pintada à mão 
diretamente na película. Colaborou também em A 
estranha hospedaria dos prazeres (1975).
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LEE, Christopher (1922-) – Ator britânico, iniciou a 
carreira em 1948, porém não despertou atenção em 
seus primeiros 45 fi lmes. Escalado no papel da cria-
tura em A maldição de Frankenstein (1957), da Ham-
mer, por conta de sua estatura, voltou a interpretar 
monstros em O vampiro da noite (1958) e A múmia 
(1959), sempre contracenando com Peter Cushing. 
Imortalizou-se no papel de Drácula, o qual repetiu 
em numerosas produções até 1974. Fez carreira na 
Europa, destacando-se no italiano Drácula, o vampi-
ro do sexo (1963), fi lme sem qualquer relação com 
vampirismo. Fez ainda o cultuado O homem de pa-
lha (1973) e seria redescoberto pela nova geração 
de cinéfi los por fi lmes das sagas Guerra nas estrelas 
e O senhor dos anéis.

LEWIS, Herschell Gordon (1926-) – Diretor ameri-
cano apelidado de “padrinho do gore”, é criador do 
horror com eviscerações e esquartejamentos explí-
citos, com fi lmes baratos realizados em sociedade 
com o produtor independente David F. Friedman. À 
exceção de seus dois principais fi lmes, os ultrajan-
tes Banquete de sangue (1963) e Maníacos (1964), 
lançados em VHS no Brasil, sua obra permanece 
inédita por aqui. Retornou à direção com Blood feast 
2: All u can eat (2002), trinta anos depois de The 
gore gore girls, seu fi lme anterior.

LEWTON, Val (1904-1951) – Produtor americano, 
nascido na atual Ucrânia, realizou nove fi lmes de hor-
ror psicológico para a RKO, com temáticas adultas, 
insinuações sexuais e subtexto psicanalítico. Iniciou 
carreira com Sangue de pantera (1942), com Simone 
Simon, que retorna em Maldição do sangue de pan-
tera (1944). A seguir vieram A morta-viva, O homem 
leopardo, A sétima vítima e O fantasma dos mares, 
todos de 1943. O astro Boris Karloff é destaque de O 
túmulo vazio (1945), A ilha dos mortos (1945) e Asilo 
sinistro (1946), os últimos fi lmes do ciclo.

LUCCHETTI, Rubens Francisco (1930-) – Escritor 
pulp brasileiro de incrível produtividade, especiali-
zou-se em contos de horror e mistério, mas lavrou 
obras em diversos gêneros. Roteirizou os principais 
fi lmes de José Mojica Marins a partir de 1968, muitos 
deles inacabados, além de HQs, séries de televisão 
e programas de rádio. Escreveu os longas mais im-
portantes do diretor Ivan Cardoso, como O segredo 
da múmia (1981), As sete vampiras (1986) e Um lo-
bisomem na Amazônia (2005).

LUGOSI, Bela (1882-1956) – Ator de origem austro-
húngara, fugiu de seu país natal por motivos políti-
cos e radicou-se nos Estados Unidos em 1927, ex-
cursionando com a peça Drácula – papel que assu-
miria nas telas, em 1931, na produção da Universal. 
Contracenou com o rival Boris Karloff em sete fi lmes, 
entre 1934 (O gato preto) e 1945 (O túmulo vazio). 
Não tardou a ser rebaixado a coadjuvante, tendo 
seu desempenho mais elogiado como o corcunda 
Ygor em O fi lho de Frankenstein (1939). Prosseguiu 
no gênero pelo resto da vida, amargando o ocaso 
em produções miseráveis dos estúdios Monogram 
e PRC. Terminou seus dias em fi tas do diretor inde-
pendente Edward D. Wood Jr.

MÉDICO E O MONSTRO, O – Personagens da no-
vela homônima de Robert Louis Stevenson, publi-
cada em 1886, na qual o dr. Jekyll desenvolve um 
soro que o transforma no maligno senhor Hyde. O 

livro foi adaptado incontáveis vezes para o cinema 
americano, a começar pelo longa de 1920, estrela-
do por John Barrymore, seguido pelas versões de 
1932, que valeu o Oscar de ator para Fredric March, 
e de 1941, com Spencer Tracy. A inglesa Hammer 
fi lmou a obra em O monstro de duas caras (1960) e 
O médico e a irmã monstro (1971). Entre as adapta-
ções livres estão O monstro sem alma (1976), uma 
versão protagonizada por atores negros, em estilo 
blaxploitation, O soro maldito (1977), com Christo-
pher Lee, e a comédia Dr. Jekyll: O médico, a mulher 
e o monstro (1995).

MÉLIÈS, Georges (1861-1938) – Mágico francês, foi 
pioneiro do cinema de fantasia e inventor de elabo-
rados efeitos visuais e trucagens fotográfi cas usan-
do o cinematógrafo. Realizou, em 1896, o primeiro 
fi lme de horror do cinema, o curta Le manoir du dia-
ble. Sua obra se constitui de mais de 500 fi lmes cur-
tos e médios, a maioria deles hoje desaparecidos. 
Dirigiu obras seminais como A viagem à Lua (1902) 
e 20.000 léguas submarinas (1907). Afastou-se do 
cinema em 1913 e viveu no esquecimento durante 
anos, sendo redescoberto por gerações posteriores 
de cinéfi los e cineastas.

MENTA, Narciso Ibáñez (1912-2004) – Ator espa-
nhol radicado na Argentina durante décadas, onde 
realizou Una luz en la ventana (1942), La bestia 
debe morir (1952) e outros fi lmes hoje considerados 
clássicos do horror naquele país. Atuou também na 
minissérie para a TV ¿Es usted el asesino? (1968), 
na Argentina, e em episódios do popular programa 
Histórias para no dormir (1965), na Espanha, ambas 
dirigidas por seu fi lho, uruguaio de nascimento, Nar-
ciso Ibáñez Serrador.

NASCHY, Paul (1934-) – Ator, diretor e roteirista es-
panhol. Ao desempenhar funções técnicas, assina 
Jacinto Molina, seu nome de batismo. Inspirado em 
seu ídolo, o astro Lon Chaney, estrelou produções 
de horror em papéis de monstros, como o vampiro 
Drácula, a múmia Amenhotep e o corcunda Gotho. 
Consagrou-se como o conde lobisomem Waldemar 
Daninsky, papel que repetiu em mais de dez ocasiões 
entre 1968 e 2004. Voltou a viver um licantropo em Um 
lobisomem na Amazônia (2005), de Ivan Cardoso.

PAL, George (1908-1980) – Diretor e produtor ame-
ricano de origem húngara, começou realizando ani-
mações com bonecos nas décadas de 30 e 40. A 
seguir, produziu longas de fantasia e fi cção científi -
ca, como O fi m do mundo (1951), de Rudolph Maté, 
e A guerra dos mundos (1954), de Byron Haskin. 
Assumiu a direção em O pequeno polegar (1958), 
A máquina do tempo (1960), O mundo maravilhoso 
dos irmãos Grimm (1962) e As sete faces do dr. Lao 
(1964). Este último marca sua despedida na função 
de diretor.

PIERCE, Jack P. (1889-1968) – Maquiador america-
no de origem grega, foi responsável pelas caracteri-
zações dos famosos monstros do estúdio Universal 
nas décadas de 30 e 40. Entre seus trabalhos des-
tacam-se a criatura de Frankenstein, com cabeça 
achatada e pinos no pescoço, e o lobisomem Larry 
Talbot, vivido por Lon Chaney Jr., trabalhos que con-
sumiam de quatro a oito horas de meticulosa aplica-
ção de camadas sintéticas. Viveu seus últimos anos 
na obscuridade, trabalhando para a televisão.

PITT, Ingrid (1937-) – Atriz de origem polonesa, ten-
tou carreira em Hollywood, na década de 50, sem 
obter sucesso; aderiu ao horror ao retornar à Euro-
pa. Protagonizou Os vampiros amantes (1970) e A 
condessa Drácula (1971) para a Hammer. Encarnou 
uma vampiresa voluptuosa em A casa que pingava 
sangue (1970), da Amicus. Teve um papel secundá-
rio no cultuado O homem de palha (1973) e passou 
a se dedicar a produções para a televisão.

POLANSKI, Roman (1933-) – Cineasta francês, ini-
ciou a carreira na Polônia, onde realizou A faca na 
água (1962). Partiu para a Inglaterra e fez Repulsa 
ao sexo (1965), com Catherine Deneuve, e A dan-
ça dos vampiros (1967), com Sharon Tate, seguidos 
pelo clássico do horror moderno O bebê de Rose-
mary (1968), produzido por William Castle e fi lmado 
em Nova York. Mostrou o mesmo talento em outros 
gêneros, com o policial Chinatown (1974) e o roman-
ce Tess (1979), voltando ao horror com o subestima-
do O último portal (1999). O drama O pianista (2002) 
lhe valeu o único Oscar como diretor.

PRICE, Vincent (1911-1993) – Ator americano, co-
meçou em melodramas de época em fi ns dos anos 
30, foi coadjuvante em policiais noir e migrou para 
o horror a partir de Museu de cera (1953). Estabe-
leceu-se como um ícone do gênero em adaptações 
para as telas das obras de Edgar Allan Poe, incluindo 
O solar maldito (1960), A mansão do terror (1961) e O 
corvo (1963). Revigorou seu estilo exagerado com as 
extravagantes comédias de horror O abominável dr. 
Phibes (1971) e As sete máscaras da morte (1973). 
Sua despedida do cinema fantástico deu-se em um 
pequeno papel em Edward mãos de tesoura (1990).

RAIMI, Sam (1959-) – Cineasta americano, estreou 
com o longa independente A morte do demônio 
(1981), que se tornou cult e estendeu-se em trilogia: 
Uma noite alucinante II: mortos ao amanhecer (1987) 
e Noite alucinante 3 (1993). Passou a realizar fi lmes 
de grande orçamento, como os três Homem-Aranha 
(2002, 2004 e 2007), e fundou a produtora Ghost Hou-
se Pictures, dedicada exclusivamente a fi tas de horror 
(como O grito, de 2004, e O pesadelo, de 2005).

ROMERO, George A. (1940-) – Cineasta americano, 
fi cou conhecido pela produção de baixo orçamen-
to A noite dos mortos-vivos (1968), cult em preto-
e-branco que originou outros fi lmes sobre o tema – 
compondo a saga com Zombie: despertar dos mor-
tos (1978), Dia dos mortos (1985) e Terra dos mortos 
(2005), que combinam crítica social e efeitos visuais 
grotescos. Sempre se dedicando ao horror, fez ain-
da O exército do extermínio (1973), Comando assas-
sino (1988), A metade negra (1993), entre outros.

ROSSO, Nico (c.1910-c.1981) – O mais importante 
desenhista brasileiro de histórias em quadrinhos de 
horror nasceu na Itália e fi rmou prolífi ca parceria com 
o roteirista Rubens F. Lucchetti, produzindo cinco nú-
meros da revista O estranho mundo de Zé do Caixão 
(1969) e três edições de Zé do Caixão no reino do 
terror (1970). Rosso é creditado pela arte do fi lme Ri-
tual dos sádicos (1969), no qual são mostrados, de 
maneira ilustrativa, fragmentos de suas HQs.

SATURN Awards – Premiação anual da Academy of 
Science Fiction, Fantasy & Horror Films, organização 
americana criada em 1972 pelo dr. Donald A. Reed 
(responsável também pela Count Dracula Society). 

O prêmio é concedido às melhores produções do 
cinema e da televisão nos gêneros fi cção científi ca, 
fantasia e horror, além de categorias honorárias.

SAVINI, Tom (1946-) – Maquiador de efeitos espe-
ciais consagrado pelas criações grotescas. Desta-
cam-se os zumbis da saga de George A. Romero 
(Zombie: despertar dos mortos, de 1978, e Dia dos 
mortos, de 1985), além de cults como Martin (1977), 
Sexta-feira 13 (1980) e Chamas da morte (1981). 
Sua única investida na direção foi a elogiada refi l-
magem de A noite dos mortos-vivos (1990). Savini 
aparece como ator em fi lmes como A maldição do 
sangue (1993) e Um drink no inferno (1996).

SITGES, Festival Internacional de Cine Fantástico 
y de Terror de – Festival de cinema fantástico re-
alizado anualmente na cidade de Sitges, Espanha, 
desde o ano de 1968. Tornou-se competitivo a partir 
da edição de 1971 e passou a entregar prêmios – o 
troféu Maria – em diversas categorias, incluindo ho-
menagens a veteranos do cinema desse gênero.

STEELE, Barbara (1937-) – Atriz inglesa, tornou-se 
“rainha do grito” em produções italianas, atuando 
em fi lmes importantes como A maldição do demônio 
(1960), O segredo do dr. Hichcock (1962), A dança 
macabra (1964) e A máscara do demônio (1964). 
Ressurgiu na década seguinte em Calafrios (1975), 
de David Cronenberg, e Piranha (1978), de Joe Dan-
te. Participou da série de televisão Na escuridão das 
sombras (1991), de Dan Curtis.

UNIVERSAL Pictures – Estúdio de cinema ame-
ricano fundado pelo imigrante judeu alemão Carl 
Laemmle em 1912. Realizou produções de horror 
ainda no período silencioso, como O fantasma da 
ópera (1925). Comandado por Carl Laemmle Jr., ini-
ciou um infl uente ciclo de produções de horror em 
1931, prosseguindo até o fi nal da década seguinte e 
consagrando astros como Boris Karloff, Bela Lugosi 
e Lon Chaney Jr.

WRAY, Fay (1907-2004) – A primeira “rainha do grito” 
do cinema nasceu no Canadá e jovem foi para Los 
Angeles, onde estreou nos fi lmes mudos, assinan-
do contrato com o produtor Hal Roach. Na transição 
para o cinema sonoro, consagrou-se como a donze-
la em perigo no clássico King Kong (1933). Partici-
pou também de Doutor X (1932), Zaroff, o caçador 
de vidas (1932), O vampiro (1933) e Os crimes do 
museu (1933). Experimentou popularidade efêmera, 
porém marcante.

ZOMBIE, Rob (1965-) – Músico e cineasta norte-
americano, liderou a banda de rock pesado White 
Zombie, com referências constantes a fi lmes de 
horror em suas letras. Partiu para carreira solo em 
1998, mais tarde afastando-
se da música para dedicar-se 
mais intensamente ao cine-
ma. Dirigiu A casa dos 1000 
corpos (2003) e Rejeitados 
pelo diabo (2005), longas-
metragens violentos e 
agressivos. Assinou a 
refi lmagem de Halloween 
(2007), clássico de John 
Carpenter.
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LEE, Christopher (1922-) – Ator britânico, iniciou a 
carreira em 1948, porém não despertou atenção em 
seus primeiros 45 fi lmes. Escalado no papel da cria-
tura em A maldição de Frankenstein (1957), da Ham-
mer, por conta de sua estatura, voltou a interpretar 
monstros em O vampiro da noite (1958) e A múmia 
(1959), sempre contracenando com Peter Cushing. 
Imortalizou-se no papel de Drácula, o qual repetiu 
em numerosas produções até 1974. Fez carreira na 
Europa, destacando-se no italiano Drácula, o vampi-
ro do sexo (1963), fi lme sem qualquer relação com 
vampirismo. Fez ainda o cultuado O homem de pa-
lha (1973) e seria redescoberto pela nova geração 
de cinéfi los por fi lmes das sagas Guerra nas estrelas 
e O senhor dos anéis.

LEWIS, Herschell Gordon (1926-) – Diretor ameri-
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tes Banquete de sangue (1963) e Maníacos (1964), 
lançados em VHS no Brasil, sua obra permanece 
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2: All u can eat (2002), trinta anos depois de The 
gore gore girls, seu fi lme anterior.
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nascido na atual Ucrânia, realizou nove fi lmes de hor-
ror psicológico para a RKO, com temáticas adultas, 
insinuações sexuais e subtexto psicanalítico. Iniciou 
carreira com Sangue de pantera (1942), com Simone 
Simon, que retorna em Maldição do sangue de pan-
tera (1944). A seguir vieram A morta-viva, O homem 
leopardo, A sétima vítima e O fantasma dos mares, 
todos de 1943. O astro Boris Karloff é destaque de O 
túmulo vazio (1945), A ilha dos mortos (1945) e Asilo 
sinistro (1946), os últimos fi lmes do ciclo.
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e programas de rádio. Escreveu os longas mais im-
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MÉDICO E O MONSTRO, O – Personagens da no-
vela homônima de Robert Louis Stevenson, publi-
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soro que o transforma no maligno senhor Hyde. O 

livro foi adaptado incontáveis vezes para o cinema 
americano, a começar pelo longa de 1920, estrela-
do por John Barrymore, seguido pelas versões de 
1932, que valeu o Oscar de ator para Fredric March, 
e de 1941, com Spencer Tracy. A inglesa Hammer 
fi lmou a obra em O monstro de duas caras (1960) e 
O médico e a irmã monstro (1971). Entre as adapta-
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seguir, produziu longas de fantasia e fi cção científi -
ca, como O fi m do mundo (1951), de Rudolph Maté, 
e A guerra dos mundos (1954), de Byron Haskin. 
Assumiu a direção em O pequeno polegar (1958), 
A máquina do tempo (1960), O mundo maravilhoso 
dos irmãos Grimm (1962) e As sete faces do dr. Lao 
(1964). Este último marca sua despedida na função 
de diretor.

PIERCE, Jack P. (1889-1968) – Maquiador america-
no de origem grega, foi responsável pelas caracteri-
zações dos famosos monstros do estúdio Universal 
nas décadas de 30 e 40. Entre seus trabalhos des-
tacam-se a criatura de Frankenstein, com cabeça 
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ce Tess (1979), voltando ao horror com o subestima-
do O último portal (1999). O drama O pianista (2002) 
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meçou em melodramas de época em fi ns dos anos 
30, foi coadjuvante em policiais noir e migrou para 
o horror a partir de Museu de cera (1953). Estabe-
leceu-se como um ícone do gênero em adaptações 
para as telas das obras de Edgar Allan Poe, incluindo 
O solar maldito (1960), A mansão do terror (1961) e O 
corvo (1963). Revigorou seu estilo exagerado com as 
extravagantes comédias de horror O abominável dr. 
Phibes (1971) e As sete máscaras da morte (1973). 
Sua despedida do cinema fantástico deu-se em um 
pequeno papel em Edward mãos de tesoura (1990).

RAIMI, Sam (1959-) – Cineasta americano, estreou 
com o longa independente A morte do demônio 
(1981), que se tornou cult e estendeu-se em trilogia: 
Uma noite alucinante II: mortos ao amanhecer (1987) 
e Noite alucinante 3 (1993). Passou a realizar fi lmes 
de grande orçamento, como os três Homem-Aranha 
(2002, 2004 e 2007), e fundou a produtora Ghost Hou-
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meros da revista O estranho mundo de Zé do Caixão 
(1969) e três edições de Zé do Caixão no reino do 
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cam-se os zumbis da saga de George A. Romero 
(Zombie: despertar dos mortos, de 1978, e Dia dos 
mortos, de 1985), além de cults como Martin (1977), 
Sexta-feira 13 (1980) e Chamas da morte (1981). 
Sua única investida na direção foi a elogiada refi l-
magem de A noite dos mortos-vivos (1990). Savini 
aparece como ator em fi lmes como A maldição do 
sangue (1993) e Um drink no inferno (1996).

SITGES, Festival Internacional de Cine Fantástico 
y de Terror de – Festival de cinema fantástico re-
alizado anualmente na cidade de Sitges, Espanha, 
desde o ano de 1968. Tornou-se competitivo a partir 
da edição de 1971 e passou a entregar prêmios – o 
troféu Maria – em diversas categorias, incluindo ho-
menagens a veteranos do cinema desse gênero.

STEELE, Barbara (1937-) – Atriz inglesa, tornou-se 
“rainha do grito” em produções italianas, atuando 
em fi lmes importantes como A maldição do demônio 
(1960), O segredo do dr. Hichcock (1962), A dança 
macabra (1964) e A máscara do demônio (1964). 
Ressurgiu na década seguinte em Calafrios (1975), 
de David Cronenberg, e Piranha (1978), de Joe Dan-
te. Participou da série de televisão Na escuridão das 
sombras (1991), de Dan Curtis.

UNIVERSAL Pictures – Estúdio de cinema ame-
ricano fundado pelo imigrante judeu alemão Carl 
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ainda no período silencioso, como O fantasma da 
ópera (1925). Comandado por Carl Laemmle Jr., ini-
ciou um infl uente ciclo de produções de horror em 
1931, prosseguindo até o fi nal da década seguinte e 
consagrando astros como Boris Karloff, Bela Lugosi 
e Lon Chaney Jr.

WRAY, Fay (1907-2004) – A primeira “rainha do grito” 
do cinema nasceu no Canadá e jovem foi para Los 
Angeles, onde estreou nos fi lmes mudos, assinan-
do contrato com o produtor Hal Roach. Na transição 
para o cinema sonoro, consagrou-se como a donze-
la em perigo no clássico King Kong (1933). Partici-
pou também de Doutor X (1932), Zaroff, o caçador 
de vidas (1932), O vampiro (1933) e Os crimes do 
museu (1933). Experimentou popularidade efêmera, 
porém marcante.

ZOMBIE, Rob (1965-) – Músico e cineasta norte-
americano, liderou a banda de rock pesado White 
Zombie, com referências constantes a fi lmes de 
horror em suas letras. Partiu para carreira solo em 
1998, mais tarde afastando-
se da música para dedicar-se 
mais intensamente ao cine-
ma. Dirigiu A casa dos 1000 
corpos (2003) e Rejeitados 
pelo diabo (2005), longas-
metragens violentos e 
agressivos. Assinou a 
refi lmagem de Halloween 
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BIBLIOGRAFIA COMENTADA
Por Daniela Pinto Senador
Estabelecer um recorte consistente da bibliografi a produzida sobre José Mojica Marins não é tarefa fácil, 
uma vez que ele é um dos cineastas brasileiros de maior projeção midiática. Desde o início da carreira 
artística e do surgimento de Zé do Caixão, o nome de Mojica apareceu com regularidade em diversos 
veículos de comunicação de massa. É grande a quantidade do material sobre o cineasta na imprensa 
escrita, bem como a diversidade do conteúdo: reportagens, entrevistas, artigos e resenhas. Além de 
contemplar parte signifi cativa do que foi escrito sobre o realizador, privilegiamos aqui a inclusão de 
livros, trabalhos acadêmicos e críticas de fi lmes.

AGRA, Lúcio José de Sá Leitão. Monstrutivismo – reta e curva das vanguardas... Tese (doutorado).
Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 1998, pp. 67-83.
No capítulo “Zé do Caixão – ‘Além, muito além do além’ – signos/detritos”, o autor evidencia o diálogo estabelecido 
entre o fi lme Esta noite encarnarei no teu cadáver e as vanguardas dos anos de 1920 na Europa, em especial os 
construtivismos russo, alemão e de países do leste europeu.

ALMANAQUE Reprise: O estranho mundo de Zé do Caixão. São Paulo, nov. 1969.
O almanaque contém histórias em quadrinhos, contos e fotonovelas inspirados nos três episódios do fi lme
O estranho mundo de Zé do Caixão.

ÁLVARES, Luzia Miranda. “O exorcismo negro”. O Liberal, Pará, 19 set. 1975.
Crítica de Exorcismo negro. 

ANTÔNIO, João. “Zé do Caixão ataca de Exorcismo negro”. O Pasquim, Rio de Janeiro, v. 6, n. 292,
4 a 10 fev. 1975. 
Artigo sobre a trajetória de José Mojica Marins.

ARAÚJO, Inácio. “O luxo do lixo”. Folha de S. Paulo, 25 abr. 1998. Caderno Ilustrada, p. 4. 
Crítica do livro Maldito.

AVELLAR, José Carlos. “A defesa do consumidor”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 11 nov. 1977. 
Crítica do fi lme Como consolar viúvas.

AZEREDO, Ely. “O exorcismo de Zé do Caixão”. Jornal do Brasil, Caderno B, Rio de Janeiro, 26 jan. 1975, p. 7. 
Crítica do fi lme Exorcismo negro.

_______. “Delírios de um anormal – Excessos de censura”. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 27 abr. 1979, p. 2. 
Crítica do fi lme Delírios de um anormal.

BERNARDET, Jean-Claude. Brasil em tempo de cinema. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, pp. 129 e 163.
O autor faz menção aos fi lmes A sina do aventureiro e À meia-noite levarei sua alma.

_______. “Mojica mata o Zé do Caixão”. Última Hora, São Paulo, 4 dez. 1978.
Crítica do fi lme Delírios de um anormal.

BRAZ JÚNIOR, Odair; CAMPOS, Cleiton. “Zé do Caixão – O mestre brasileiro do horror”. In: O livro do terror: o guia 
defi nitivo para quem gosta de sentir medo. São Paulo: Conrad, 2003, pp. 58-59. 
Verbete biofi lmográfi co acompanhado de entrevista com o diretor.

BRITO, Oswaldo de. “A sina do aventureiro”. Diário da Manhã, Ribeirão Preto, 7 mai. 1959.
Crítica do fi lme A sina do aventureiro.

CAPRARA, Valério; NORCI, Francesco; RANVAUD, Donald (orgs.). Bye bye Brazil: il cinema brasiliano fra tradizione 
e rinnovamento 1970-1988. Sorrento: Casa Usher, 1988, p. 165. 
Verbete sobre o diretor.

CARDOSO, Ivan. De Godard a Zé do Caixão. Rio de Janeiro: Funarte, 2004. 
O livro traz fotografi as do criador de Zé do Caixão, além do artigo “O universo de Mojica Marins”,
escrito por Décio Pignatari.

_______; LUCCHETTI, Rubens F. Ivampirismo: o cinema em pânico. Rio de Janeiro: Ebal, 1990, pp. 45-48. 
O livro contém dois artigos dedicados ao diretor: “Zé do Caixão”, assinado por Décio Pignatari, e “Universo de 
Mojica Marins”, escrito por Rogério Sganzerla.

COLI, Jorge. “Terror e crueldade”. Folha de S. Paulo, São Paulo, 2 mai. 2004. Caderno Mais!, p. 19. 
O artigo discute o estilo e a estética do diretor mediante a análise do conjunto de seus fi lmes lançados em DVD 
pela Cinemagia.

DAHL, Gustavo. “O exorcista negro – Mojica não é mais aquele!”. Opinião, Rio de Janeiro, nº 118, 7 fev. 1975, p. 23.
Crítica do fi lme Exorcismo negro.

DIAFÉRIA, Lourenço. “Que diabo!”. Folha de S. Paulo, 21 nov. 1974.
Crônica em que o autor discorre sobre a vulgarização da fi gura de Zé do Caixão após o relato de seu encontro com 
o criador do personagem.  

DUARTE, B. J. “A sina do aventureiro”. Folha de S. Paulo, 21 ago. 1959. Caderno Folha Ilustrada.
Crítica do fi lme A sina do aventureiro.

_______. “E a alma começa a ser levada ao meio-dia...”, Folha de S. Paulo, 13 nov. 1964.
Caderno Folha Ilustrada, p. 4.
Crítica de À meia-noite levarei sua alma.

EWALD, Rubens Ewald Filho. “Perversão”. IstoÉ, São Paulo, 31 jan. 1979. 
Crítica sobre o fi lme Perversão (Estupro!).

FASSONI, Orlando Lopes. “A trilogia de terror”. Folha de S. Paulo, 17 jun. 1968. Caderno Folha Ilustrada.
Crítica do fi lme Trilogia de terror.

_______. “O estranho mundo do Zé do Caixão”. Folha de S. Paulo, 28 nov. 1968. Caderno Folha Ilustrada.
Crítica do fi lme O estranho mundo de Zé do Caixão.

FERNANDEZ, Alexandre Agabiti. Entre la deménce et la transcendance: José Mojica
Marins et le cinéma fantastique. Tese (doutorado) – Institut de Recherche en Cinema et Audiovisuel/Université Paris 
III – Sorbonne Nouvelle, Paris, 2000. 401 pp. 
Principal referência sobre a obra de José Mojica Marins, esta pesquisa discute a apropriação do gênero fantástico 
pelo diretor a partir do estudo de seus personagens antípodas – Zé do Caixão e Finis Hominis – e da análise 
estética e estilística de sete fi lmes do cineasta: À meia-noite levarei sua alma, Esta noite encarnarei no teu cadáver, 
episódio “Pesadelo macabro” de Trilogia de terror, O estranho mundo de Zé do Caixão, O despertar da besta (Ritual 
dos sádicos), Exorcismo negro e Delírios de um anormal.

_______. “Entre la deménce et la transcendance: José Mojica Marins et le cinéma fantastique”.
Cinémas d’amérique latine, Paris, nº 10, 2002, pp. 117-128. 
Baseado na tese de doutorado do autor, o artigo evidencia o diálogo das principais obras de Mojica com o gênero 
fantástico e problematiza a relação entre o diretor e os integrantes do Cinema Novo e do Cinema Marginal. 

FERREIRA, Cid Vale (org.). Voivode – Estudo sobre os vampiros. (Prefácio de José Mojica Marins). São Paulo: 
Pandemonium Editora, 2003.
Mojica assina o prefácio deste livro que discute diversos aspectos do fenômeno vampírico.

FERREIRA, Fernando. “D’Gajão mata para vingar”. O Globo, Rio de Janeiro, 13 dez. 1972. 
Crítica do fi lme D’Gajão mata para vingar.

_______. “Exorcismo negro”. O Globo, Rio de Janeiro, 29 jan. 1975.
Crítica do fi lme Exorcismo negro.

_______. “Quando os deuses adormecem”. O Globo, Rio de Janeiro, 29 nov. 1972. 
Crítica do fi lme Quando os deuses adormecem.
 
FERREIRA, Jairo. Cinema de invenção. São Paulo: Max Limonad/Embrafi lme, 1986. 
pp. 95-104. 
O capítulo “Zé do Caixão & Mojica no jardim das delícias” refl ete sobre as principais obras do diretor a partir de 
críticas escritas por Rogério Sganzerla, Carlos Reichenbach e Gustavo Dahl. 

_______. “Manchete de jornal”. Folha de S. Paulo, 17 dez. 1978. Caderno Folhetim. 
Crítica de Mundo: mercado do sexo (Manchete de jornal).

_______. “Paraíso do cinema erótico”. Fiesta Cinema, São Paulo, ano I, nº 4, 1979, pp. 14-20.
Artigo no qual Jairo Ferreira fala sobre a recepção de Delírios de um anormal, Perversão e Mundo: mercado do sexo 
pelo público do Festival de Cinema Fantástico e de Horror em Sitges, e também sobre uma rusga ocorrida entre ele 
e o cineasta na ocasião.

_______. “Trilogia do terror”. A Tribuna, Santos, 19 jun. 1968. 
Crítica do fi lme Trilogia de terror.
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1. FILMES DIRIGIDOS POR MOJICA

1.a) LONGAS-METRAGENS 

A sina do aventureiro – São Paulo, 1957-58, 88 min, 
35 mm, P&B
Cia. Produtora: Indústria Cinematográfi ca Apolo 
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Honório Marin. Montagem: Luiz Elias. Música: João da 
Silva. Elenco: Acácio de Lima, Shirley Alves, Augusto 
de Cervantes, Ruth Ferreira, Amides Martines, Geraldo 
Martins, José Mojica Marins, Tônia Eletra.

Meu destino em tuas mãos – São Paulo, 1961-62,
80 min, 35 mm, P&B
Cia. Produtora: Indústria Cinematográfi ca Apolo. 
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: Rui 
Santos. Montagem: Máximo Barro. Música: Hermínio 
Gimenez. Elenco: Franquito, Alvino Cassiano, Nilton 
Batista, Delmo Demarcos, Nivaldo Guimarães, José 
Mojica Marins, Antonio Marins, Carmen Marins, Tônia 
Eletra, Magda Mei, Augusto de Cervantes, Mário Lima.

À meia-noite levarei sua alma – São Paulo, 1963-64,
81 min, 35 mm, P&B
Cia. Produtora: Indústria Cinematográfi ca Apolo. Direção 
e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: Giorgio Attili. 
Montagem: Luiz Elias. Música: Hermínio Gimenez e 
Salatiel Coelho. Elenco: José Mojica Marins, Magda Mei, 
Nivaldo de Lima, Valeria Vasquez, Ilídio Martins, Eucaris 
de Morais (Karé), Arildo Iruam, Antônio Marins, Mário 
Lima, Carmen Marins, Graveto.

O diabo de Vila Velha – Curitiba, 1964-65, 90 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas NTM. 
Direção: Ody Fraga e José Mojica Marins. Direção não-
creditada: Armando de Miranda. Roteiro: Ody Fraga. 
Fotografi a: Eliseo Fernandes. Montagem: Luiz Elias. 
Música: José Paulo Moreira. Elenco: Mílton Ribeiro, 
Roque Rodrigues, Nelson Teixeira Mendes, José Mojica 
Marins, Osvaldo de Souza, Rosalvo Caçador.

Esta noite encarnarei no teu cadáver – São Paulo, 
1965-66, 107 min, 35 mm, P&B / cor
Cia. Produtora: Ibéria Filmes. Direção e roteiro: José 
Mojica Marins. Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: Luiz 
Elias. Elenco: José Mojica Marins, Roque Rodrigues, 
Nádia Tell, William Morgan, Tina Wohlers, Nivaldo de 
Lima, Tânia Mendonça, Osvaldo de Souza, Arlete 
Brazolin, Mina Monte.

O estranho mundo de Zé do Caixão – São Paulo, 
1967-68, 82 min, 35 mm, P&B
Cia. Produtora: Ibéria Filmes. Direção: José Mojica 
Marins. Roteiro: Rubens F. Lucchetti Fotografi a: Giorgio 
Attili. Montagem: Eduardo Llorente. Elenco de “O 
fabricante de bonecas”: Vany Miller, Verônica Krimann, 
Paula Ramos, Esmeralda Ruchel, Luiz Sergio Person, 
Mário Lima, Rosalvo Caçador. Elenco de “Tara”: George 
Michel Serkeis, Iris Bruzzi. Elenco de “Ideologia”: José 
Mojica Marins, Osvaldo de Souza, Nidi Reis, Nivaldo de 
Lima, Salvador do Amaral, Kátia Dumont, Dario Santos. 

Trilogia de terror – São Paulo, 1967-68, 101 min,
35 mm, P&B
Cia. Produtora: PNF Produtora Nacional de Filmes/
Produções Galasy Ltda./Cia. Cinematográfi ca Franco-
Brasileira. Argumento: José Mojica Marins. Música: 
Audimus, Damiano Cozzella e Rogério Duprat. 
Montagem: Sylvio Renoldi. 
“O acordo” – Direção e roteiro: Ozualdo R. Candeias.
Fotografi a: Peter Ouerbeck. Elenco: Lucy Rangel, 
Regina Celia, Durvalino de Souza, Luis Humberto, 
Alex Ronay.
“Procissão dos mortos” – Direção e roteiro: Luiz Sergio 
Person. Fotografi a: Osvaldo de Oliveira. Elenco: Lima 
Duarte, Cacilda Lanuza, Waldir Guedes, Carlos Alberto 
Romano, Roberto Ferreira (Zé Coió).
“Pesadelo macabro” – Direção: José Mojica Marins. 
Roteiro: José Mojica Marins e Rubens F. Lucchetti. 
Fotografi a: Giorgio Attili. Elenco: Mário Lima, Vany 
Miller, Nelson Gasparini, Ingrid Holt, Walter C. Portella, 
Katia Dumont, Francis Mary.

O despertar da besta (Ritual dos sádicos)
São Paulo, 1969, 91 min, 35 mm, P&B / cor
Cia. Produtora: Multifi lmes. Direção: José Mojica Marins. 
Roteiro: Rubens F. Lucchetti. Fotografi a: Giorgio Attili. 
Montagem: Luiz Elias. Elenco: José Mojica Marins, Sérgio 
Hingst, Ozualdo R. Candeias, Andréa Bryan, Lurdes 
Vanucchi Ribas, Mário Lima, Roney Wanderney, Graveto, 
Annik Malvil, Ítala Nandi.

Sexo e sangue na trilha do tesouro – São Paulo, 
1970, 83 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas NTM. 
Direção: José Mojica Marins. Roteiro: José Mojica 
Marins e Rubens F. Lucchetti. Fotografi a: Synésio 
Silva. Montagem: Roberto Leme. Música: Giuseppe 
Mastroianni. Elenco: Roque Rodrigues, Rosângela 
Maldonado, Andréa Bryan, Frederico Scarlatti, José 
Galã, Índio Paraguaio, José Mojica Marins. 

Finis Hominis – São Paulo, 1970-71, 79 min, 35 mm,
P&B / cor
Cia. Produtora: Multifi lmes. Direção: José Mojica Marins. 
Roteiro: Rubens F. Lucchetti. Fotografi a: Giorgio Attili. 
Montagem: Roberto Leme. Elenco: José Mojica Marins, 
Tereza Sodré, Roque Rodrigues, Mário Lima, Andréa 
Bryan, Carlos Reichenbach, Cláudia Tucci, Graveto, 
Lurdes Vanucchi Ribas, Rosângela Maldonado.

D’Gajão mata para vingar – São Paulo, 1971-72,
93 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Ibéria Filmes. Direção e roteiro: José 
Mojica Marins. Fotografi a: Edward Freund. Montagem: 
Fauzi Mansur. Música: Fernando Lona e Vidal França. 
Elenco: Walter C. Portella, Ana Nilsen, Eddio Smani, 
Gracinda Fernandes, Nivaldo de Lima, Coriolano 
Rodrigo, Carmen Marins.

Quando os deuses adormecem – São Paulo, 1971-72, 
82 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas NTM. 
Direção: José Mojica Marins. Roteiro: Rubens F. 
Lucchetti. Fotografi a: Edward Freund. Montagem: 
Jovita Pereira Dias. Elenco: José Mojica Marins, 
Andréa Bryan, Amires Paranhos, Sabrina Marquezine, 
Walter C. Portella, Nivaldo de Lima, Roney Wanderney, 
Rosalvo Caçador.

A virgem e o machão – São Paulo, 1973-74, 90 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Maspe Filmes. Direção: J. Avelar [José 
Mojica Marins]. Roteiro: Georgina Duarte. Fotografi a: 
Eliseo Fernandes. Montagem: Nilcemar Leyart. Elenco: 
Aurélio Tomassini, Esperança Villanueva, Milton (Tião, o 
chimpanzé), Walter C. Portella, Vosmarline Siqueira, Alex 
Delamotte, Lisa Negri, Augusto de Cervantes, Gracinda 
Fernandes, Eddio Smani.

Exorcismo negro – São Paulo, 1974, 94 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Cinedistri. Direção: José Mojica Marins. 
Roteiro: Adriano Stuart, José Mojica Marins e Rubens 
F. Lucchetti. Fotografi a: Antonio Meliande. Montagem: 
Carlos Coimbra. Elenco: José Mojica Marins, Jofre 
Soares, Walter Stuart, Georgia Gomide, Adriano Stuart, 
Wanda Kosmo, Alcione Mazzeo, Marcelo Picchi, Ariane 
Arantes, Merisol Marins.

Como consolar viúvas – São Paulo, 1976, 97 min,
35 mm, Cor
Cia. Produtora: Maspe Filmes. Direção: J. Avelar [José 
Mojica Marins]. Roteiro: Georgina Duarte. Fotografi a: 
Giorgio Attili. Montagem: Roberto Leme. Elenco: Vic 
Barone, Vosmarline Siqueira, Zélia Diniz, Lorenia 
Machado, Walter C. Portella, Rene Mauro, Chaguinha, 
Vic Militello.

Inferno carnal – São Paulo, 1976, 82 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção: José Mojica Marins. Roteiro: Rubens F. 
Lucchetti. Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: Nilcemar 
Leyart. Música: Solon Curvello. Elenco: José Mojica 
Marins, Luely Figueiró, Osvaldo de Souza, Helena 
Ramos, Lírio Bertelli, Franci Meri, Mauro Russo.

A mulher que põe a pomba no ar – São Paulo, 1977, 
84 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Panorama Filmes do Brasil. Direção: 
José Mojica Marins. Roteiro: Rosângela Maldonado. 
Fotografi a: Giorgio Attili e Luís Antônio de Oliveira. 
Montagem: Nilcemar Leyart. Música: Rosângela 
Maldonado, Isnard Simone e Bob Jr. Elenco: Rosângela 
Maldonado, Luandy Maldonado, Marta Lupiani, Tereza 
Rodrigues, Eva Paiva, Ivan Lima, Heitor Gaiotti, Walter 
C. Portella, Alfredo Palácios.

Delírios de um anormal – São Paulo, 1977-78,
83 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção: José Mojica Marins. Roteiro: José 
Mojica Marins e Rubens F. Lucchetti. Fotografi a: 
Giorgio Attili. Montagem: Nilcemar Leyart. Música: 
Clayber de Souza. Elenco: José Mojica Marins, Jorge 
Peres, Magna Miller, Jayme Cortez, Lírio Bertelli, Anadir 
Goi, João da Cruz.

Mundo: mercado do sexo (Manchete de jornal) 
São Paulo, 1978, 81 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção: José Mojica Marins. Roteiro: Rubens 
F. Lucchetti. Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: 
Nilcemar Leyart. Música: Oscar Marcil e José Mojica 
Marins. Elenco: José Mojica Marins, Barbara Prado, 
Satã, David Hungaro, Marly Palauro, Malu de Souza, 
Giulio Aurichio, Jackson Paris, Débora Muniz, Fátima 
Senna Porto.

Perversão (Estupro!) – São Paulo, 1978, 87 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé 
do Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. 
Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: Nilcemar Leyart. 
Música: Oscar Marcil. Elenco: José Mojica Marins, Arlete 
Moreira, Ricardo Petraglia, Elza Leonetti do Amaral, 
Nadia Destro, Débora Muniz, Roney Wanderney, Fátima 
Senna Porto, Satã, Jayme Cortez.

A 5ª dimensão do sexo – São Paulo, 1984, 91 min, 
35 mm, cor
Cia. Produtora: Fotocena Filmes. Direção: José Mojica 
Marins. Roteiro: Mário Lima. Fotografi a: Virgílio Rovêda. 
Montagem: Nilcemar Leyart. Música: Oscar Marcil. 
Elenco: Márcio Prado, João Francisco, Maristela Moreno, 
Zilda Mayo, Michelle Bertran, Mara Carmem, Débora 
Muniz, Mário Lima, José Mojica Marins, Roque Palacio.

24 horas de sexo explícito – São Paulo, 1985, 77 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Fotocena Filmes. Direção: José Mojica 
Marins. Roteiro: Mário Lima. Fotografi a: Virgílio Rovêda. 
Montagem: Valmir Dias. Elenco: Silvio Junior, Walter 
Laurentis, Antônio Rody, Claudia Lopes, Tamara Stuart, 
Benê de Oliveira, Vânia Bournier, Roque Palacio, Elza 
Leonetti do Amaral, Jack (o cachorro).

48 horas de sexo alucinante – São Paulo, 1986-87,
99 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Panorama Vídeo Filmes e Magalhães 
Produtora de Filmes e Vídeo. Direção: José Mojica 
Marins. Roteiro: Mário Lima. Fotografi a: Virgílio 
Rovêda. Montagem: Mark Brown [Valmir Dias]. Elenco: 
Andrea Pucci, Oswaldo Cirilo, José Mojica Marins, 
Nelson Carlos Magalhães, Mário Lima, Silvio Júnior, 
Benê de Oliveira, Antônio Rody, Walter Gabarron, 
Eliane Gabarron.

FILMOGRAFIA
Carlos Primati
A fi lmografi a a seguir não é completa, ou seja, não reúne todas as obras realizadas por José Mojica 
Marins ou com sua participação. A difi culdade de se rastrear tudo que Mojica realizou esbarra 
na inexistência de registros de muitos de seus fi lmes – alguns deles não concluídos – e mesmo 
na falta de dados mais consistentes. Todavia, e acima de tudo, esta fi lmografi a lista os trabalhos 
mais importantes realizados pelo cineasta, incluindo seus projetos inconclusos (não contemplados 
com textos críticos na seção de artigos deste catálogo). A elaboração desta fi lmografi a contou 
com a colaboração do editor deste livro e de sua equipe, o que contribuiu para elucidar e corrigir 
informações incorretas e/ou incompletas nos próprios créditos das obras de Mojica. As datas 
assinaladas nas fi chas técnicas se referem ao(s) ano(s) de produção das respectivas obras.
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1. FILMES DIRIGIDOS POR MOJICA

1.a) LONGAS-METRAGENS 

A sina do aventureiro – São Paulo, 1957-58, 88 min, 
35 mm, P&B
Cia. Produtora: Indústria Cinematográfi ca Apolo 
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Honório Marin. Montagem: Luiz Elias. Música: João da 
Silva. Elenco: Acácio de Lima, Shirley Alves, Augusto 
de Cervantes, Ruth Ferreira, Amides Martines, Geraldo 
Martins, José Mojica Marins, Tônia Eletra.

Meu destino em tuas mãos – São Paulo, 1961-62,
80 min, 35 mm, P&B
Cia. Produtora: Indústria Cinematográfi ca Apolo. 
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: Rui 
Santos. Montagem: Máximo Barro. Música: Hermínio 
Gimenez. Elenco: Franquito, Alvino Cassiano, Nilton 
Batista, Delmo Demarcos, Nivaldo Guimarães, José 
Mojica Marins, Antonio Marins, Carmen Marins, Tônia 
Eletra, Magda Mei, Augusto de Cervantes, Mário Lima.

À meia-noite levarei sua alma – São Paulo, 1963-64,
81 min, 35 mm, P&B
Cia. Produtora: Indústria Cinematográfi ca Apolo. Direção 
e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: Giorgio Attili. 
Montagem: Luiz Elias. Música: Hermínio Gimenez e 
Salatiel Coelho. Elenco: José Mojica Marins, Magda Mei, 
Nivaldo de Lima, Valeria Vasquez, Ilídio Martins, Eucaris 
de Morais (Karé), Arildo Iruam, Antônio Marins, Mário 
Lima, Carmen Marins, Graveto.

O diabo de Vila Velha – Curitiba, 1964-65, 90 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas NTM. 
Direção: Ody Fraga e José Mojica Marins. Direção não-
creditada: Armando de Miranda. Roteiro: Ody Fraga. 
Fotografi a: Eliseo Fernandes. Montagem: Luiz Elias. 
Música: José Paulo Moreira. Elenco: Mílton Ribeiro, 
Roque Rodrigues, Nelson Teixeira Mendes, José Mojica 
Marins, Osvaldo de Souza, Rosalvo Caçador.

Esta noite encarnarei no teu cadáver – São Paulo, 
1965-66, 107 min, 35 mm, P&B / cor
Cia. Produtora: Ibéria Filmes. Direção e roteiro: José 
Mojica Marins. Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: Luiz 
Elias. Elenco: José Mojica Marins, Roque Rodrigues, 
Nádia Tell, William Morgan, Tina Wohlers, Nivaldo de 
Lima, Tânia Mendonça, Osvaldo de Souza, Arlete 
Brazolin, Mina Monte.

O estranho mundo de Zé do Caixão – São Paulo, 
1967-68, 82 min, 35 mm, P&B
Cia. Produtora: Ibéria Filmes. Direção: José Mojica 
Marins. Roteiro: Rubens F. Lucchetti Fotografi a: Giorgio 
Attili. Montagem: Eduardo Llorente. Elenco de “O 
fabricante de bonecas”: Vany Miller, Verônica Krimann, 
Paula Ramos, Esmeralda Ruchel, Luiz Sergio Person, 
Mário Lima, Rosalvo Caçador. Elenco de “Tara”: George 
Michel Serkeis, Iris Bruzzi. Elenco de “Ideologia”: José 
Mojica Marins, Osvaldo de Souza, Nidi Reis, Nivaldo de 
Lima, Salvador do Amaral, Kátia Dumont, Dario Santos. 

Trilogia de terror – São Paulo, 1967-68, 101 min,
35 mm, P&B
Cia. Produtora: PNF Produtora Nacional de Filmes/
Produções Galasy Ltda./Cia. Cinematográfi ca Franco-
Brasileira. Argumento: José Mojica Marins. Música: 
Audimus, Damiano Cozzella e Rogério Duprat. 
Montagem: Sylvio Renoldi. 
“O acordo” – Direção e roteiro: Ozualdo R. Candeias.
Fotografi a: Peter Ouerbeck. Elenco: Lucy Rangel, 
Regina Celia, Durvalino de Souza, Luis Humberto, 
Alex Ronay.
“Procissão dos mortos” – Direção e roteiro: Luiz Sergio 
Person. Fotografi a: Osvaldo de Oliveira. Elenco: Lima 
Duarte, Cacilda Lanuza, Waldir Guedes, Carlos Alberto 
Romano, Roberto Ferreira (Zé Coió).
“Pesadelo macabro” – Direção: José Mojica Marins. 
Roteiro: José Mojica Marins e Rubens F. Lucchetti. 
Fotografi a: Giorgio Attili. Elenco: Mário Lima, Vany 
Miller, Nelson Gasparini, Ingrid Holt, Walter C. Portella, 
Katia Dumont, Francis Mary.

O despertar da besta (Ritual dos sádicos)
São Paulo, 1969, 91 min, 35 mm, P&B / cor
Cia. Produtora: Multifi lmes. Direção: José Mojica Marins. 
Roteiro: Rubens F. Lucchetti. Fotografi a: Giorgio Attili. 
Montagem: Luiz Elias. Elenco: José Mojica Marins, Sérgio 
Hingst, Ozualdo R. Candeias, Andréa Bryan, Lurdes 
Vanucchi Ribas, Mário Lima, Roney Wanderney, Graveto, 
Annik Malvil, Ítala Nandi.

Sexo e sangue na trilha do tesouro – São Paulo, 
1970, 83 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas NTM. 
Direção: José Mojica Marins. Roteiro: José Mojica 
Marins e Rubens F. Lucchetti. Fotografi a: Synésio 
Silva. Montagem: Roberto Leme. Música: Giuseppe 
Mastroianni. Elenco: Roque Rodrigues, Rosângela 
Maldonado, Andréa Bryan, Frederico Scarlatti, José 
Galã, Índio Paraguaio, José Mojica Marins. 

Finis Hominis – São Paulo, 1970-71, 79 min, 35 mm,
P&B / cor
Cia. Produtora: Multifi lmes. Direção: José Mojica Marins. 
Roteiro: Rubens F. Lucchetti. Fotografi a: Giorgio Attili. 
Montagem: Roberto Leme. Elenco: José Mojica Marins, 
Tereza Sodré, Roque Rodrigues, Mário Lima, Andréa 
Bryan, Carlos Reichenbach, Cláudia Tucci, Graveto, 
Lurdes Vanucchi Ribas, Rosângela Maldonado.

D’Gajão mata para vingar – São Paulo, 1971-72,
93 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Ibéria Filmes. Direção e roteiro: José 
Mojica Marins. Fotografi a: Edward Freund. Montagem: 
Fauzi Mansur. Música: Fernando Lona e Vidal França. 
Elenco: Walter C. Portella, Ana Nilsen, Eddio Smani, 
Gracinda Fernandes, Nivaldo de Lima, Coriolano 
Rodrigo, Carmen Marins.

Quando os deuses adormecem – São Paulo, 1971-72, 
82 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas NTM. 
Direção: José Mojica Marins. Roteiro: Rubens F. 
Lucchetti. Fotografi a: Edward Freund. Montagem: 
Jovita Pereira Dias. Elenco: José Mojica Marins, 
Andréa Bryan, Amires Paranhos, Sabrina Marquezine, 
Walter C. Portella, Nivaldo de Lima, Roney Wanderney, 
Rosalvo Caçador.

A virgem e o machão – São Paulo, 1973-74, 90 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Maspe Filmes. Direção: J. Avelar [José 
Mojica Marins]. Roteiro: Georgina Duarte. Fotografi a: 
Eliseo Fernandes. Montagem: Nilcemar Leyart. Elenco: 
Aurélio Tomassini, Esperança Villanueva, Milton (Tião, o 
chimpanzé), Walter C. Portella, Vosmarline Siqueira, Alex 
Delamotte, Lisa Negri, Augusto de Cervantes, Gracinda 
Fernandes, Eddio Smani.

Exorcismo negro – São Paulo, 1974, 94 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Cinedistri. Direção: José Mojica Marins. 
Roteiro: Adriano Stuart, José Mojica Marins e Rubens 
F. Lucchetti. Fotografi a: Antonio Meliande. Montagem: 
Carlos Coimbra. Elenco: José Mojica Marins, Jofre 
Soares, Walter Stuart, Georgia Gomide, Adriano Stuart, 
Wanda Kosmo, Alcione Mazzeo, Marcelo Picchi, Ariane 
Arantes, Merisol Marins.

Como consolar viúvas – São Paulo, 1976, 97 min,
35 mm, Cor
Cia. Produtora: Maspe Filmes. Direção: J. Avelar [José 
Mojica Marins]. Roteiro: Georgina Duarte. Fotografi a: 
Giorgio Attili. Montagem: Roberto Leme. Elenco: Vic 
Barone, Vosmarline Siqueira, Zélia Diniz, Lorenia 
Machado, Walter C. Portella, Rene Mauro, Chaguinha, 
Vic Militello.

Inferno carnal – São Paulo, 1976, 82 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção: José Mojica Marins. Roteiro: Rubens F. 
Lucchetti. Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: Nilcemar 
Leyart. Música: Solon Curvello. Elenco: José Mojica 
Marins, Luely Figueiró, Osvaldo de Souza, Helena 
Ramos, Lírio Bertelli, Franci Meri, Mauro Russo.

A mulher que põe a pomba no ar – São Paulo, 1977, 
84 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Panorama Filmes do Brasil. Direção: 
José Mojica Marins. Roteiro: Rosângela Maldonado. 
Fotografi a: Giorgio Attili e Luís Antônio de Oliveira. 
Montagem: Nilcemar Leyart. Música: Rosângela 
Maldonado, Isnard Simone e Bob Jr. Elenco: Rosângela 
Maldonado, Luandy Maldonado, Marta Lupiani, Tereza 
Rodrigues, Eva Paiva, Ivan Lima, Heitor Gaiotti, Walter 
C. Portella, Alfredo Palácios.

Delírios de um anormal – São Paulo, 1977-78,
83 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção: José Mojica Marins. Roteiro: José 
Mojica Marins e Rubens F. Lucchetti. Fotografi a: 
Giorgio Attili. Montagem: Nilcemar Leyart. Música: 
Clayber de Souza. Elenco: José Mojica Marins, Jorge 
Peres, Magna Miller, Jayme Cortez, Lírio Bertelli, Anadir 
Goi, João da Cruz.

Mundo: mercado do sexo (Manchete de jornal) 
São Paulo, 1978, 81 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção: José Mojica Marins. Roteiro: Rubens 
F. Lucchetti. Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: 
Nilcemar Leyart. Música: Oscar Marcil e José Mojica 
Marins. Elenco: José Mojica Marins, Barbara Prado, 
Satã, David Hungaro, Marly Palauro, Malu de Souza, 
Giulio Aurichio, Jackson Paris, Débora Muniz, Fátima 
Senna Porto.

Perversão (Estupro!) – São Paulo, 1978, 87 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé 
do Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. 
Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: Nilcemar Leyart. 
Música: Oscar Marcil. Elenco: José Mojica Marins, Arlete 
Moreira, Ricardo Petraglia, Elza Leonetti do Amaral, 
Nadia Destro, Débora Muniz, Roney Wanderney, Fátima 
Senna Porto, Satã, Jayme Cortez.

A 5ª dimensão do sexo – São Paulo, 1984, 91 min, 
35 mm, cor
Cia. Produtora: Fotocena Filmes. Direção: José Mojica 
Marins. Roteiro: Mário Lima. Fotografi a: Virgílio Rovêda. 
Montagem: Nilcemar Leyart. Música: Oscar Marcil. 
Elenco: Márcio Prado, João Francisco, Maristela Moreno, 
Zilda Mayo, Michelle Bertran, Mara Carmem, Débora 
Muniz, Mário Lima, José Mojica Marins, Roque Palacio.

24 horas de sexo explícito – São Paulo, 1985, 77 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Fotocena Filmes. Direção: José Mojica 
Marins. Roteiro: Mário Lima. Fotografi a: Virgílio Rovêda. 
Montagem: Valmir Dias. Elenco: Silvio Junior, Walter 
Laurentis, Antônio Rody, Claudia Lopes, Tamara Stuart, 
Benê de Oliveira, Vânia Bournier, Roque Palacio, Elza 
Leonetti do Amaral, Jack (o cachorro).

48 horas de sexo alucinante – São Paulo, 1986-87,
99 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Panorama Vídeo Filmes e Magalhães 
Produtora de Filmes e Vídeo. Direção: José Mojica 
Marins. Roteiro: Mário Lima. Fotografi a: Virgílio 
Rovêda. Montagem: Mark Brown [Valmir Dias]. Elenco: 
Andrea Pucci, Oswaldo Cirilo, José Mojica Marins, 
Nelson Carlos Magalhães, Mário Lima, Silvio Júnior, 
Benê de Oliveira, Antônio Rody, Walter Gabarron, 
Eliane Gabarron.

FILMOGRAFIA
Carlos Primati
A fi lmografi a a seguir não é completa, ou seja, não reúne todas as obras realizadas por José Mojica 
Marins ou com sua participação. A difi culdade de se rastrear tudo que Mojica realizou esbarra 
na inexistência de registros de muitos de seus fi lmes – alguns deles não concluídos – e mesmo 
na falta de dados mais consistentes. Todavia, e acima de tudo, esta fi lmografi a lista os trabalhos 
mais importantes realizados pelo cineasta, incluindo seus projetos inconclusos (não contemplados 
com textos críticos na seção de artigos deste catálogo). A elaboração desta fi lmografi a contou 
com a colaboração do editor deste livro e de sua equipe, o que contribuiu para elucidar e corrigir 
informações incorretas e/ou incompletas nos próprios créditos das obras de Mojica. As datas 
assinaladas nas fi chas técnicas se referem ao(s) ano(s) de produção das respectivas obras.
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Dr. Frank na clínica das taras – São Paulo, 1986-87,
90 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Canaã Produções Cinematográfi cas. 
Direção: J. Avelar [José Mojica Marins]. Roteiro: José 
Mojica Marins. Fotografi a: Virgílio Rovêda. Montagem: 
Walter Wanny. Elenco: Débora Muniz, Ary Santiago, 
Lilian Vilar, João Shawn, Sandra Midori, Georges 
Christofi dis, Zé da Ilha.

Encarnação do demônio – São Paulo, 2006-07, em 
fi nalização, 35 mm, cor / P&B
Cia. Produtora: Olhos de Cão/Gullane Filmes. Direção: 
José Mojica Marins. Roteiro: José Mojica Marins e 
Dennison Ramalho. Fotografi a: José Roberto Eliezer. 
Montagem: Paulo Sacramento. Elenco: José Mojica 
Marins, Jece Valadão, Adriano Stuart, Rui Resende, 
Cristina Aché, Leny Dark, Débora Muniz, Helena Ignez, 
José Celso Martinez Corrêa, Raymond Castile.

1.b) MÉDIAS-METRAGENS

Demônios e maravilhas – São Paulo, 1976-96, 49 min, 
35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão/Magma Produções Artísticas Ltda. Direção: 
José Mojica Marins. Roteiro: José Mojica Marins, 
Crounel Marins e Regina Andrion. Fotografi a: Giorgio 
Attili. Montagem: Nilcemar Leyart. Elenco: José Mojica 
Marins, Nilcemar Leyart, Satã, Lírio Bertelli, Walter 
Setembro, Carmen Marins, Elza Barbosa, Regina 
Andrion, Francisco Cavalcanti, Giulio Aurichio.

A praga – São Paulo, 1980-2007, 58 min, 8 mm, cor
Cia. Produtora: Heco Produções. Direção: José Mojica 
Marins. Roteiro: Rubens F. Lucchetti. Fotografi a: 
Giuseppe Romero e André Sigwalt. Música: Thiago Cury. 
Montagem: Eugênio Puppo. Elenco: Felipe Von Rhine, 
José Mojica Marins, Sílvia Gless, Wanda Kosmo.

1.c) CURTAS-METRAGENS PROFISSIONAIS 

Evolução (Homens versus máquinas: a luta do século 
no planeta dos botões) – São Paulo, 1979, 8 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Luís Antônio de Oliveira. Elenco: Nascimento Revista, Élio 
Wels, José Teixeira, Crounel Marins e grupo de artistas.

Simplesmente mulher (A imigrante) – São Paulo, 1979,  
9 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Luís Antônio de Oliveira. Montagem: Nilcemar Leyart. 
Música: Oscar Marcil. Elenco: Fátima Senna Porto, 
Reginaldo Perez, Élio Wels e Nilcemar Marins.

Fim – São Paulo, 1986-2003, 13 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé 
do Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. 
Fotografi a: Salvador do Amaral. Montagem: Nilcemar 
Leyart. Elenco: Marie Edelgunde Platz, Alberto Karlinski, 
Ely Silva, Regina Andrion. (Obs.: Curta montado a partir 
de material realizado originalmente para o longa A hora 
do medo.)

1.d) CURTAS-METRAGENS AMADORES

O juízo fi nal – São Paulo, 1949, 8 mm, P&B
Os lugares por onde eu passei – São Paulo, 1949,
8 mm, P&B

Reino sangrento – São Paulo, 1950, 16 mm, P&B

Retrato de Cristo – São Paulo, 1950, 16 mm, P&B

Fantasia cinematográfi ca – São Paulo, 1951, 16 mm, P&B

Feitiçaria – São Paulo, 1951, 16 mm, P&B

Encruzilhada da perdição – São Paulo, 1952, 16 mm, 
P&B

A mágica do mágico – São Paulo, 1952, 16 mm, P&B

A voz do coveiro – São Paulo, 1953, 16 mm, P&B

Beijos a granel – São Paulo, 1954, 16 mm, P&B

De tudo um pouco – São Paulo, 1954, 16 mm, P&B

O que vem depois da morte – São Paulo, 1954,
16 mm, P&B

Sonho de vagabundo – São Paulo, 1954, 16 mm, 
P&B

Greve dos vagabundos – São Paulo, 1955, 16 mm, P&B

1.e) FILMES DIRIGIDOS COM ALUNOS 

Teatro na praia – São Paulo, 1974, 8 mm, cor
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Roberto Vasconcelos. Elenco: José Mojica Marins.

Terror branco – São Paulo, 1974, 8 mm, cor
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Roberto Vasconcelos. Elenco: José Mojica Marins.

Terror negro – São Paulo, 1974, 8 mm, cor
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Roberto Vasconcelos. Elenco: José Mojica Marins.

A sepultura – São Paulo, 1974-78, 8 mm, cor
Direção: José Mojica Marins. Roteiro: José Mojica 
Marins, Roberto Vasconcelos, Samuel Alves de Moura. 
Fotografi a: Roberto Vasconcelos. Elenco: José Mojica 
Marins.

1.f) VÍDEOS

O poder da arte – São Paulo, 1994, 81 min, cor / P&B
Cia. Produtora: Play-Tape Produções/Associação 
Benefi cente Cultural Zé do Caixão. Direção: José 
Mojica Marins. Fotografi a: Willian, Antonio Herreira e 
Elza Fernandes. Elenco: José Mojica Marins, Mariliz 
Marins, Walter Alvarenga.

Resolução das complicações em ceratomileusis 
São Paulo, 1996, 9 min, cor
Cia. Produtora: Associação Benefi cente e Cultural Zé 
do Caixão. Direção: José Mojica Marins. Montagem: 
Alexandre Feythal. Elenco: Ednei Nascimento, Gracielle 
Libório, Lindalva Maria Mevs, José Mojica Marins.

Horror com horror – São Paulo, 1997, cerca de
30 min, cor
Cia. Produtora: Associação Benefi cente e Cultural Zé 
do Caixão. Direção: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Delcídio Luz. Montagem: Fabrício Cavalcanti. Elenco: 
Elias Apolo, Roger Divila, Andreia Zanardi, Getúlio 
Borges, Gracielle Libório, Rosemar Marins, José 
Mojica Marins.

2. FILMES COM DIREÇÃO
NÃO-CREDITADA A MOJICA OU COM 
DIREÇÃO DE CENAS ADICIONAIS
DE MOJICA 

2.a) LONGAS-METRAGENS
Genê Carvalho, Rosalvo Caçador.
O fracasso de um homem nas duas noites de 
núpcias – São Paulo, 1972, 85 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas NTM. 
Direção e roteiro: George Michel Serkeis. Direção 
não-creditada: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Edward Freund e Guglielmo Lombardi. Montagem: 
Nilcemar Leyart. Elenco: George Michel Serkeis, 
Tereza Sodré, Maria Aparecida, José Mojica Marins, 
Sílvia Gless, Satã.

A estranha hospedaria dos prazeres – São Paulo, 
1975, 79 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção: Marcelo Motta. Direção não-creditada: 
José Mojica Marins. Roteiro: Rubens F. Lucchetti. 
Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: Nilcemar Leyart. 
Elenco: José Mojica Marins, Rosalvo Caçador, Marizeth 
Baumgartem, Luzia Zaracausca, Alfredo de Almeida, 
Enicirley Nunes, David Hungaro.

A deusa de mármore: escrava do diabo – São Paulo, 
1978, 82 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Panorama Filmes do Brasil. Direção: 
Rosângela Maldonado. Direção não-creditada: 
José Mojica Marins. Roteiro: Rosângela Maldonado. 
Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: Walter Wanny. 
Música: Isnard Simone e Rômulo Paes. Elenco: 
Rosângela Maldonado, José Mojica Marins, João 
Paulo, Luandy Maldonado, Anadir Goi, Anita Nunes, 
Inaldo Ramayan, Isnard Simone, David Hungaro.

A hora do medo – São Paulo, 1986, 78 min, 35 mm, 
cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção: Francisco 
Cavalcanti. Direção de cenas adicionais: José Mojica 
Marins. Roteiro: Francisco Cavalcanti. Fotografi a: 
Salvador do Amaral. Montagem: Walmir Dias. Elenco: 
Francisco Cavalcanti, Marie Edelgunde Platz Wichering, 
Albert Karlinski, Ely Silva, Fabrício Cavalcanti, Regina 
Andrion, Darcy Silva, Clery Cunha.

2.b) MÉDIA-METRAGEM

No mundo da Carochinha, volume 1: Chapeuzinho 
Vermelho – São Paulo, 1986, 42 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: WR-Filmes. Direção: Wilson Rodrigues. 
Supervisão de direção: José Mojica Marins. Direção 
não-creditada: José Mojica Marins. Roteiro: Rubens 
F. Lucchetti. Fotografi a: Wilson Rodrigues. Montagem: 
Roberto Leme. Música: Tarcísio José. Elenco: Regiane 
Cohen, João Gabriel, Luzinethe Xavier, Eliane Amorin, 
Carlos Cimmerman, Rosemar Marins, Nilcemar Marins.

3. FILMES NÃO-CONCLUÍDOS
COM DIREÇÃO DE MOJICA

Sentença de Deus – São Paulo, 1955-56, 35 mm, P&B
Cia. Produtora: Indústria Cinematográfi ca Apolo. 
Direção e roteiro: José Mojica Marins.  Elenco: Nancy 
Montez, Conchita Espanhol, Rosita Soler, José Mojica 
Marins, Aldenoura de Sá Porto.

Pesadelo – São Paulo, 1965, 16 mm, P&B
Cia. Produtora: Indústria Cinematográfi ca Apolo. 
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: José 
Vedovato. Montagem: Luiz Elias. Elenco: Sebastião 
Grandin, Nilcemar Leyart.

Brincadeira fatal – São Paulo, 1979, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé 
do Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. 
Fotografi a: Luís Antônio de Oliveira. Elenco: Artur Auter, 
Débora Muniz. 

É proibido caçar produtores de cinema: espécie em 
extinção – São Paulo, 1979, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé 
do Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. 
Fotografi a: Luís Antônio de Oliveira. Elenco: Cléber 
de Hollanda, Débora Muniz, Sandro, Tarzan, Nivaldo 
Vasconcelos.

Justiça, justiça – São Paulo, 1979, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Luís Antônio de Oliveira. Elenco: Carmen Marins, Antônio 
Feo-Nascimento, Tarzan, Débora Muniz.

As duas faces de um psicopata – São Paulo, 1987, 
35 mm, cor
Cia. Produtora: Canaã Produções Cinematográfi cas. 
Direção: J. Avelar [José Mojica Marins]. Roteiro: Ary 
Santiago. Fotografia: Virgílio Rovêda. Elenco: Ary 
Santiago, Débora Muniz, Goretti, Daliléia Hayalla, 
Regina Andrion, Zé da Ilha.

Alucinação macabra – São Paulo, 1993, 35 mm / 
vídeo, cor
Cia. Produtora: Associação Cultural e Benefi cente 
Zé do Caixão. Direção: José Mojica Marins. Roteiro: 
José Mojica Marins e Ednei Graciano do Nascimento. 
Fotografi a: Luís Antônio de Oliveira e Giorgio Attili. 
Montagem: Nilcemar Leyart. Elenco: José Mojica 
Marins, Maria Genilda, Mariângela de Castro, Janete 
Raspe, Ednei Graciano do Nascimento, Ednéia 
Araújo, Nilcemar Marins, Delcídio da Luz, Carlos 
Eduardo Miranda.



166 167

Dr. Frank na clínica das taras – São Paulo, 1986-87,
90 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Canaã Produções Cinematográfi cas. 
Direção: J. Avelar [José Mojica Marins]. Roteiro: José 
Mojica Marins. Fotografi a: Virgílio Rovêda. Montagem: 
Walter Wanny. Elenco: Débora Muniz, Ary Santiago, 
Lilian Vilar, João Shawn, Sandra Midori, Georges 
Christofi dis, Zé da Ilha.

Encarnação do demônio – São Paulo, 2006-07, em 
fi nalização, 35 mm, cor / P&B
Cia. Produtora: Olhos de Cão/Gullane Filmes. Direção: 
José Mojica Marins. Roteiro: José Mojica Marins e 
Dennison Ramalho. Fotografi a: José Roberto Eliezer. 
Montagem: Paulo Sacramento. Elenco: José Mojica 
Marins, Jece Valadão, Adriano Stuart, Rui Resende, 
Cristina Aché, Leny Dark, Débora Muniz, Helena Ignez, 
José Celso Martinez Corrêa, Raymond Castile.

1.b) MÉDIAS-METRAGENS

Demônios e maravilhas – São Paulo, 1976-96, 49 min, 
35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão/Magma Produções Artísticas Ltda. Direção: 
José Mojica Marins. Roteiro: José Mojica Marins, 
Crounel Marins e Regina Andrion. Fotografi a: Giorgio 
Attili. Montagem: Nilcemar Leyart. Elenco: José Mojica 
Marins, Nilcemar Leyart, Satã, Lírio Bertelli, Walter 
Setembro, Carmen Marins, Elza Barbosa, Regina 
Andrion, Francisco Cavalcanti, Giulio Aurichio.

A praga – São Paulo, 1980-2007, 58 min, 8 mm, cor
Cia. Produtora: Heco Produções. Direção: José Mojica 
Marins. Roteiro: Rubens F. Lucchetti. Fotografi a: 
Giuseppe Romero e André Sigwalt. Música: Thiago Cury. 
Montagem: Eugênio Puppo. Elenco: Felipe Von Rhine, 
José Mojica Marins, Sílvia Gless, Wanda Kosmo.

1.c) CURTAS-METRAGENS PROFISSIONAIS 

Evolução (Homens versus máquinas: a luta do século 
no planeta dos botões) – São Paulo, 1979, 8 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Luís Antônio de Oliveira. Elenco: Nascimento Revista, Élio 
Wels, José Teixeira, Crounel Marins e grupo de artistas.

Simplesmente mulher (A imigrante) – São Paulo, 1979,  
9 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Luís Antônio de Oliveira. Montagem: Nilcemar Leyart. 
Música: Oscar Marcil. Elenco: Fátima Senna Porto, 
Reginaldo Perez, Élio Wels e Nilcemar Marins.

Fim – São Paulo, 1986-2003, 13 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé 
do Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. 
Fotografi a: Salvador do Amaral. Montagem: Nilcemar 
Leyart. Elenco: Marie Edelgunde Platz, Alberto Karlinski, 
Ely Silva, Regina Andrion. (Obs.: Curta montado a partir 
de material realizado originalmente para o longa A hora 
do medo.)

1.d) CURTAS-METRAGENS AMADORES

O juízo fi nal – São Paulo, 1949, 8 mm, P&B
Os lugares por onde eu passei – São Paulo, 1949,
8 mm, P&B

Reino sangrento – São Paulo, 1950, 16 mm, P&B

Retrato de Cristo – São Paulo, 1950, 16 mm, P&B

Fantasia cinematográfi ca – São Paulo, 1951, 16 mm, P&B

Feitiçaria – São Paulo, 1951, 16 mm, P&B

Encruzilhada da perdição – São Paulo, 1952, 16 mm, 
P&B

A mágica do mágico – São Paulo, 1952, 16 mm, P&B

A voz do coveiro – São Paulo, 1953, 16 mm, P&B

Beijos a granel – São Paulo, 1954, 16 mm, P&B

De tudo um pouco – São Paulo, 1954, 16 mm, P&B

O que vem depois da morte – São Paulo, 1954,
16 mm, P&B

Sonho de vagabundo – São Paulo, 1954, 16 mm, 
P&B

Greve dos vagabundos – São Paulo, 1955, 16 mm, P&B

1.e) FILMES DIRIGIDOS COM ALUNOS 

Teatro na praia – São Paulo, 1974, 8 mm, cor
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Roberto Vasconcelos. Elenco: José Mojica Marins.

Terror branco – São Paulo, 1974, 8 mm, cor
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Roberto Vasconcelos. Elenco: José Mojica Marins.

Terror negro – São Paulo, 1974, 8 mm, cor
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Roberto Vasconcelos. Elenco: José Mojica Marins.

A sepultura – São Paulo, 1974-78, 8 mm, cor
Direção: José Mojica Marins. Roteiro: José Mojica 
Marins, Roberto Vasconcelos, Samuel Alves de Moura. 
Fotografi a: Roberto Vasconcelos. Elenco: José Mojica 
Marins.

1.f) VÍDEOS

O poder da arte – São Paulo, 1994, 81 min, cor / P&B
Cia. Produtora: Play-Tape Produções/Associação 
Benefi cente Cultural Zé do Caixão. Direção: José 
Mojica Marins. Fotografi a: Willian, Antonio Herreira e 
Elza Fernandes. Elenco: José Mojica Marins, Mariliz 
Marins, Walter Alvarenga.

Resolução das complicações em ceratomileusis 
São Paulo, 1996, 9 min, cor
Cia. Produtora: Associação Benefi cente e Cultural Zé 
do Caixão. Direção: José Mojica Marins. Montagem: 
Alexandre Feythal. Elenco: Ednei Nascimento, Gracielle 
Libório, Lindalva Maria Mevs, José Mojica Marins.

Horror com horror – São Paulo, 1997, cerca de
30 min, cor
Cia. Produtora: Associação Benefi cente e Cultural Zé 
do Caixão. Direção: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Delcídio Luz. Montagem: Fabrício Cavalcanti. Elenco: 
Elias Apolo, Roger Divila, Andreia Zanardi, Getúlio 
Borges, Gracielle Libório, Rosemar Marins, José 
Mojica Marins.

2. FILMES COM DIREÇÃO
NÃO-CREDITADA A MOJICA OU COM 
DIREÇÃO DE CENAS ADICIONAIS
DE MOJICA 

2.a) LONGAS-METRAGENS
Genê Carvalho, Rosalvo Caçador.
O fracasso de um homem nas duas noites de 
núpcias – São Paulo, 1972, 85 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas NTM. 
Direção e roteiro: George Michel Serkeis. Direção 
não-creditada: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Edward Freund e Guglielmo Lombardi. Montagem: 
Nilcemar Leyart. Elenco: George Michel Serkeis, 
Tereza Sodré, Maria Aparecida, José Mojica Marins, 
Sílvia Gless, Satã.

A estranha hospedaria dos prazeres – São Paulo, 
1975, 79 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção: Marcelo Motta. Direção não-creditada: 
José Mojica Marins. Roteiro: Rubens F. Lucchetti. 
Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: Nilcemar Leyart. 
Elenco: José Mojica Marins, Rosalvo Caçador, Marizeth 
Baumgartem, Luzia Zaracausca, Alfredo de Almeida, 
Enicirley Nunes, David Hungaro.

A deusa de mármore: escrava do diabo – São Paulo, 
1978, 82 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Panorama Filmes do Brasil. Direção: 
Rosângela Maldonado. Direção não-creditada: 
José Mojica Marins. Roteiro: Rosângela Maldonado. 
Fotografi a: Giorgio Attili. Montagem: Walter Wanny. 
Música: Isnard Simone e Rômulo Paes. Elenco: 
Rosângela Maldonado, José Mojica Marins, João 
Paulo, Luandy Maldonado, Anadir Goi, Anita Nunes, 
Inaldo Ramayan, Isnard Simone, David Hungaro.

A hora do medo – São Paulo, 1986, 78 min, 35 mm, 
cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção: Francisco 
Cavalcanti. Direção de cenas adicionais: José Mojica 
Marins. Roteiro: Francisco Cavalcanti. Fotografi a: 
Salvador do Amaral. Montagem: Walmir Dias. Elenco: 
Francisco Cavalcanti, Marie Edelgunde Platz Wichering, 
Albert Karlinski, Ely Silva, Fabrício Cavalcanti, Regina 
Andrion, Darcy Silva, Clery Cunha.

2.b) MÉDIA-METRAGEM

No mundo da Carochinha, volume 1: Chapeuzinho 
Vermelho – São Paulo, 1986, 42 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: WR-Filmes. Direção: Wilson Rodrigues. 
Supervisão de direção: José Mojica Marins. Direção 
não-creditada: José Mojica Marins. Roteiro: Rubens 
F. Lucchetti. Fotografi a: Wilson Rodrigues. Montagem: 
Roberto Leme. Música: Tarcísio José. Elenco: Regiane 
Cohen, João Gabriel, Luzinethe Xavier, Eliane Amorin, 
Carlos Cimmerman, Rosemar Marins, Nilcemar Marins.

3. FILMES NÃO-CONCLUÍDOS
COM DIREÇÃO DE MOJICA

Sentença de Deus – São Paulo, 1955-56, 35 mm, P&B
Cia. Produtora: Indústria Cinematográfi ca Apolo. 
Direção e roteiro: José Mojica Marins.  Elenco: Nancy 
Montez, Conchita Espanhol, Rosita Soler, José Mojica 
Marins, Aldenoura de Sá Porto.

Pesadelo – São Paulo, 1965, 16 mm, P&B
Cia. Produtora: Indústria Cinematográfi ca Apolo. 
Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: José 
Vedovato. Montagem: Luiz Elias. Elenco: Sebastião 
Grandin, Nilcemar Leyart.

Brincadeira fatal – São Paulo, 1979, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé 
do Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. 
Fotografi a: Luís Antônio de Oliveira. Elenco: Artur Auter, 
Débora Muniz. 

É proibido caçar produtores de cinema: espécie em 
extinção – São Paulo, 1979, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé 
do Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. 
Fotografi a: Luís Antônio de Oliveira. Elenco: Cléber 
de Hollanda, Débora Muniz, Sandro, Tarzan, Nivaldo 
Vasconcelos.

Justiça, justiça – São Paulo, 1979, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Produções Cinematográfi cas Zé do 
Caixão. Direção e roteiro: José Mojica Marins. Fotografi a: 
Luís Antônio de Oliveira. Elenco: Carmen Marins, Antônio 
Feo-Nascimento, Tarzan, Débora Muniz.

As duas faces de um psicopata – São Paulo, 1987, 
35 mm, cor
Cia. Produtora: Canaã Produções Cinematográfi cas. 
Direção: J. Avelar [José Mojica Marins]. Roteiro: Ary 
Santiago. Fotografia: Virgílio Rovêda. Elenco: Ary 
Santiago, Débora Muniz, Goretti, Daliléia Hayalla, 
Regina Andrion, Zé da Ilha.

Alucinação macabra – São Paulo, 1993, 35 mm / 
vídeo, cor
Cia. Produtora: Associação Cultural e Benefi cente 
Zé do Caixão. Direção: José Mojica Marins. Roteiro: 
José Mojica Marins e Ednei Graciano do Nascimento. 
Fotografi a: Luís Antônio de Oliveira e Giorgio Attili. 
Montagem: Nilcemar Leyart. Elenco: José Mojica 
Marins, Maria Genilda, Mariângela de Castro, Janete 
Raspe, Ednei Graciano do Nascimento, Ednéia 
Araújo, Nilcemar Marins, Delcídio da Luz, Carlos 
Eduardo Miranda.
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4. FILMES COM PARTICIPAÇÃO DE 
MOJICA APENAS COMO ATOR
 
4.a) LONGAS-METRAGENS 

Audácia! a fúria dos desejos – São Paulo, 1969,
87 min, 35 mm, P&B
Cia. Produtora: Xanadu Produções Cinematográfi cas/
Horus Filmes. Fotografi a: Carlos Reichenbach. 
Montagem: Jovita Pereira Dias. 
“Prólogo” – Argumento e direção: Carlos Reichenbach 
e Antônio Lima. Elenco: José Mojica Marins, Maurice 
Capovilla, Júlia Miranda, Maurício do Valle, Jorge 
Bodansky, Rogério Sganzerla.
“A badaladíssima dos trópicos x Os picaretas do 
sexo” – Direção: Carlos Reichenbach. Roteiro: Jairo 
Ferreira e Carlos Reichenbach. Elenco: Maria Cristina 
Rocha, Sabrina, Palito, José Mojica Marins, Rogério 
Sganzerla. 
“Amor-69” – Direção: Antônio Lima. Roteiro: Dirceu 
Soares e Antônio Lima. Elenco: Júlia Miranda, Gilberto 
Sálvio, Tereza Sodré, Ney Latorraca. 

O profeta da fome – São Paulo, 1969, 93 min, 35 mm, 
P&B
Cia. Produtora: Fotograma. Direção: Maurice Capovilla. 
Roteiro: Maurice Capovilla e Fernando Peixoto. 
Fotografi a: Jorge Bodansky. Montagem: Sylvio Renoldi. 
Música: Rinaldo Rossi. Elenco: José Mojica Marins, 
Maurício do Valle, Júlia Miranda, Sérgio Hingst, Jofre 
Soares, Lenoir Bittencourt, Adauto Santos.

O cangaceiro sem Deus – São Paulo, 1969, 90 min, 
35 mm, cor
Cia. Produtora: Servicine/Cinematográfi ca Zonari Ltda. 
Direção e fotografi a: Osvaldo de Oliveira. Roteiro: 
Osvaldo de Oliveira e Enzo Barone. Montagem: Sylvio 
Renoldi. Música: Damiano Cozzela. Elenco: Maurício do 
Valle, José Mojica Marins, Sérgio Hingst, Annik Malvil, 
Izabel Cristina, Jofre Soares, Zózimo Bul Bul, Júlia 
Miranda, Roberto Ferreira (Zé Coió), Cláudio Portioli.

O abismo – São Paulo, 1978, 82 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: R.S. Produções Cinematográfi cas. 
Direção, roteiro e montagem: Rogério Sganzerla. 
Fotografi a: Renato La Clé. Elenco: Rogério Sganzerla, 
Norma Bengell, José Mojica Marins, Jorge Loredo, 
Wilson Grey, Mario Thomar, Satã.

O segredo da múmia – Rio de Janeiro, 1978-82,
81 min, 35 mm, cor / P&B
Cia. Produtora: Mapa Filmes/Super-8. Produções 
Direção: Ivan Cardoso. Roteiro: Rubens F. Lucchetti. 
Fotografi a: João Carlos Horta, Cesar Elias e Renato 
Lacletti. Montagem: Ricardo Miranda, Cris Altan e 
Gilberto Santeiro. Música: Julio Medaglia. Elenco: 
Anselmo Vasconcellos, Clarice Piovesan, Wilson Grey, 
Regina Casé, Evandro Mesquita, Julio Medaglia, Carlos 
Wilson, Nina de Padua, Colé, José Mojica Marins.

Chapeuzinho Vermelho: a gula do sexo – São Paulo, 
1980-81, 85 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Asa Filmes. Direção e roteiro: 
Marcelo Motta. Fotografia: Alexandre Warnowski 
e Giuseppe Romero. Montagem: Walter Wanny. 
Elenco: Oásis Minnitti, Noelle Pinne, José Mojica 
Marins, Walter Genovesi, Gilda Medeiros, Cavagnoli 
Neto, Celina Castro.

Padre Pedro e a revolta das crianças – São Paulo, 1983, 
81 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção: Francisco 
Cavalcanti. Roteiro: Pedro de Lara. Fotografi a: Salvador 
do Amaral. Montagem: Walter Wanny. Música: Sidney 
Seidel. Elenco: Pedro de Lara, José Mojica Marins, 
Francisco Cavalcanti, Fernando Sanches Filho, Turíbio 
Ruiz, Rui Leal, Augusto Liberato (Gugu), Condessa 
Adelaide Di Nissa, Wilza Carla.

Horas fatais: cabeças trocadas – São Paulo, 1983-86, 92 
min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção e roteiro: 
Francisco Cavalcanti e Clery Cunha. Fotografi a: Salvador 
do Amaral. Montagem: Walmir Dias. Elenco: Francisco 
Cavalcanti, Turíbio Ruiz, José Mojica Marins, Henrique 
Guedes, Nereide Bravo, Angélica Belmont, Fabrício 
Cavalcanti, Regina Andrion, Satã.

A dama de paus – São Paulo, 1985, 75 min, 35 mm, 
cor
Cia. Produtora: Brazilian Filmes. Direção e roteiro: 
Mário Vaz Filho. Fotografi a: Claudio Portioli. Montagem: 
Jair Garcia Duarte. Elenco: Débora Muniz, Fernando 
Benini, Rodrigo Ramalho, Cristina Silva, Márcia Regina, 
Carla Keisy, Renato Grecchi, J. Avelar [José Mojica 
Marins], Andrea Pucci.

O fi lho do sexo explícito – São Paulo, 1985, 83 min, 35 
mm, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção: Francisco 
Cavalcanti. Roteiro: Madalena Silva. Fotografi a: Salvador 
do Amaral. Montagem: Roberto Leme. Elenco: Francisco 
Cavalcanti, Oásis Minnitti, Waldemar Laurentis, Elizabeth 
Bacelar, Fabrício Cavalcanti, Mauro Pinto, Solange 
Dumont, José Mojica Marins.

As bellas da Billings – São Paulo, 1987, 90 min, 35 
mm, cor
Cia. Produtora: Candeias Produções Cinematográfi cas/
Embrafi lme. Direção, roteiro, fotografi a e montagem: 
Ozualdo R. Candeias. Música: Oswaldo R. Carrilho. 
Elenco: Carlos Ribeiro, Almir Sater, Mário Benvenutti, 
José Mojica Marins, Claudette Joubert, Sílvia Gless, 
Carlos Reichenbach, Jairo Ferreira, Ody Fraga, 
Ozualdo R. Candeias.

O Gato de Botas extraterrestre – São Paulo, 1990, 85 
min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: WR-Filmes Ltda./The Rodri Group. 
Direção: Wilson Rodrigues. Roteiro: Rubens F. 
Lucchetti. Fotografi a: Henrique Borges. Montagem: 
Walter Wanny. Elenco: Heitor Gaiotti, Maurício Mattar, 
Flávia Monteiro, Carmen Silva, Felipe Levy, Tony 
Tornado, Wilson Rodrigues, Zezé Motta, Jofre Soares, 
José Mojica Marins.

Julio, o rei dos vilões – São Paulo, 1990, 80 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção e montagem: 
Fabrício Cavalcanti. Roteiro: Madalena Silva. Fotografi a: 
Oicirbaf Silva [Fabrício Cavalcanti]. Elenco: Francisco 
Cavalcanti, José Mojica Marins, Tiano Rodrigo, Fabrício 
Cavalcanti, Clery Cunha, José Lopes (Índio).

Ed Mort – São Paulo, 1995-96, 101 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: A.F. Cinema e Vídeo. Direção: Alain 
Fresnot. Roteiro: José Rubens Chachá e Alain Fresnot. 
Fotografi a: Pedro Farkas. Montagem: Idê Lacreta e 
Alain Fresnot. Música: Arrigo Barnabé. Elenco: Paulo 
Betti, Cláudia Abreu, Otávio Augusto, Ary Fontoura, 
Irene Ravache, Rosi Campos, José Rubens Chachá, 
Chico Buarque de Hollanda, Marília Gabriela, José 
Mojica Marins.

Homem sem terra: a volta de João Amorim
Lages, 1997, 82 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção e roteiro: 
Francisco Cavalcanti. Fotografi a: Henrique Borges. 
Montagem: Fabrício Cavalcanti e Jorge Santos. Elenco: 
João Amorim, Altair Amorim, Pedro de Lara, José Mojica 
Marins, Fabrício Cavalcanti, Heitor Gaiotti, Satã.

Samba-canção – Belo Horizonte, 2002, 73 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Patrícia Moran e Márcia Valadares. 
Direção e roteiro: Rafael Conde. Fotografi a: Gilberto 
Otero. Montagem: Chico de Paula. Elenco: Nivaldo 
Pedrosa, Yara de Novaes, Teuda Bara, Carolina Duarte, 
Guará Rodrigues, Rogério Cardoso, José Mojica Marins.

Um show de verão – Rio de Janeiro, 2003-04, 97 min, 
35 mm, cor
Cia. Produtora: Diler & Associados; Quanta Filmes. 
Direção: Moacyr Góes. Roteiro: Flávio de Souza. 
Fotografi a: Flávio Zangrandi. Montagem: João Paulo 
Carvalho, Aruanã Cavalleiro e Rodrigo Lima. Música: 
Mu Carvalho. Elenco: Angélica, Luciano Huck, Thiago 
Fragoso, Tonico Pereira, Márcia Cabrita, Ingrid 
Guimarães, Eliana Fonseca, José Mojica Marins.

4.b) CURTAS-METRAGENS 

Por exemplo Butantã – São Paulo, 1968, 8 min, 35 mm, 
P&B
Cia. Produtora: ECA-USP. Direção, roteiro e montagem: 
Roman Stulbach. Fotografi a: Plácido de Campos Jr. 
Elenco: José Mojica Marins, João Cândido Barros, 
Ulysses Cruz.

A lasanha assassina – São Paulo, 2002, 8 min, 35 mm, 
cor
Cia. Produtora: 44 Bico Largo. Direção, roteiro e 
montagem: Ale McHaddo. Música: Renato Lemos. 
Elenco: José Mojica Marins, Arianne Brogini, Sofi a 
Kreutz, Franco Rattichiere.

4.c) VÍDEOS

Os indigentes – São Paulo, 1991, 96 min, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção: Francisco 
Cavalcanti e Fabrício Cavalcanti. Roteiro: Francisco 
Cavalcanti. Fotografi a: Custódio Gomes. Montagem: 
Fabrício Cavalcanti. Elenco: Fabrício Cavalcanti, João 
Paulo, Francisco Cavalcanti, José Lopes (Índio), 
Antônio Fracari, Selma Petronilha, Pedro de Lara, Clery 
Cunha, José Mojica Marins.

Babu: a vingança maldita – São Paulo, 1997, 70 min, 
cor
Cia. Produtora: Cesar Nero. Direção e montagem: 
Cesar A. e Norbert F. Novotny. Fotografi a: Norbert F. 
Novotny. Música: Crematory Band e August Sellaro. 
Elenco: Helen Wiese, Marcelo Moss, Daniel Garateguy, 
Robert Rocher, Claud Sant’Anne, Alex Castle, Coffi n 
Joe (José Mojica Marins).

Contos de horror: a fi lha do pavor – São Paulo, 1997, 
78 min, cor
Cia. Produtora: FALLMS Filmes. Direção: Andrea 
Pasquini. Roteiro: Nadine Carrasco. Fotografi a: Luis 
Yukio Miyasaka. Montagem: Andrea Pasquini, Helio Ishi 
e Nanna de Castro. Música: Fernando Haiek e William 
Fernandes. Elenco: Regis Monteiro, Ricardo Perez, 
Ieda Maria, Débora Mikytyn, Fábio Ferreira, Cris Matos, 
José Mojica Marins.

Tesão 3: fetiches e fantasias – São Paulo, 1999,
103 min, cor
Cia. Produtora: Elegant Angel. Direção e roteiro: Carla 
Braga. Fotografi a: Stanlay Miranda e Marcelo Storelli. 
Montagem: Stanlay Miranda, Marcelo Storelli e André 
Francioli. Elenco: Carla Braga, Mayara Leão, Mônica 
Rodrigues, Claudinha Ventura, Victor Valentin, Fábio 
Scorpion, José Mojica Marins.

Dr. Bartolomeu e a clínica do sexo – São Paulo, 2001, 
96 min, cor
Cia. Produtora: Sexxxy World. Direção: Mário Lima 
e Tom Camp’s. Roteiro: Mário Lima. Fotografi a: Tom 
Camp’s. Montagem: Charles Fernandes e Marco A. 
Paulon. Elenco: Dany, Josy, Kenia, Sharon Fresan, 
Vivian Mello, Ângelo Torres, José Mojica Marins. 

Tortura selvagem: a grade – Brasília, 2001, 75 min, 
cor
Cia. Produtora: A.F.B. Filmes. Direção, roteiro e montagem: 
Afonso Brazza. Fotografi a: Afonso Brazza e Naji Sidki. 
Música: Afonso Brazza e Raimundos. Elenco: Afonso 
Brazza, Claudette Joubert, José Mojica Marins, Liliane 
Roriz, Rodolfo, Digão.

Dr. Bartolomeu e a clínica do sexo 2 – São Paulo, 
2002, 92 min, cor/P&B
Cia. Produtora: Sexxxy World. Direção e roteiro: Mário 
Lima. Fotografi a: Tom Camp’s. Montagem: Charles 
Fernandes e Marco A. Paulon. Elenco: Iza, Jenifer, 
Stephany, Vivian Mello, Hugo, Rogê Campinas, José 
Mojica Marins.

Dr. Bartolomeu e a clínica do sexo 3: o desafi o fi nal 
– São Paulo, 2002, 88 min, cor
Cia. Produtora: Sexxxy World. Direção e fotografi a: 
Tom Camp’s. Roteiro: Mário Lima. Montagem: Charles 
Fernandes e Marco A. Paulon. Elenco: Ariane, Bruna 
Carvalho, Marilda, Sandra, Ângelo Torres, Giovani 
Valenti, José Mojica Marins.
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4. FILMES COM PARTICIPAÇÃO DE 
MOJICA APENAS COMO ATOR
 
4.a) LONGAS-METRAGENS 

Audácia! a fúria dos desejos – São Paulo, 1969,
87 min, 35 mm, P&B
Cia. Produtora: Xanadu Produções Cinematográfi cas/
Horus Filmes. Fotografi a: Carlos Reichenbach. 
Montagem: Jovita Pereira Dias. 
“Prólogo” – Argumento e direção: Carlos Reichenbach 
e Antônio Lima. Elenco: José Mojica Marins, Maurice 
Capovilla, Júlia Miranda, Maurício do Valle, Jorge 
Bodansky, Rogério Sganzerla.
“A badaladíssima dos trópicos x Os picaretas do 
sexo” – Direção: Carlos Reichenbach. Roteiro: Jairo 
Ferreira e Carlos Reichenbach. Elenco: Maria Cristina 
Rocha, Sabrina, Palito, José Mojica Marins, Rogério 
Sganzerla. 
“Amor-69” – Direção: Antônio Lima. Roteiro: Dirceu 
Soares e Antônio Lima. Elenco: Júlia Miranda, Gilberto 
Sálvio, Tereza Sodré, Ney Latorraca. 

O profeta da fome – São Paulo, 1969, 93 min, 35 mm, 
P&B
Cia. Produtora: Fotograma. Direção: Maurice Capovilla. 
Roteiro: Maurice Capovilla e Fernando Peixoto. 
Fotografi a: Jorge Bodansky. Montagem: Sylvio Renoldi. 
Música: Rinaldo Rossi. Elenco: José Mojica Marins, 
Maurício do Valle, Júlia Miranda, Sérgio Hingst, Jofre 
Soares, Lenoir Bittencourt, Adauto Santos.

O cangaceiro sem Deus – São Paulo, 1969, 90 min, 
35 mm, cor
Cia. Produtora: Servicine/Cinematográfi ca Zonari Ltda. 
Direção e fotografi a: Osvaldo de Oliveira. Roteiro: 
Osvaldo de Oliveira e Enzo Barone. Montagem: Sylvio 
Renoldi. Música: Damiano Cozzela. Elenco: Maurício do 
Valle, José Mojica Marins, Sérgio Hingst, Annik Malvil, 
Izabel Cristina, Jofre Soares, Zózimo Bul Bul, Júlia 
Miranda, Roberto Ferreira (Zé Coió), Cláudio Portioli.

O abismo – São Paulo, 1978, 82 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: R.S. Produções Cinematográfi cas. 
Direção, roteiro e montagem: Rogério Sganzerla. 
Fotografi a: Renato La Clé. Elenco: Rogério Sganzerla, 
Norma Bengell, José Mojica Marins, Jorge Loredo, 
Wilson Grey, Mario Thomar, Satã.

O segredo da múmia – Rio de Janeiro, 1978-82,
81 min, 35 mm, cor / P&B
Cia. Produtora: Mapa Filmes/Super-8. Produções 
Direção: Ivan Cardoso. Roteiro: Rubens F. Lucchetti. 
Fotografi a: João Carlos Horta, Cesar Elias e Renato 
Lacletti. Montagem: Ricardo Miranda, Cris Altan e 
Gilberto Santeiro. Música: Julio Medaglia. Elenco: 
Anselmo Vasconcellos, Clarice Piovesan, Wilson Grey, 
Regina Casé, Evandro Mesquita, Julio Medaglia, Carlos 
Wilson, Nina de Padua, Colé, José Mojica Marins.

Chapeuzinho Vermelho: a gula do sexo – São Paulo, 
1980-81, 85 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Asa Filmes. Direção e roteiro: 
Marcelo Motta. Fotografia: Alexandre Warnowski 
e Giuseppe Romero. Montagem: Walter Wanny. 
Elenco: Oásis Minnitti, Noelle Pinne, José Mojica 
Marins, Walter Genovesi, Gilda Medeiros, Cavagnoli 
Neto, Celina Castro.

Padre Pedro e a revolta das crianças – São Paulo, 1983, 
81 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção: Francisco 
Cavalcanti. Roteiro: Pedro de Lara. Fotografi a: Salvador 
do Amaral. Montagem: Walter Wanny. Música: Sidney 
Seidel. Elenco: Pedro de Lara, José Mojica Marins, 
Francisco Cavalcanti, Fernando Sanches Filho, Turíbio 
Ruiz, Rui Leal, Augusto Liberato (Gugu), Condessa 
Adelaide Di Nissa, Wilza Carla.

Horas fatais: cabeças trocadas – São Paulo, 1983-86, 92 
min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção e roteiro: 
Francisco Cavalcanti e Clery Cunha. Fotografi a: Salvador 
do Amaral. Montagem: Walmir Dias. Elenco: Francisco 
Cavalcanti, Turíbio Ruiz, José Mojica Marins, Henrique 
Guedes, Nereide Bravo, Angélica Belmont, Fabrício 
Cavalcanti, Regina Andrion, Satã.

A dama de paus – São Paulo, 1985, 75 min, 35 mm, 
cor
Cia. Produtora: Brazilian Filmes. Direção e roteiro: 
Mário Vaz Filho. Fotografi a: Claudio Portioli. Montagem: 
Jair Garcia Duarte. Elenco: Débora Muniz, Fernando 
Benini, Rodrigo Ramalho, Cristina Silva, Márcia Regina, 
Carla Keisy, Renato Grecchi, J. Avelar [José Mojica 
Marins], Andrea Pucci.

O fi lho do sexo explícito – São Paulo, 1985, 83 min, 35 
mm, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção: Francisco 
Cavalcanti. Roteiro: Madalena Silva. Fotografi a: Salvador 
do Amaral. Montagem: Roberto Leme. Elenco: Francisco 
Cavalcanti, Oásis Minnitti, Waldemar Laurentis, Elizabeth 
Bacelar, Fabrício Cavalcanti, Mauro Pinto, Solange 
Dumont, José Mojica Marins.

As bellas da Billings – São Paulo, 1987, 90 min, 35 
mm, cor
Cia. Produtora: Candeias Produções Cinematográfi cas/
Embrafi lme. Direção, roteiro, fotografi a e montagem: 
Ozualdo R. Candeias. Música: Oswaldo R. Carrilho. 
Elenco: Carlos Ribeiro, Almir Sater, Mário Benvenutti, 
José Mojica Marins, Claudette Joubert, Sílvia Gless, 
Carlos Reichenbach, Jairo Ferreira, Ody Fraga, 
Ozualdo R. Candeias.

O Gato de Botas extraterrestre – São Paulo, 1990, 85 
min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: WR-Filmes Ltda./The Rodri Group. 
Direção: Wilson Rodrigues. Roteiro: Rubens F. 
Lucchetti. Fotografi a: Henrique Borges. Montagem: 
Walter Wanny. Elenco: Heitor Gaiotti, Maurício Mattar, 
Flávia Monteiro, Carmen Silva, Felipe Levy, Tony 
Tornado, Wilson Rodrigues, Zezé Motta, Jofre Soares, 
José Mojica Marins.

Julio, o rei dos vilões – São Paulo, 1990, 80 min,
35 mm, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção e montagem: 
Fabrício Cavalcanti. Roteiro: Madalena Silva. Fotografi a: 
Oicirbaf Silva [Fabrício Cavalcanti]. Elenco: Francisco 
Cavalcanti, José Mojica Marins, Tiano Rodrigo, Fabrício 
Cavalcanti, Clery Cunha, José Lopes (Índio).

Ed Mort – São Paulo, 1995-96, 101 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: A.F. Cinema e Vídeo. Direção: Alain 
Fresnot. Roteiro: José Rubens Chachá e Alain Fresnot. 
Fotografi a: Pedro Farkas. Montagem: Idê Lacreta e 
Alain Fresnot. Música: Arrigo Barnabé. Elenco: Paulo 
Betti, Cláudia Abreu, Otávio Augusto, Ary Fontoura, 
Irene Ravache, Rosi Campos, José Rubens Chachá, 
Chico Buarque de Hollanda, Marília Gabriela, José 
Mojica Marins.

Homem sem terra: a volta de João Amorim
Lages, 1997, 82 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção e roteiro: 
Francisco Cavalcanti. Fotografi a: Henrique Borges. 
Montagem: Fabrício Cavalcanti e Jorge Santos. Elenco: 
João Amorim, Altair Amorim, Pedro de Lara, José Mojica 
Marins, Fabrício Cavalcanti, Heitor Gaiotti, Satã.

Samba-canção – Belo Horizonte, 2002, 73 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Patrícia Moran e Márcia Valadares. 
Direção e roteiro: Rafael Conde. Fotografi a: Gilberto 
Otero. Montagem: Chico de Paula. Elenco: Nivaldo 
Pedrosa, Yara de Novaes, Teuda Bara, Carolina Duarte, 
Guará Rodrigues, Rogério Cardoso, José Mojica Marins.

Um show de verão – Rio de Janeiro, 2003-04, 97 min, 
35 mm, cor
Cia. Produtora: Diler & Associados; Quanta Filmes. 
Direção: Moacyr Góes. Roteiro: Flávio de Souza. 
Fotografi a: Flávio Zangrandi. Montagem: João Paulo 
Carvalho, Aruanã Cavalleiro e Rodrigo Lima. Música: 
Mu Carvalho. Elenco: Angélica, Luciano Huck, Thiago 
Fragoso, Tonico Pereira, Márcia Cabrita, Ingrid 
Guimarães, Eliana Fonseca, José Mojica Marins.

4.b) CURTAS-METRAGENS 

Por exemplo Butantã – São Paulo, 1968, 8 min, 35 mm, 
P&B
Cia. Produtora: ECA-USP. Direção, roteiro e montagem: 
Roman Stulbach. Fotografi a: Plácido de Campos Jr. 
Elenco: José Mojica Marins, João Cândido Barros, 
Ulysses Cruz.

A lasanha assassina – São Paulo, 2002, 8 min, 35 mm, 
cor
Cia. Produtora: 44 Bico Largo. Direção, roteiro e 
montagem: Ale McHaddo. Música: Renato Lemos. 
Elenco: José Mojica Marins, Arianne Brogini, Sofi a 
Kreutz, Franco Rattichiere.

4.c) VÍDEOS

Os indigentes – São Paulo, 1991, 96 min, cor
Cia. Produtora: Platéia Filmes. Direção: Francisco 
Cavalcanti e Fabrício Cavalcanti. Roteiro: Francisco 
Cavalcanti. Fotografi a: Custódio Gomes. Montagem: 
Fabrício Cavalcanti. Elenco: Fabrício Cavalcanti, João 
Paulo, Francisco Cavalcanti, José Lopes (Índio), 
Antônio Fracari, Selma Petronilha, Pedro de Lara, Clery 
Cunha, José Mojica Marins.

Babu: a vingança maldita – São Paulo, 1997, 70 min, 
cor
Cia. Produtora: Cesar Nero. Direção e montagem: 
Cesar A. e Norbert F. Novotny. Fotografi a: Norbert F. 
Novotny. Música: Crematory Band e August Sellaro. 
Elenco: Helen Wiese, Marcelo Moss, Daniel Garateguy, 
Robert Rocher, Claud Sant’Anne, Alex Castle, Coffi n 
Joe (José Mojica Marins).

Contos de horror: a fi lha do pavor – São Paulo, 1997, 
78 min, cor
Cia. Produtora: FALLMS Filmes. Direção: Andrea 
Pasquini. Roteiro: Nadine Carrasco. Fotografi a: Luis 
Yukio Miyasaka. Montagem: Andrea Pasquini, Helio Ishi 
e Nanna de Castro. Música: Fernando Haiek e William 
Fernandes. Elenco: Regis Monteiro, Ricardo Perez, 
Ieda Maria, Débora Mikytyn, Fábio Ferreira, Cris Matos, 
José Mojica Marins.

Tesão 3: fetiches e fantasias – São Paulo, 1999,
103 min, cor
Cia. Produtora: Elegant Angel. Direção e roteiro: Carla 
Braga. Fotografi a: Stanlay Miranda e Marcelo Storelli. 
Montagem: Stanlay Miranda, Marcelo Storelli e André 
Francioli. Elenco: Carla Braga, Mayara Leão, Mônica 
Rodrigues, Claudinha Ventura, Victor Valentin, Fábio 
Scorpion, José Mojica Marins.

Dr. Bartolomeu e a clínica do sexo – São Paulo, 2001, 
96 min, cor
Cia. Produtora: Sexxxy World. Direção: Mário Lima 
e Tom Camp’s. Roteiro: Mário Lima. Fotografi a: Tom 
Camp’s. Montagem: Charles Fernandes e Marco A. 
Paulon. Elenco: Dany, Josy, Kenia, Sharon Fresan, 
Vivian Mello, Ângelo Torres, José Mojica Marins. 

Tortura selvagem: a grade – Brasília, 2001, 75 min, 
cor
Cia. Produtora: A.F.B. Filmes. Direção, roteiro e montagem: 
Afonso Brazza. Fotografi a: Afonso Brazza e Naji Sidki. 
Música: Afonso Brazza e Raimundos. Elenco: Afonso 
Brazza, Claudette Joubert, José Mojica Marins, Liliane 
Roriz, Rodolfo, Digão.

Dr. Bartolomeu e a clínica do sexo 2 – São Paulo, 
2002, 92 min, cor/P&B
Cia. Produtora: Sexxxy World. Direção e roteiro: Mário 
Lima. Fotografi a: Tom Camp’s. Montagem: Charles 
Fernandes e Marco A. Paulon. Elenco: Iza, Jenifer, 
Stephany, Vivian Mello, Hugo, Rogê Campinas, José 
Mojica Marins.

Dr. Bartolomeu e a clínica do sexo 3: o desafi o fi nal 
– São Paulo, 2002, 88 min, cor
Cia. Produtora: Sexxxy World. Direção e fotografi a: 
Tom Camp’s. Roteiro: Mário Lima. Montagem: Charles 
Fernandes e Marco A. Paulon. Elenco: Ariane, Bruna 
Carvalho, Marilda, Sandra, Ângelo Torres, Giovani 
Valenti, José Mojica Marins.
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5. DOCUMENTÁRIOS COM PARTICIPAÇÃO 
DE MOJICA

O vampiro da cinemateca – São Paulo, 1977, 8 mm, 
64 min, cor
Produção, direção e roteiro: Jairo Ferreira. Fotografi a e 
montagem: Jairo Ferreira. Participação: Jairo Ferreira, 
Julio Calasso Jr., Luiz Alberto Fiori, Carlos Reichenbach, 
Ligia Reichenbach, Orlando Parolini, Guilherme Vaz, 
Jards Macalé, José Mojica Marins.

Horror Palace Hotel (ou O gênio total) – São Paulo, 
1978, 40 min, 8 mm, cor
Produção, direção e roteiro: Jairo Ferreira e Rogério 
Sganzerla. Fotografi a e montagem: Jairo Ferreira. 
Participação: José Mojica Marins, Rogério Sganzerla, 
Francisco Luis de Almeida Salles, Júlio Bressane, Ivan 
Cardoso, Eliseu Visconti.

O universo de Mojica Marins – Rio de Janeiro, 1978, 
25 min, 16 mm, P&B / cor
Produtor: Carmem Gomes. Direção e roteiro: Ivan 
Cardoso. Fotografi a: Alcino Araújo. Montagem: Gilberto 
Santeiro. Participação: José Mojica Marins, Wilson Grey, 
Satã, Nilcemar Leyart, Décio Pignatari, Carmen Marins

Fogo-fátuo – São Paulo, 1980, 15 min, 16 mm, cor
Cia. Produtora: Gira Filmes. Direção: Goffredo Telles 
Neto. Fotografi a: Chico Botelho. Montagem: Isa Castro. 
Música: Dinho, Beto, Paraná e Goffredo Telles Neto. 
Participação:José Mojica Marins, David Pennington, 
Marcos Medeiros, Mário Schenberg.

À meia-noite com Glauber – Rio de Janeiro, 1997,
16 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Topázio Filmes. Direção: Yvan 
Kardozo [Ivan Cardoso]. Roteiro: Haroldo de Campos. 
Fotografi a: Ivan Cardoso. Música: Renato e Seus Blue 
Caps. Participação: Hélio Oiticica, Glauber Rocha, 
José Mojica Marins, Rogério Sganzerla.

Maldito: o estranho mundo de José Mojica Marins 
– São Paulo, 2001, 65 min, vídeo digital, cor / P&B
Cia. Produtora: Praticamente Filmes. Direção e 
fotografi a: André Barcinski e Ivan Finotti. Montagem: 
Ivan Finotti. Participação: José Mojica Marins.

Mojica na neve – São Paulo, 2001, 15 min, vídeo 
digital, cor
Cia. Produtora: Praticamente Filmes. Direção e fotografi a: 
André Barcinski, Ivan Finotti e André Finotti. Montagem: 
Ivan Finotti. Participação: José Mojica Marins.

Candeias: da boca pra fora – São Paulo, 2002, 17 min, 
16 mm, cor / P&B
Cia. Produtora: FAAP. Direção: Celso Gonçalves. 
Roteiro: Celso Gonçalves, Abel Falbo e Kátia Neves. 
Fotografi a: Kátia Neves. Montagem: Marcus Vinícius 
Vilkas. Música: Silvano Baia. Participação: Ozualdo R. 
Candeias, José Mojica Marins, Carlos Reichenbach, 
Inácio Araújo, Jairo Ferreira.

Person – São Paulo, 2003-07, longa-metragem, 35 mm, 
cor / P&B
Cia. Produtora: Lauper Filmes. Direção: Marina Person. 
Fotografi a: José Roberto Eliezer. Música: Jorge 
Benjor. Montagem: Cristina Amaral e Sérgio Mekler. 
Participação: Walmor Chagas, Luiz Sergio Person, 
Marina Person, Domingas Person, Jean-Claude 
Bernadet, José Mojica Marins, Carlos Reichenbach, 
Eva Wilma.

A 
ÚL

TI
MA

 C
RÔ

NI
CA

JO
SÉ

 M
OJ

ICA
 M

AR
IN

S



170 171

5. DOCUMENTÁRIOS COM PARTICIPAÇÃO 
DE MOJICA

O vampiro da cinemateca – São Paulo, 1977, 8 mm, 
64 min, cor
Produção, direção e roteiro: Jairo Ferreira. Fotografi a e 
montagem: Jairo Ferreira. Participação: Jairo Ferreira, 
Julio Calasso Jr., Luiz Alberto Fiori, Carlos Reichenbach, 
Ligia Reichenbach, Orlando Parolini, Guilherme Vaz, 
Jards Macalé, José Mojica Marins.

Horror Palace Hotel (ou O gênio total) – São Paulo, 
1978, 40 min, 8 mm, cor
Produção, direção e roteiro: Jairo Ferreira e Rogério 
Sganzerla. Fotografi a e montagem: Jairo Ferreira. 
Participação: José Mojica Marins, Rogério Sganzerla, 
Francisco Luis de Almeida Salles, Júlio Bressane, Ivan 
Cardoso, Eliseu Visconti.

O universo de Mojica Marins – Rio de Janeiro, 1978, 
25 min, 16 mm, P&B / cor
Produtor: Carmem Gomes. Direção e roteiro: Ivan 
Cardoso. Fotografi a: Alcino Araújo. Montagem: Gilberto 
Santeiro. Participação: José Mojica Marins, Wilson Grey, 
Satã, Nilcemar Leyart, Décio Pignatari, Carmen Marins

Fogo-fátuo – São Paulo, 1980, 15 min, 16 mm, cor
Cia. Produtora: Gira Filmes. Direção: Goffredo Telles 
Neto. Fotografi a: Chico Botelho. Montagem: Isa Castro. 
Música: Dinho, Beto, Paraná e Goffredo Telles Neto. 
Participação:José Mojica Marins, David Pennington, 
Marcos Medeiros, Mário Schenberg.

À meia-noite com Glauber – Rio de Janeiro, 1997,
16 min, 35 mm, cor
Cia. Produtora: Topázio Filmes. Direção: Yvan 
Kardozo [Ivan Cardoso]. Roteiro: Haroldo de Campos. 
Fotografi a: Ivan Cardoso. Música: Renato e Seus Blue 
Caps. Participação: Hélio Oiticica, Glauber Rocha, 
José Mojica Marins, Rogério Sganzerla.

Maldito: o estranho mundo de José Mojica Marins 
– São Paulo, 2001, 65 min, vídeo digital, cor / P&B
Cia. Produtora: Praticamente Filmes. Direção e 
fotografi a: André Barcinski e Ivan Finotti. Montagem: 
Ivan Finotti. Participação: José Mojica Marins.

Mojica na neve – São Paulo, 2001, 15 min, vídeo 
digital, cor
Cia. Produtora: Praticamente Filmes. Direção e fotografi a: 
André Barcinski, Ivan Finotti e André Finotti. Montagem: 
Ivan Finotti. Participação: José Mojica Marins.

Candeias: da boca pra fora – São Paulo, 2002, 17 min, 
16 mm, cor / P&B
Cia. Produtora: FAAP. Direção: Celso Gonçalves. 
Roteiro: Celso Gonçalves, Abel Falbo e Kátia Neves. 
Fotografi a: Kátia Neves. Montagem: Marcus Vinícius 
Vilkas. Música: Silvano Baia. Participação: Ozualdo R. 
Candeias, José Mojica Marins, Carlos Reichenbach, 
Inácio Araújo, Jairo Ferreira.

Person – São Paulo, 2003-07, longa-metragem, 35 mm, 
cor / P&B
Cia. Produtora: Lauper Filmes. Direção: Marina Person. 
Fotografi a: José Roberto Eliezer. Música: Jorge 
Benjor. Montagem: Cristina Amaral e Sérgio Mekler. 
Participação: Walmor Chagas, Luiz Sergio Person, 
Marina Person, Domingas Person, Jean-Claude 
Bernadet, José Mojica Marins, Carlos Reichenbach, 
Eva Wilma.

A 
ÚL

TI
MA

 C
RÔ

NI
CA

JO
SÉ

 M
OJ

ICA
 M

AR
IN

S



172 173

Caro leitor, quero deixar bem claro que, com o meu ato 
errado de espreitar a vida do outro, mesmo que por 
egoísmo, esse mal pode se tornar um bem, pois na 
verdade vou trazer à tona a vida de um canalha, de um 
cafajeste banhado na podridão dos desgraçados.
A minha visão pode ajudar os seres deste planeta 
a banir do nosso convívio um imprestável. Sim, ele 
é como uma laranja podre que pode contaminar 
as outras ao seu redor, por isso merece ser odiado 
como os romanos que levaram Cristo à crucifi ca-
ção; ou como os hipócritas e carrascos que mata-
ram a guerreira Joana d’Arc nas horrendas dores 
de ser queimada viva.
E, agora, com tantas perversões que eu sinto em 
seu ser, assumo a missão de tirar um monstro peri-
goso e sanguinário da nossa querida Terra. Eu me 
coloco no palco da vida como mero espectador; 
com isso, acredito que mereço um voto de confi an-
ça por confessar ao mundo que sou um covarde 
enrustido, mas desconfi ado.
Durmo com o olho aberto e sou muito curioso. Con-
fesso também que sou tímido e analfabeto, mas 
uma coisa é certa: sou conciso no que falo e tenho 
forças redobradas para ver a vulgaridade do ou-
tro. Vou ser bem transparente: sinto inveja, ciúmes, 
despeito e ódio, mas tenho muita audácia para con-
fessar essas fraquezas. Infelizmente minha índole 
não me deixa negar nem mentir, e isso pesa a meu 
favor na balança da verdade.
O que meus olhos vêem meu coração sente. Acom-
panho os atos dele desde criança, quem sabe essa 
obsessão pela sua vida é uma espécie de fuga por 
eu me sentir inferior, um verme.
Ele quer viver, fazer seu destino, mas eu não me 
conformo. Ele é pequeno, magro e anêmico, sente 
o sofrimento dos pais, não quer ser mimado, ainda 
criança socorre os mais fracos, desafi a os mais for-
tes, respeita seus pais e sofre com eles pelo amor 
que é recíproco. Este não é seu mundo, me pertur-
ba demais...
Ele é um fracote e torna-se um guerreiro; devia ser 
um perdedor, mas é um vencedor; renega a infân-
cia, despreza sua própria adolescência e converte-
se em adulto no seu modo de pensar; cai de um 
avião e continua vivendo; lidera os mais fortes, su-
pera os fracassos, persiste na luta, é atropelado e 
escapa da morte. É demais para mim. 
Ah...! Que bom. Finalmente, a justiça divina. É isso 
mesmo, o mal se corta pela raiz. Com sua audá-
cia, ele foi castigado, caiu na mão de um bando 
de marginais. Há... Há... Há... Há..., vai ser capado! 
Que coisa maravilhosa! É aí que começa a minha 
recompensa por desmascarar um falso ídolo.
Não, não... Isso não pode estar acontecendo... 
Com sua esperteza, ele conquista os violentos mar-
ginais, ajudando no parto do fi lho do assustador 
líder dos bandidos.
Agora a favela toda o tem como herói, e ele ganha a 
simpatia dos moradores de bairros vizinhos.

É o orgulho dos pais, é o líder dos líderes. É estra-
nho, muito estranho: ri com as dores, comemora o 
fracasso, não tem depressão nas batalhas perdidas, 
é o centro de todos, dos anões aos gigantes, de jo-
vens e idosos. Não! Não suporto esse quadro, ele 
mente, e é contra a mentira, pois o que importa em 
seu ego é ver o seu semelhante feliz. Comemora o 
próprio infortúnio, traz forças aos outros, mas chora 
por dentro; por fora é frio, orgulhoso e irônico e leva 
na mente a dor do insucesso. Ah! Estou para explo-
dir. Tomei a decisão: esse ser precisa morrer!!!
Um momento, meus ais foram ouvidos: ele foi pre-
so. Preso e inocente, ele é torturado. É isso mesmo, 
matem esse verme... Que instante glorioso, tenho 
que rir. Que felicidade imensa! Valeu esperar. Por 
favor, espere. Ele foi liberado, e perdoa seus carras-
cos. Há... Como invejo este ser que se torna polê-
mico, enfrenta o medo, desafi a a morte e agora é o 
orgulho do bairro, é um exemplo de gente.
Não precisa de ensino, pois é um autodidata. So-
fre no espírito e na carne, mas mostra para todos 
que é um ser inferior. Mentira! Mentira! Ajudem-me 
a matá-lo com uma tortura sem fi m. Ele agora já é 
moço, despreza o direito à vida, ao viver... Prega 
mensagem para que todos aprendam a viver. Não 
importa iludir, fantasiar ou mentir, para ele só impor-
ta ver os outros felizes. 
Não há palavra para descrever a sorte desse para-
sita, que embarca na área de comunicação e sem 
perceber segue à risca o ditado tão conhecido de 
que “Deus escreve certo por linhas tortas”. Ele subiu 
no pódio do sucesso nacional, domina a televisão, 
o rádio, as revistas e o cinema; faz coisas como se 
fosse um débil mental e é visto como um imperador. 
Pessoas oferecem a vida por ele, e essas loucuras 
fazem com que seja aplaudido pela crítica e pelo 
público em geral.
Enriquece os inimigos e é perdoado pelos amigos 
pobres. Tem o total descontrole comercial e passio-
nal, e é visto como um ser puro, ingênuo, inocente e 
justiceiro. Fãs, adeptos, discípulos, a cada ano au-
mentam mais. Por fi m, a igreja, a censura e a ditadu-
ra o fazem parar, tiram dele tudo o que plantou.
Há... Finalmente, agora estão agindo certo, colocam 
drogas em seu local de trabalho e o acusam de trafi -
cante (coisa que ele não tem idéia do que seja). Con-
seguem uma vadia, menor de idade, e o culpam por 
estupro. Alegria! Alegria! Minha barriga dói de tanto 
rir, eu sei que ele é inocente, mas o que interessa é 
que ele foi preso, maltratado e humilhado. Para mim, 
é uma satisfação fenomenal; valeu a pena esperar.
Consegui! Consegui! Aleluia! Aleluia!... Ele chora... 
como é delicioso ver suas lágrimas caírem no chão. 
Ele sofre demais, pois esse ato matou seu protetor 
e querido pai. Há... As mulheres já não o veneram. 
Que coisa fantástica, ele está caindo de bêbado, vi-
rou um alcoólatra. Viva o diabo que me ajudou nesta 
obra! Como é gostoso gargalhar com a desgraça e 
a queda de um ex-poderoso.

Não! Não pode começar outra vez. Vejam, 
ele volta a ser um homem glorifi cado, persis-
te em sua luta, é aplaudido por uns e injus-
tiçado por outros; isso o torna polêmico na 
boca dos outros. Para mim é demais, pois 
não posso imitá-lo e sofro por isso. As mu-
lheres voltam a ajudá-lo e sua mãe a lhe dar 
forças, mais do que ele já tem. Ele começa 
a formar uma nova geração de amigos, seu 
nome começa a se espalhar pelo mundo, e 
vários países o elogiam. Ele agora está mui-
to mais forte do que antes. Não agüento tan-
ta badalação em torno dele, para mim é um 
pesadelo que não tem fi m, ele terá de pagar 
muito caro por essa tortura mental.
Não acredito no que está acontecendo! É a 
suprema recompensa por esta angustiante 
espera. Ele teve um infarto aos 40 anos, e é 
levado ao hospital... Oh! Oh! É bonito demais, 
que romântico que é... Agora, é uma parada 
cardíaca! Preparem um bolo para mil indi-
gentes e com muito champanhe!! Toda essa 
comemoração é por minha conta. Finalmente 
seu corpo vai para os vermes do cemitério, e 
eu quero cuspir no túmulo desse crápula.
Mas o que é isso?! Os médicos consegui-
ram salvá-lo?! Sua fama aumenta mais, e 
são milhões os seus seguidores, todos fiéis 
ao seu pensamento.
Por que a vida é tão cruel comigo?! Esse im-
becil consegue tudo; até driblar a própria mor-
te. Agora é visto como profeta, sábio e gênio, 
comparado a todos os grandes personagens 
que passaram pela Terra. Eu tenho razão 
quando descrevo essas linhas como a última 
crônica, pois sei que existem pessoas que 
gostariam de se unir a mim, e, por uma razão 
que não compreendo, consigo acompanhar 
todos os seus passos sem que ele me veja. 
Estou sozinho, mas se eu tiver alguns aliados 
comigo com certeza teremos a grande vitória: 
livrar a humanidade desse sanguessuga em 
forma de ser humano. Não é possível! O cara 
deve ter poderes sobrenaturais, pois não dei-
xa eu me armar e já parte para outra.
Aos 50 anos, ele conhece um jovem estagiário 
de jornalismo; esse mesmo jovem viria, mais 
tarde, a se tornar em um dos maiores jornalis-
tas do Brasil, seu fã e seu amigo.
O jornalista fez com que o sortudo persona-
gem – centro desta crônica – conquistasse 
a América, com isso o mundo todo tomaria 
conhecimento de suas obras. Quase baqueei 
com o acontecimento, mas o destino me aju-
dou a eliminar essa escória pestilenta, razão 
de todo o rancor que me deixa em confl ito, 
pois me tornei sua sombra, e o inferno é pou-
co para sua desgraça. Eu sou a prova concre-
ta de que a missão desse maldito vai chegar 

ao seu fi m. Exatamente nos seus 60 anos, sua mãe 
está doente e ele sofre demais. Agora o sofrimento 
é maior – ela partiu para uma outra dimensão.
Agora não tem retorno. Ele perdeu sua força maior, 
está decaído, o mundo o aplaude, mas ele está cego 
e muito cansado. Só há ingratidão, ele perde a von-
tade de viver. Agora quem vai aparecer sou eu.
Oh... Deu zebra novamente! Desde o início não que-
ria falar, mas, como eu disse, não quero mentir. Suas 
ex-companheiras o ajudaram, seus fi lhos – sete no 
total – lhe deram muita força e, por incrível que pare-
ça, ele quer chegar aos 13 fi lhos. Já tem onze netos 
e ele quer ver esse número duplicado.
Entram em cena os amigos fi éis: Serkeis, o egípcio; 
Barcinski, o americano brasileiro; Palácios, o comu-
nicador; Lima, o rei do pornô; Finotti, o detetive; Pri-
mati, o pesquisador do inexplicável; Puppo, o pes-
quisador do que passou, e muitos e muitos outros.
Sua vida promíscua, de envolvimento com meninas 
volúveis e maldosas, está encerrada. Não posso 
negar que ele é um homem de sorte: conseguiu 
uma companheira jovem e digna que segue ao seu 
lado até hoje.
Há... Espere, a fera está domada! Ele chega aos 70 
anos, dores por todos os lados, cansaço insuportável, 
seus olhos doem... e os médicos não descobrem a 
causa, sua visão diminui demais. Agora não tem retor-
no, é o fi m... Ele vai ser abandonado, pois é um peso 
morto, e vai fi car só. Sua alma padece em vida. Há... 
Como é doce o sabor da glória!
Não é possível... Aconteceu outra vez: novos amigos 
se aliam a ele. Ramalho, o sonhador sinistro, e Sacra-
mento, o cinéfi lo comerciante. E ele realmente tinha 
um curinga na manga para a cartada fi nal: persistên-
cia e força de vontade. E, com isso, consegue realizar 
um sonho de 40 anos, fazer o maior clássico de horror 
da América Latina: Encarnação do demônio.
Ele mostra ter mais energia do que toda a equipe 
técnica e artística, na faixa dos 30 anos. Recebe to-
das as honrarias possíveis, do Brasil e do exterior. É 
difícil de acreditar, mas acontece: ele chega aos 71 
anos. Está ultrapassado, deveria estar no ferro-velho, 
pois velho é traste, não serve nem para museu. É 
inexplicável: garotas jovens e bonitas disputam esse 
monstrengo. Mas a fi el companheira, que é jovem e 
bela, também não deixa de ampará-lo, precisamente 
agora que, mais do que nunca, ele está recebendo 
a maior homenagem que um cineasta pode ter no 
Brasil, feita por pessoas de alto nível profi ssional. O 
eco desse evento ressoa pelo mundo todo...
Para ele, tudo é esplendor. E agora eu penetro num 
túnel tenebroso. Não é possível, é fantástico demais... 
Estou acuado na parede do destino. Ele olha para mim 
e pede minha ajuda. E, só agora, no espelho da vida, 
olho a minha imagem; ele sabe da minha existência.
Agora visualizo a verdade, cruel verdade. O homem 
da minha inveja, do ódio e do despeito é o fi nal da 
minha essência; pois descubro, em minha mente, 
que esse homem sou eu!
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Caro leitor, quero deixar bem claro que, com o meu ato 
errado de espreitar a vida do outro, mesmo que por 
egoísmo, esse mal pode se tornar um bem, pois na 
verdade vou trazer à tona a vida de um canalha, de um 
cafajeste banhado na podridão dos desgraçados.
A minha visão pode ajudar os seres deste planeta 
a banir do nosso convívio um imprestável. Sim, ele 
é como uma laranja podre que pode contaminar 
as outras ao seu redor, por isso merece ser odiado 
como os romanos que levaram Cristo à crucifi ca-
ção; ou como os hipócritas e carrascos que mata-
ram a guerreira Joana d’Arc nas horrendas dores 
de ser queimada viva.
E, agora, com tantas perversões que eu sinto em 
seu ser, assumo a missão de tirar um monstro peri-
goso e sanguinário da nossa querida Terra. Eu me 
coloco no palco da vida como mero espectador; 
com isso, acredito que mereço um voto de confi an-
ça por confessar ao mundo que sou um covarde 
enrustido, mas desconfi ado.
Durmo com o olho aberto e sou muito curioso. Con-
fesso também que sou tímido e analfabeto, mas 
uma coisa é certa: sou conciso no que falo e tenho 
forças redobradas para ver a vulgaridade do ou-
tro. Vou ser bem transparente: sinto inveja, ciúmes, 
despeito e ódio, mas tenho muita audácia para con-
fessar essas fraquezas. Infelizmente minha índole 
não me deixa negar nem mentir, e isso pesa a meu 
favor na balança da verdade.
O que meus olhos vêem meu coração sente. Acom-
panho os atos dele desde criança, quem sabe essa 
obsessão pela sua vida é uma espécie de fuga por 
eu me sentir inferior, um verme.
Ele quer viver, fazer seu destino, mas eu não me 
conformo. Ele é pequeno, magro e anêmico, sente 
o sofrimento dos pais, não quer ser mimado, ainda 
criança socorre os mais fracos, desafi a os mais for-
tes, respeita seus pais e sofre com eles pelo amor 
que é recíproco. Este não é seu mundo, me pertur-
ba demais...
Ele é um fracote e torna-se um guerreiro; devia ser 
um perdedor, mas é um vencedor; renega a infân-
cia, despreza sua própria adolescência e converte-
se em adulto no seu modo de pensar; cai de um 
avião e continua vivendo; lidera os mais fortes, su-
pera os fracassos, persiste na luta, é atropelado e 
escapa da morte. É demais para mim. 
Ah...! Que bom. Finalmente, a justiça divina. É isso 
mesmo, o mal se corta pela raiz. Com sua audá-
cia, ele foi castigado, caiu na mão de um bando 
de marginais. Há... Há... Há... Há..., vai ser capado! 
Que coisa maravilhosa! É aí que começa a minha 
recompensa por desmascarar um falso ídolo.
Não, não... Isso não pode estar acontecendo... 
Com sua esperteza, ele conquista os violentos mar-
ginais, ajudando no parto do fi lho do assustador 
líder dos bandidos.
Agora a favela toda o tem como herói, e ele ganha a 
simpatia dos moradores de bairros vizinhos.

É o orgulho dos pais, é o líder dos líderes. É estra-
nho, muito estranho: ri com as dores, comemora o 
fracasso, não tem depressão nas batalhas perdidas, 
é o centro de todos, dos anões aos gigantes, de jo-
vens e idosos. Não! Não suporto esse quadro, ele 
mente, e é contra a mentira, pois o que importa em 
seu ego é ver o seu semelhante feliz. Comemora o 
próprio infortúnio, traz forças aos outros, mas chora 
por dentro; por fora é frio, orgulhoso e irônico e leva 
na mente a dor do insucesso. Ah! Estou para explo-
dir. Tomei a decisão: esse ser precisa morrer!!!
Um momento, meus ais foram ouvidos: ele foi pre-
so. Preso e inocente, ele é torturado. É isso mesmo, 
matem esse verme... Que instante glorioso, tenho 
que rir. Que felicidade imensa! Valeu esperar. Por 
favor, espere. Ele foi liberado, e perdoa seus carras-
cos. Há... Como invejo este ser que se torna polê-
mico, enfrenta o medo, desafi a a morte e agora é o 
orgulho do bairro, é um exemplo de gente.
Não precisa de ensino, pois é um autodidata. So-
fre no espírito e na carne, mas mostra para todos 
que é um ser inferior. Mentira! Mentira! Ajudem-me 
a matá-lo com uma tortura sem fi m. Ele agora já é 
moço, despreza o direito à vida, ao viver... Prega 
mensagem para que todos aprendam a viver. Não 
importa iludir, fantasiar ou mentir, para ele só impor-
ta ver os outros felizes. 
Não há palavra para descrever a sorte desse para-
sita, que embarca na área de comunicação e sem 
perceber segue à risca o ditado tão conhecido de 
que “Deus escreve certo por linhas tortas”. Ele subiu 
no pódio do sucesso nacional, domina a televisão, 
o rádio, as revistas e o cinema; faz coisas como se 
fosse um débil mental e é visto como um imperador. 
Pessoas oferecem a vida por ele, e essas loucuras 
fazem com que seja aplaudido pela crítica e pelo 
público em geral.
Enriquece os inimigos e é perdoado pelos amigos 
pobres. Tem o total descontrole comercial e passio-
nal, e é visto como um ser puro, ingênuo, inocente e 
justiceiro. Fãs, adeptos, discípulos, a cada ano au-
mentam mais. Por fi m, a igreja, a censura e a ditadu-
ra o fazem parar, tiram dele tudo o que plantou.
Há... Finalmente, agora estão agindo certo, colocam 
drogas em seu local de trabalho e o acusam de trafi -
cante (coisa que ele não tem idéia do que seja). Con-
seguem uma vadia, menor de idade, e o culpam por 
estupro. Alegria! Alegria! Minha barriga dói de tanto 
rir, eu sei que ele é inocente, mas o que interessa é 
que ele foi preso, maltratado e humilhado. Para mim, 
é uma satisfação fenomenal; valeu a pena esperar.
Consegui! Consegui! Aleluia! Aleluia!... Ele chora... 
como é delicioso ver suas lágrimas caírem no chão. 
Ele sofre demais, pois esse ato matou seu protetor 
e querido pai. Há... As mulheres já não o veneram. 
Que coisa fantástica, ele está caindo de bêbado, vi-
rou um alcoólatra. Viva o diabo que me ajudou nesta 
obra! Como é gostoso gargalhar com a desgraça e 
a queda de um ex-poderoso.

Não! Não pode começar outra vez. Vejam, 
ele volta a ser um homem glorifi cado, persis-
te em sua luta, é aplaudido por uns e injus-
tiçado por outros; isso o torna polêmico na 
boca dos outros. Para mim é demais, pois 
não posso imitá-lo e sofro por isso. As mu-
lheres voltam a ajudá-lo e sua mãe a lhe dar 
forças, mais do que ele já tem. Ele começa 
a formar uma nova geração de amigos, seu 
nome começa a se espalhar pelo mundo, e 
vários países o elogiam. Ele agora está mui-
to mais forte do que antes. Não agüento tan-
ta badalação em torno dele, para mim é um 
pesadelo que não tem fi m, ele terá de pagar 
muito caro por essa tortura mental.
Não acredito no que está acontecendo! É a 
suprema recompensa por esta angustiante 
espera. Ele teve um infarto aos 40 anos, e é 
levado ao hospital... Oh! Oh! É bonito demais, 
que romântico que é... Agora, é uma parada 
cardíaca! Preparem um bolo para mil indi-
gentes e com muito champanhe!! Toda essa 
comemoração é por minha conta. Finalmente 
seu corpo vai para os vermes do cemitério, e 
eu quero cuspir no túmulo desse crápula.
Mas o que é isso?! Os médicos consegui-
ram salvá-lo?! Sua fama aumenta mais, e 
são milhões os seus seguidores, todos fiéis 
ao seu pensamento.
Por que a vida é tão cruel comigo?! Esse im-
becil consegue tudo; até driblar a própria mor-
te. Agora é visto como profeta, sábio e gênio, 
comparado a todos os grandes personagens 
que passaram pela Terra. Eu tenho razão 
quando descrevo essas linhas como a última 
crônica, pois sei que existem pessoas que 
gostariam de se unir a mim, e, por uma razão 
que não compreendo, consigo acompanhar 
todos os seus passos sem que ele me veja. 
Estou sozinho, mas se eu tiver alguns aliados 
comigo com certeza teremos a grande vitória: 
livrar a humanidade desse sanguessuga em 
forma de ser humano. Não é possível! O cara 
deve ter poderes sobrenaturais, pois não dei-
xa eu me armar e já parte para outra.
Aos 50 anos, ele conhece um jovem estagiário 
de jornalismo; esse mesmo jovem viria, mais 
tarde, a se tornar em um dos maiores jornalis-
tas do Brasil, seu fã e seu amigo.
O jornalista fez com que o sortudo persona-
gem – centro desta crônica – conquistasse 
a América, com isso o mundo todo tomaria 
conhecimento de suas obras. Quase baqueei 
com o acontecimento, mas o destino me aju-
dou a eliminar essa escória pestilenta, razão 
de todo o rancor que me deixa em confl ito, 
pois me tornei sua sombra, e o inferno é pou-
co para sua desgraça. Eu sou a prova concre-
ta de que a missão desse maldito vai chegar 

ao seu fi m. Exatamente nos seus 60 anos, sua mãe 
está doente e ele sofre demais. Agora o sofrimento 
é maior – ela partiu para uma outra dimensão.
Agora não tem retorno. Ele perdeu sua força maior, 
está decaído, o mundo o aplaude, mas ele está cego 
e muito cansado. Só há ingratidão, ele perde a von-
tade de viver. Agora quem vai aparecer sou eu.
Oh... Deu zebra novamente! Desde o início não que-
ria falar, mas, como eu disse, não quero mentir. Suas 
ex-companheiras o ajudaram, seus fi lhos – sete no 
total – lhe deram muita força e, por incrível que pare-
ça, ele quer chegar aos 13 fi lhos. Já tem onze netos 
e ele quer ver esse número duplicado.
Entram em cena os amigos fi éis: Serkeis, o egípcio; 
Barcinski, o americano brasileiro; Palácios, o comu-
nicador; Lima, o rei do pornô; Finotti, o detetive; Pri-
mati, o pesquisador do inexplicável; Puppo, o pes-
quisador do que passou, e muitos e muitos outros.
Sua vida promíscua, de envolvimento com meninas 
volúveis e maldosas, está encerrada. Não posso 
negar que ele é um homem de sorte: conseguiu 
uma companheira jovem e digna que segue ao seu 
lado até hoje.
Há... Espere, a fera está domada! Ele chega aos 70 
anos, dores por todos os lados, cansaço insuportável, 
seus olhos doem... e os médicos não descobrem a 
causa, sua visão diminui demais. Agora não tem retor-
no, é o fi m... Ele vai ser abandonado, pois é um peso 
morto, e vai fi car só. Sua alma padece em vida. Há... 
Como é doce o sabor da glória!
Não é possível... Aconteceu outra vez: novos amigos 
se aliam a ele. Ramalho, o sonhador sinistro, e Sacra-
mento, o cinéfi lo comerciante. E ele realmente tinha 
um curinga na manga para a cartada fi nal: persistên-
cia e força de vontade. E, com isso, consegue realizar 
um sonho de 40 anos, fazer o maior clássico de horror 
da América Latina: Encarnação do demônio.
Ele mostra ter mais energia do que toda a equipe 
técnica e artística, na faixa dos 30 anos. Recebe to-
das as honrarias possíveis, do Brasil e do exterior. É 
difícil de acreditar, mas acontece: ele chega aos 71 
anos. Está ultrapassado, deveria estar no ferro-velho, 
pois velho é traste, não serve nem para museu. É 
inexplicável: garotas jovens e bonitas disputam esse 
monstrengo. Mas a fi el companheira, que é jovem e 
bela, também não deixa de ampará-lo, precisamente 
agora que, mais do que nunca, ele está recebendo 
a maior homenagem que um cineasta pode ter no 
Brasil, feita por pessoas de alto nível profi ssional. O 
eco desse evento ressoa pelo mundo todo...
Para ele, tudo é esplendor. E agora eu penetro num 
túnel tenebroso. Não é possível, é fantástico demais... 
Estou acuado na parede do destino. Ele olha para mim 
e pede minha ajuda. E, só agora, no espelho da vida, 
olho a minha imagem; ele sabe da minha existência.
Agora visualizo a verdade, cruel verdade. O homem 
da minha inveja, do ódio e do despeito é o fi nal da 
minha essência; pois descubro, em minha mente, 
que esse homem sou eu!



174 175

Página 72 – 1 foto
Página 73 – 1 foto
Página 74 – 1 foto
Página 75 – 1 foto
Página 76 e 77 – 1 foto
Página 80 – 2 fotos
Página 82 e 83 – 1 foto
Página 84 – 2 fotos
Página 85 – 1 foto
Página 86 – 1 foto
Página 87 – 3 fotos
Página 88 – 1 foto
Página 89 – 1 foto
Página 90 – 1 foto
Página 91 – 1 foto
Página 92 – 1 foto
Página 93 – 1 foto
Página 95 – 1 foto
Página 98 – 2 fotos
Página 100-1 foto
Página 101 – 1 foto
Página 103 – 2 fotos
Página 104 – 1 foto – de cima
Página  106 – 1 foto
Página 107 – 2 fotos
Página 108 – 1 foto
Página 109 – 2 fotos
Página 112 – 1 foto
Página 113 – 1 foto
Página 117 – 1 foto
Página 118 – 1 foto
Página  119 – 1 foto
Página 123 – 1 foto
Página 124 – 1 foto
Página 125 – 1 foto
Página 126 – 1 foto
Página 127 – 1 foto
Página 133 – 1 foto
Página 135 – 1 foto
Paina 136 – 1 foto

FICHA TÉCNICA DA MOSTRA

Patrocínio
Banco do Brasil

Realização
Centro Cultural Banco do Brasil 

Produção Executiva e Curadoria
Eugênio Puppo

Coordenação de Produção
Fábio Dell’Ore

Produção
Marcelo Colaiacovo

Programação Visual
Pedro Di Pietro

Colaboração
Mila Signoreli
Fátima Secches
Heloisa Bonfanti
Mario Cesar Rabello
Renzo Fedri

Coordenação e produção gráfi ca
GFK Comunicação

Assessoria de Imprensa
São Paulo - F&M Assessoria
Flávia Miranda
Margarida Oliveira
Carolina Moraes
Brasília - Objeto Sim
Carmem Moretzsohn
Gioconda Caputo

Projeto Cultural 
Heco Produções

Heco Produções Ltda., 2007
Todos os direitos reservados
www.heco.com.br
heco@heco.com.br

FICHA TÉCNICA DO LIVRO

Idealização e Concepção editorial
Eugênio Puppo

Consultor do Projeto
Arthur Autran

Direção de arte
Pedro Di Pietro

Edição de textos 
Bruno Zeni

Produção editorial
Eugênio Puppo
Marcelo Colaiacovo

Pesquisa de imagem
Eugênio Puppo
Fábio Dell‘Ore
Marcelo Colaiacovo
Hilda de Alencar Gil

Coordenação e produção gráfi ca
GFK Comunicação

Revisão de textos
Edméa Garcia Neiva
Graziela Marcolin
Camila Kintzel 

Transcrição de depoimentos
Diana Tavares

Realização

KODAK

Apoio

Créditos 
Fotos terceiros

Capa – André Sigwalt 
4ª Capa e Página 12 – André Brandão
Página 18 – Foto de cima – Acervo 
Luiz Elias
Página 22 – Foto de baixo – Américo 
Lucchetti
Página 37 – André Sigwalt – 1 foto
Página 38 – André Sigwalt  - 2 fotos
Página 49 – Acervo Cinearte Produções 
Cinematográfi cas – Aníbal Massaini Neto
Página 59 – Acervo Virgílio Rovêda – 1 foto
Página 78 e 79 - Acervo Cinearte 
Produções Cinematográfi cas –  Aníbal 
Massaini – 2 fotos
Página 94 – Acervo pessoal – Jairo Ferreira 
– 2 fotos
Página 97 – Acervo Goffredo Telles
Página 105 –Acervo André Barcinski/Ivan 
Finotti - 2 fotos 
Página 110 e 111 – André Sigwalt
Página 122 – Elias Litaldi – 1 foto
Página 128 – Acervo Cinearte Produções 
Cinematográfi cas – Anibal Massaini – 1 foto
Página 131 – Elias Litaldi – 1 foto
Página 144 – Acervo Ozualdo R. Candeias  
- 1 foto
Página 147 – josé Luis da Conceição - 1 foto

Acervo Mojica
Página 4 – 1 foto
Página 5 – 1 foto
Página 6 e 7– 1 foto
Página 15 – 6 fotos
Página 16 – 1 foto
Página 17 – 1 foto
Página 18 -  1 foto – de baixo

Página 19 – 3 fotos
Página 20 – 1 foto
Página 21 – 1 foto
Página 22 – 1 foto – de cima
Página 23 – 1 foto
Página 24 – 2 fotos
Página 25 – 2 fotos
Página 26 – 1 foto
Página 28 – 1 foto
Página 29 – 1 foto
Página 30/31 – 1 foto
Página 34 – 2 fotos
Página 35 – 1 foto
Página 36 – 2 fotos
Página 39 – 1 foto
Página 40 – 1 foto
Página 42 – 1 foto
Página 45 – 1 foto
Página 46 – 1 foto montagem
Página 50- 1 foto
Página 51 – 2 fotos
Página 52 – 1 foto
Página 53 – 2 fotos
Página 54 – 1 foto
Página 55 -  1 foto
Página 56 – 1 foto
Página 58 – 1 foto
Página 59 – 1 foto – de baixo
Página 60 – 1 foto
Página 61 – 2 fotos
Página 62 – 3 fotos
Página  63 – 4 fotos
Página 64 – 1 foto
Página 65 – 1 foto
Página 66 – 3 fotos
Página 67 – 3 fotos
Página 68 – 1 foto
Página 69 – 1 foto
Página 70 – 1 foto
Página 70 e 71 – 1 foto

Página 137 – 1 foto
Página 139 – 1 foto
Página 140 – 1 foto
Página 141 – 1 foto
Página 143 – 1 foto
Página 145 – 1 foto
Página 150 – 1 foto
Página 171 – 1 foto
Página 176 – 1 foto

Cartazes
Acervo Mojica 
Página 6 e 7 – 1 foto
Página 32 – 1 foto
Página 33 – 1 foto
Página 52 – 1 foto
Página 57 – 1 foto
Página 58 – 1 foto
Página 69 – 1 foto
Página 75 – 1 foto de cima
Página 81 – 1 foto
Página 85 – foto de cima
Página 91 – foto de cima
Página 93 – foto de baixo
Página 96 – foto de baixo
Página 99 – 1 foto
Página 100 –2 fotos
Página 101 –1 foto
Página 102 –1 foto
Página 104 –1 foto
Página 121 - 1 foto
Página 122 – 1 foto de baixo

Todos os esforços foram feitos 
para creditar corretamente as 
imagens. Nem sempre isso 
foi possível. Teremos o prazer 
em creditar os detentores dos 
direitos caso se manifestem.

AGRADECIMENTOS
Arquivo Nacional
Cinearte Produções Cinematográfi cas
Cinema
Cinemateca Brasileira
Cinemateca MAM-RJ
CTAV / Funarte
Dezenove Som e Imagens
Estúdios Mega
Fundação Padre Anchieta – TV Cultura
Fusão Impressão Digital
Locall  de Cinema 
Moving track
Olhos de Cão
Sociedade amigos da cinemateca
TPK Express

Alessandro Gamo
Alexandre Britto
André Finotti
André Sigwalt
Angela Barbarulo
Antonio Leão da Silva Neto
Arthur Sens
Beto Montag
Bruna Anastácia
Carlos Eduardo de Freitas 
Carlos Primati
Carlos Reichenbach
Carolina Ghidetti Costa
Cínara Dias
Cristina Provenzano
Crounel Marins
Danilo Concílio
Danilo Tamashiro
Débora Muniz
Denis Magalhães

Dominique Cohen
Douglas Bressar
Edineide Maria de Jesus Silva
Eduardo Suarez
Edson Sanches
Ernesto Stock
Eucir de Sousa
Fábio Kawano
Fernanda Guimarães
Fernanda Valim
Francisco Cavalcanti
Gilza Ribeiro
Girlene Domingos da Costa
Gustavo Ribeiro
Heloisa Bonfanti
Israel Basso
Jane Ferreira Pinto
Joel Yamaji
Juliano Chiquetto
Juliano Gouveia
Kapel Furman
Karina Bez Batti
Lak Lobato
Louis Robin
Luah Guimarãez
Lúcia Telles
Luiz Duva
Marcelo Moraes
Mariliz Marins
Miriam Biderman
Mônica Maia Rennó
Nilcemar Leyart
Nilson Primitivo
Pablo Torrecillas
Pamela Zaparolli
Paulo Ribeiro
Rene Brasil

Ricardo Carioba
Ricardo Reis
Rodrigo Bolzan
Rodrigo Castellar (Magoo)
Rodrigo Mercês
Tayná M. Assis
Thiago Cury
Umberto Nunes Pinheiro 
Vera Haddad
Virgílio Rovêda
Vivian Malusá 
Wanda Ribeiro

AGRADECIMENTOS 
ESPECIAIS
André Barcinski
André Brandão
Andres Sandoval
Bruno Zeni
Carlos Magalhães
Carlos Roberto de Souza
Eduarda Arruk
Fátima Secches
Fernanda Coelho
Francisco Mattos
Giovanna Fernandes
Hernani Heffner
Ivan Finotti
Jéssica Sayon
Olga Futema
Patricia Di Filippe
Paulo Sacramento
Ricardo Grandi
Ricardo Nani
Silvia Rabello
Thyago Nogueira



174 175

Página 72 – 1 foto
Página 73 – 1 foto
Página 74 – 1 foto
Página 75 – 1 foto
Página 76 e 77 – 1 foto
Página 80 – 2 fotos
Página 82 e 83 – 1 foto
Página 84 – 2 fotos
Página 85 – 1 foto
Página 86 – 1 foto
Página 87 – 3 fotos
Página 88 – 1 foto
Página 89 – 1 foto
Página 90 – 1 foto
Página 91 – 1 foto
Página 92 – 1 foto
Página 93 – 1 foto
Página 95 – 1 foto
Página 98 – 2 fotos
Página 100-1 foto
Página 101 – 1 foto
Página 103 – 2 fotos
Página 104 – 1 foto – de cima
Página  106 – 1 foto
Página 107 – 2 fotos
Página 108 – 1 foto
Página 109 – 2 fotos
Página 112 – 1 foto
Página 113 – 1 foto
Página 117 – 1 foto
Página 118 – 1 foto
Página  119 – 1 foto
Página 123 – 1 foto
Página 124 – 1 foto
Página 125 – 1 foto
Página 126 – 1 foto
Página 127 – 1 foto
Página 133 – 1 foto
Página 135 – 1 foto
Paina 136 – 1 foto

FICHA TÉCNICA DA MOSTRA

Patrocínio
Banco do Brasil

Realização
Centro Cultural Banco do Brasil 

Produção Executiva e Curadoria
Eugênio Puppo

Coordenação de Produção
Fábio Dell’Ore

Produção
Marcelo Colaiacovo

Programação Visual
Pedro Di Pietro

Colaboração
Mila Signoreli
Fátima Secches
Heloisa Bonfanti
Mario Cesar Rabello
Renzo Fedri

Coordenação e produção gráfi ca
GFK Comunicação

Assessoria de Imprensa
São Paulo - F&M Assessoria
Flávia Miranda
Margarida Oliveira
Carolina Moraes
Brasília - Objeto Sim
Carmem Moretzsohn
Gioconda Caputo

Projeto Cultural 
Heco Produções

Heco Produções Ltda., 2007
Todos os direitos reservados
www.heco.com.br
heco@heco.com.br

FICHA TÉCNICA DO LIVRO

Idealização e Concepção editorial
Eugênio Puppo

Consultor do Projeto
Arthur Autran

Direção de arte
Pedro Di Pietro

Edição de textos 
Bruno Zeni

Produção editorial
Eugênio Puppo
Marcelo Colaiacovo

Pesquisa de imagem
Eugênio Puppo
Fábio Dell‘Ore
Marcelo Colaiacovo
Hilda de Alencar Gil

Coordenação e produção gráfi ca
GFK Comunicação

Revisão de textos
Edméa Garcia Neiva
Graziela Marcolin
Camila Kintzel 

Transcrição de depoimentos
Diana Tavares

Realização

KODAK

Apoio

Créditos 
Fotos terceiros

Capa – André Sigwalt 
4ª Capa e Página 12 – André Brandão
Página 18 – Foto de cima – Acervo 
Luiz Elias
Página 22 – Foto de baixo – Américo 
Lucchetti
Página 37 – André Sigwalt – 1 foto
Página 38 – André Sigwalt  - 2 fotos
Página 49 – Acervo Cinearte Produções 
Cinematográfi cas – Aníbal Massaini Neto
Página 59 – Acervo Virgílio Rovêda – 1 foto
Página 78 e 79 - Acervo Cinearte 
Produções Cinematográfi cas –  Aníbal 
Massaini – 2 fotos
Página 94 – Acervo pessoal – Jairo Ferreira 
– 2 fotos
Página 97 – Acervo Goffredo Telles
Página 105 –Acervo André Barcinski/Ivan 
Finotti - 2 fotos 
Página 110 e 111 – André Sigwalt
Página 122 – Elias Litaldi – 1 foto
Página 128 – Acervo Cinearte Produções 
Cinematográfi cas – Anibal Massaini – 1 foto
Página 131 – Elias Litaldi – 1 foto
Página 144 – Acervo Ozualdo R. Candeias  
- 1 foto
Página 147 – josé Luis da Conceição - 1 foto

Acervo Mojica
Página 4 – 1 foto
Página 5 – 1 foto
Página 6 e 7– 1 foto
Página 15 – 6 fotos
Página 16 – 1 foto
Página 17 – 1 foto
Página 18 -  1 foto – de baixo

Página 19 – 3 fotos
Página 20 – 1 foto
Página 21 – 1 foto
Página 22 – 1 foto – de cima
Página 23 – 1 foto
Página 24 – 2 fotos
Página 25 – 2 fotos
Página 26 – 1 foto
Página 28 – 1 foto
Página 29 – 1 foto
Página 30/31 – 1 foto
Página 34 – 2 fotos
Página 35 – 1 foto
Página 36 – 2 fotos
Página 39 – 1 foto
Página 40 – 1 foto
Página 42 – 1 foto
Página 45 – 1 foto
Página 46 – 1 foto montagem
Página 50- 1 foto
Página 51 – 2 fotos
Página 52 – 1 foto
Página 53 – 2 fotos
Página 54 – 1 foto
Página 55 -  1 foto
Página 56 – 1 foto
Página 58 – 1 foto
Página 59 – 1 foto – de baixo
Página 60 – 1 foto
Página 61 – 2 fotos
Página 62 – 3 fotos
Página  63 – 4 fotos
Página 64 – 1 foto
Página 65 – 1 foto
Página 66 – 3 fotos
Página 67 – 3 fotos
Página 68 – 1 foto
Página 69 – 1 foto
Página 70 – 1 foto
Página 70 e 71 – 1 foto

Página 137 – 1 foto
Página 139 – 1 foto
Página 140 – 1 foto
Página 141 – 1 foto
Página 143 – 1 foto
Página 145 – 1 foto
Página 150 – 1 foto
Página 171 – 1 foto
Página 176 – 1 foto

Cartazes
Acervo Mojica 
Página 6 e 7 – 1 foto
Página 32 – 1 foto
Página 33 – 1 foto
Página 52 – 1 foto
Página 57 – 1 foto
Página 58 – 1 foto
Página 69 – 1 foto
Página 75 – 1 foto de cima
Página 81 – 1 foto
Página 85 – foto de cima
Página 91 – foto de cima
Página 93 – foto de baixo
Página 96 – foto de baixo
Página 99 – 1 foto
Página 100 –2 fotos
Página 101 –1 foto
Página 102 –1 foto
Página 104 –1 foto
Página 121 - 1 foto
Página 122 – 1 foto de baixo

Todos os esforços foram feitos 
para creditar corretamente as 
imagens. Nem sempre isso 
foi possível. Teremos o prazer 
em creditar os detentores dos 
direitos caso se manifestem.

AGRADECIMENTOS
Arquivo Nacional
Cinearte Produções Cinematográfi cas
Cinema
Cinemateca Brasileira
Cinemateca MAM-RJ
CTAV / Funarte
Dezenove Som e Imagens
Estúdios Mega
Fundação Padre Anchieta – TV Cultura
Fusão Impressão Digital
Locall  de Cinema 
Moving track
Olhos de Cão
Sociedade amigos da cinemateca
TPK Express

Alessandro Gamo
Alexandre Britto
André Finotti
André Sigwalt
Angela Barbarulo
Antonio Leão da Silva Neto
Arthur Sens
Beto Montag
Bruna Anastácia
Carlos Eduardo de Freitas 
Carlos Primati
Carlos Reichenbach
Carolina Ghidetti Costa
Cínara Dias
Cristina Provenzano
Crounel Marins
Danilo Concílio
Danilo Tamashiro
Débora Muniz
Denis Magalhães

Dominique Cohen
Douglas Bressar
Edineide Maria de Jesus Silva
Eduardo Suarez
Edson Sanches
Ernesto Stock
Eucir de Sousa
Fábio Kawano
Fernanda Guimarães
Fernanda Valim
Francisco Cavalcanti
Gilza Ribeiro
Girlene Domingos da Costa
Gustavo Ribeiro
Heloisa Bonfanti
Israel Basso
Jane Ferreira Pinto
Joel Yamaji
Juliano Chiquetto
Juliano Gouveia
Kapel Furman
Karina Bez Batti
Lak Lobato
Louis Robin
Luah Guimarãez
Lúcia Telles
Luiz Duva
Marcelo Moraes
Mariliz Marins
Miriam Biderman
Mônica Maia Rennó
Nilcemar Leyart
Nilson Primitivo
Pablo Torrecillas
Pamela Zaparolli
Paulo Ribeiro
Rene Brasil

Ricardo Carioba
Ricardo Reis
Rodrigo Bolzan
Rodrigo Castellar (Magoo)
Rodrigo Mercês
Tayná M. Assis
Thiago Cury
Umberto Nunes Pinheiro 
Vera Haddad
Virgílio Rovêda
Vivian Malusá 
Wanda Ribeiro

AGRADECIMENTOS 
ESPECIAIS
André Barcinski
André Brandão
Andres Sandoval
Bruno Zeni
Carlos Magalhães
Carlos Roberto de Souza
Eduarda Arruk
Fátima Secches
Fernanda Coelho
Francisco Mattos
Giovanna Fernandes
Hernani Heffner
Ivan Finotti
Jéssica Sayon
Olga Futema
Patricia Di Filippe
Paulo Sacramento
Ricardo Grandi
Ricardo Nani
Silvia Rabello
Thyago Nogueira



176


	Página em branco
	Página em branco



