


 Péssima noite para vocês, meus amiguinhos corajosos. Guardem bem estas palavras. A 
todos aqueles que viram um velório, o rosto pálido de um cadáver, a todos aqueles que não 
acreditam em almas penadas, aos que ao saírem deste cinema e tiverem que passar por ruas 
escuras, sozinhos, ainda há tempo! Não assistam a este filme! Vão embora! Hahahahaha! Tarde 
demais! Vocês não acreditaram. Querem mostrar uma coragem que não existe? Pois então fiquem! 
Sofram! Assistam...

Texto de abertura do filme À Meia Noite Levarei Sua Alma (1964),
proferido pela atriz Eucaris de Morais, no papel da cigana que condenará Zé do Caixão.

Adilson Mendes, Editor.
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 Conhecido pelo grande público por aparições na imprensa, no rádio e na televisão desde os 
anos 1960, o paulistano José Mojica Marins (1936-2020) foi também um dos mais originais cineastas 
brasileiros, com trinta longas-metragens finalizados em mais de sessenta anos de carreira. Estreante 
nas telas nacionais ainda na década de 1950, consagrou-se em 1964, quando lançou, em São Paulo, 
seu terceiro longa-metragem: À Meia Noite Levarei Sua Alma, que viria a ser o primeiro filme do gênero 
horror feito no Brasil, e traria à luz o personagem do agente funerário psicopata Zé do Caixão, logo 
transformado em alter-ego do próprio diretor. O filme, bem sucedido nas bilheterias, iniciaria uma 
onda do gênero horror no país, que resultou, ao longo das décadas seguintes, em filmes, programas 
de rádio e televisão, marchinhas de carnaval, histórias em quadrinhos, anúncios publicitários, festas 
temáticas, peças teatrais, desfiles de escolas de samba e eventos em parques de diversões que 
tinham como objeto a figura de Zé do Caixão, rapidamente absorvida pela cultura midiática brasileira. 

 Quase quinze anos depois da estreia do primeiro filme da saga de Zé do Caixão, Décio Pignatari 
(1978) assim definiria a contribuição de Mojica para a cultura nacional: 

Mais de trinta anos se passaram, e Alexandre Agabiti Fernandez, desenvolveria, em 2007, ideias 
semelhantes às de Pignatari sobre Zé do Caixão – então já famoso internacionalmente como Coffin 
Joe:

O choque fascinante do primitivo encontra o cinema na era da viagem à 
Lua. (...) A descoberta de uma linguagem secreta, transfigurante, dos 
rituais de uma seita de pobres iniciados que lutam para sobreviver 
metendo a cara numa tela. (...) Vinte e cinco ou mais longas-metragens 
feitos com técnica alternativa fazem uma surpreendente cultura de pobre 
para pobre. Thanatos e Eros em uma criação exacerbada. É o cinema de 

terror brasileiro, um espantoso kitsch. 

Desmedida, horror e brutalidade são traços distintivos das rústicas 
fábulas cinematográficas de José Mojica Marins, as quais abordam temas 
como o sobrenatural, a violência e as pulsões sexuais. (...) Sua 
mise-en-scène combina pretensão, grandiloquência, precariedade 
material e inépcia, o que torna seu estilo único e atraente. (...) A falta de 
comedimento prossegue nas situações excessivas propostas pelos 
filmes, nos quais canibalismo, mutilações, blasfêmias e sadismo são 
moeda corrente. Visto sob esse prisma, o cinema de Mojica parece algo 
totalmente artificial. No entanto, ele mantém uma relação estreita com o 
real, pois os excessos, apresentados muitas vezes com uma ingenuidade 
desconcertante, surgem com frequência em situações caracterizadas 

por pretensões de verossimilhança.  (FERNANDEZ, 2007 [a])
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Apresentação
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 Mojica teve a mais longa carreira dedicada ao horror no cinema brasileiro, mas foi também 
um artista multimídia amplamente reconhecido como o principal representante nacional do gênero. 
Nascido na sexta-feira 13 de março de 1936, na Vila Anastácio, na cidade de São Paulo, era filho único 
de Antônio Marins e Carmem Mojica, descendentes de imigrantes espanhóis ligados ao circo e ao 
mundo do espetáculo. Seu contato com o cinema começou aos três anos de idade, quando o pai se 
tornou gerente de um cinema no bairro do Brás. Alguns anos depois, o pequeno José, apaixonado por 
filmes e desinteressado pelos estudos, começou a reunir amigos para fazer filmes mudos com uma 
câmera de bitola amadora que ganhara dos pais.

 Esses filmes eram estrelados por seus vizinhos e amigos, e exibidos em quermesses da capital 
paulista. Em 1953, aos 18 anos, ele fundou a Cia. Cinematográfica Atlas do Brasil através de um sistema 
de cotas de participação pagas pelos amigos, e começou a ministrar aulas de interpretação. Em 1955, 
renomeou sua iniciativa como Indústria Cinematográfica Apolo, alugando um galpão na Praça 
Centenário, no bairro Freguesia do Ó, e lá conseguiu realizar, com a ajuda do comerciante de móveis 
Augusto Sobrado Pereira, seu primeiro longa-metragem, um drama policial chamado Sentença de 
Deus (1956), que não chegou a ser finalizado na época. Dois anos depois, lançaria seu primeiro longa 
profissional, filmado em Cinemascope: o faroeste   A Sina do Aventureiro (1958), que  estreou em 
dezembro de 1958, em São Paulo, e ficou três semanas em cartaz no importante Cine Coral, fazendo 
depois o circuito do subúrbio e de cidades do interior durante vários meses. 

 Após a estreia do filme, a escola de atores Apolo prosperou, e Mojica decidiu produzir Meu 
Destino em Tuas Mãos (1963), melodrama estrelado por ele e pelo cantor-mirim Franquito. Com ajuda 
de bons profissionais (como o iniciante Ozualdo Candeias na produção, o montador Máximo Barro e o 
fotógrafo Ruy Santos), o filme teve um acabamento bom para os padrões de sua produção, mas 
acabou tendo uma fraquíssima carreira comercial. Pouco depois, porém, a sorte do diretor e de seus 
parceiros mudaria radicalmente. Segundo Mojica contaria em inúmeras ocasiões desde então, ele 
teria tido um pesadelo no qual vira-se carregado por um misterioso homem vestido de preto que o 
teria levado à sua própria sepultura – e esse homem era ele mesmo. Acreditando que o sonho tivesse 
sido uma revelação, decidiu realizar aquela que seria lançada como a primeira fita brasileira de 
horror: À Meia Noite Levarei Sua Alma.

 A produção foi bastante precária. Mojica vendeu o carro da família, pagando somente a 
alguns técnicos pelo trabalho: ao fotógrafo Giorgio Attili; ao montador Luiz Elias; ao cenógrafo José 
Vedovato e aos assistentes Ozualdo Candeias e Osvaldo de Oliveira. O restante do orçamento foi 
angariado num sistema de cotas com os alunos da escola de atores: segundo Barcinski e Finotti (1998. 
p. 100), para participar do filme, cada um deveria desembolsar o mínimo de cem mil cruzeiros (o 
equivalente a mais ou menos cem dólares na época), o que possibilitou o financiamento de parte do 
filme, mas À Meia Noite Levarei Sua Alma acabou custando mais de dez milhões de cruzeiros, e deixou 
o diretor atolado em dívidas. Ele acabaria vendendo o filme, pouco antes da estreia, ao ator Ilídio 
Simões, que ganhou muito dinheiro com o negócio ao revender sua parte ao investidor Nelson Teixeira 
Mendes, após a bem-sucedida estreia do filme em São Paulo, em 09 de novembro de 1964. Ao ver as 
enormes filas que se formavam nas portas dos cinemas paulistas, Mojica se desesperou ao perceber 
o prejuízo que tivera com a venda precoce do filme, mas também descobriu um filão que poderia se 
tornar, nos anos seguintes, uma mina de ouro, não fossem as suas trapalhadas nos negócios e as 
quedas de braço com a Censura da ditadura militar: o horror brasileiro.
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 Apesar da grande popularidade nas telas brasileiras em suas versões importadas de 
Hollywood, o gênero horror estreou tardiamente em sua versão nacional. No entanto, histórias de 
horror não eram totalmente estranhas ao cinema brasileiro antes de À Meia-Noite Levarei Sua Alma. 
Como observa Piedade (2002, p. 123), o caráter híbrido do horror brasileiro com outros gêneros mais 
proeminentes no cinema nacional (como a comédia) pode configurar um problema se quisermos 
categorizá-lo, pois, apesar de se apropriar de parte de seus clichês mais marcantes, o horror brasileiro 
não se integrou aos paradigmas estabelecidos mundialmente pelo gênero: pelo contrário, 
estabeleceu suas próprias marcas, graças a iniciativas surgidas quase sempre às bordas do cinema 
dito oficial. 

 Antecedentes remotos dos filmes de horror brasileiros podem ser apontados desde a Bela 
Época, no começo do século XX, em um significativo grupo de filmes dedicados à reconstituição de 
crimes sensacionais noticiados pela imprensa, o que originou sucessos de público como Os 
Estranguladores do Rio (1908) e A Mala Sinistra (1908), da produtora carioca Labanca, Leal e Cia. Na 
virada para os anos 1930, a chegada do cinema falado coincidiu com a tendência dos monstros de 
Hollywood (mais tarde seguidos por histórias de fantasmas e de cientistas malucos), e isso gerou 
algumas brincadeiras com o gênero em filmes como O Jovem Tataravô (Lulu de Barros, 1937), da 
produtora carioca Cinédia, e mais duas comédias fantásticas da Atlântida: Fantasma por Acaso 
(Moacir Fenelon, 1941) e Os Três Vagabundos (José Carlos Burle, 1953). Nessas histórias, como em boas 
matinês, criaturas do outro mundo ou cientistas malucos aprontavam muitas confusões, em paródias 
de tramas de terror que seriam retomadas pelo cinema brasileiro nos anos 1970 e 1980 por cineastas 
como Pedro Carlos Rovai (A Viúva Virgem, 1972); Amácio Mazzaropi (O Jeca Contra o Capeta, Pio 
Zamuner, 1973); Reginaldo Farias (Quem tem medo de Lobisomem?, 1974), entre outros – mas, 
principalmente, por Ivan Cardoso, fã de Mojica e autointitulado “mestre do terrir”, que conquistou 
muito sucesso com as comédias O Segredo da Múmia (1978) e As Sete Vampiras (1986). 
 
 Mas foi a década de 1950 que trouxe os antecedentes mais diretos do que depois seria o horror 
cinematográfico brasileiro sintetizado em À Meia Noite Levarei Sua Alma, e isso se deu no cinema dos 
estúdios paulistas e no circuito independente do Rio de Janeiro e de São Paulo – isto é, muito perto de 
Mojica. Comecemos com os flertes com o horror gótico em melodramas protagonizados por jovens 
mulheres indefesas, ameaçadas por viúvos pra lá de suspeitos: Caiçara (1950), de Adolfo Celi, e 
Veneno (1952), de Gianni Pons, ambos da Cia Cinematográfica Vera Cruz; Meu Destino É Pecar (1952), 
de Manuel Peluffo, na Cinematográfica Maristela; Chamas no Cafezal (1954), de José Carlos Burle, na 
Cia. Multifilmes. Esses filmes estavam inspirados em uma tradição de histórias de segundas esposas 
ou amantes ameaçadas por homens potencialmente psicóticos, e tinham suas fontes encontradas 
em romances brasileiros e estrangeiros como Meu Destino é Pecar (de Suzana Flag, pseudônimo de 
Nelson Rodrigues, 1943) e Rebecca (de Daphne du Marier, 1938), e também em filmes como À Meia Luz 
(Gaslight, George Cukor, 1944) e o próprio Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940), além de novelas de rádio 
de grande sucesso no Brasil.

Um filme-síntese do horror brasileiro
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 Já o circuito independente legou ao Brasil seus primeiros filmes de assombração e Serial-killer: 
Alameda da Saudade, 113 (São Paulo, Carlos Ortiz, 1951) e Noivas do Mal (Rio de Janeiro, George Dusek, 
1952), respectivamente. O primeiro, filmado por uma equipe de iniciantes liderada pelo crítico de 
cinema Carlos Ortiz, na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, foi uma proposta 
pretensamente neorrealista pensada a partir de uma lenda urbana sobre um rapaz que se apaixona 
por uma moça misteriosa que, na verdade, está morta. O segundo, feito no Rio de Janeiro pelo 
fotógrafo tcheco George Dusek, mostrava jovens trabalhadoras de uma loja de departamentos 
ameaçadas por um assassino serial que as estrangula com um acessório supermoderno: as meias de 
nylon, então recém-lançadas no mercado brasileiro. 

 Ainda que nenhum desses filmes produzidos desde o cinema mudo tenha sido vinculado 
comercialmente ao gênero horror, podemos dizer que já estávamos em pleno domínio das tradições 
do gênero, com seus fantasmas vingativos, vítimas indefesas e assassinos inclementes. 
Provavelmente, não foi por acaso que Zé do Caixão surgiu como um assassino em série assombrado 
pelo mundo do além, obcecado por encontrar uma segunda esposa, e que não raro se envolve com 
situações dignas de uma boa sessão da tarde. Ele pode ter sido, afinal, uma síntese do horror 
cinematográfico brasileiro feito até então, ainda que a elaboração em À Meia Noite Levarei Sua Alma 
tenha ocorrido de maneira intuitiva e espontânea. 

 Vale destacar, ainda, que Zé do Caixão não foi um fenômeno nacional isolado. Na virada dos 
anos 1950 para os 1960, diversas cinematografias nacionais começavam a experimentar com o 
gênero horror, que até então havia sido uma categoria relevante apenas no cinema dos EUA (naquele 
período, no âmbito das produções de segunda linha, o chamado “cinema B”). Pode-se dizer que esse 
processo teve início em 1955, quando a pequena companhia britânica Hammer Films decidiu 
recuperar os monstros clássicos da Universal (então já muito gastos em seu formato surgido nos EUA 
nos anos 1930) realizando pequenas, sangrentas e supercoloridas produções como The Curse Of 
Frankenstein (1957), Dracula (1958) e The Mummy (1959), todos dirigidos por Terence Fischer. Com o 
sucesso internacional, a companhia mostrou a capacidade do gênero de ocupar espaço em um 
mercado até então dominado pelo cinema estadunidense, e isso gerou frutos em outros países. 
Assim, em parte pelo exemplo da Hammer, mas também por outros fenômenos como o despertar da 
cultura jovem nas regiões industrializadas, o horror começou a ser testado ao redor do mundo, 
inclusive em obras bastante radicais, como Les Yeux Sans Visage (Georges Franju, França, 1959); Jigoku 
(Nobuo Nakagawa, Japão, 1960); La Maschera del Demonio (Mario Bava, Itália, 1960); Psycho (Alfred 
Hitchcok, EUA, 1960), entre outras.

 À Meia Noite Levarei Sua Alma foi produto de todos esses processos que descrevemos, mas 
não foi só isso. A história, escrita por Mojica, parecia inspirar-se nas dificuldades do próprio autor para 
conceber um filho em seu primeiro casamento, ocorrido em 1957 com a jovem cantora e dançarina 
Rosita Soler (pseudônimo de Patrocinia Alcaraz). Na história, o violento Josefel Zanatas (interpretado 
pelo próprio Mojica, mas dublado pelo ator Laércio Laurelli), conhecido em sua comunidade com o 
apelido de Zé do Caixão, é um homem temido e odiado pelo povo de uma cidadezinha do interior. 
Proprietário de uma funerária, ele se comporta como uma espécie de “coronel” local, lembrando até 
certo ponto a figura de Tenório Cavalcanti (1906-1987), político e advogado carioca da cidade de 
Duque de Caxias, então conhecido como o “Homem da Capa Preta”. Esse acessório, aliás, é elemento 
fundamental do figurino de Zé do Caixão, em referência às longas capas de monstros aristocratas do 
cinema (como Drácula e O Fantasma da Ópera) e à divindade afro-brasileira Exú. 
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 E Zé do Caixão, com sua capa preta, cartola, unhas longas e uma postura tão falastrona 
quanto violenta, tem uma obsessão: gerar o filho que dará continuidade ao seu sangue. Sendo ele um 
descrente em Deus e no mundo espiritual, o coveiro vê na descendência a única eternidade possível 
– e, para consegui-la, não hesita em assassinar e torturar homens e mulheres que se colocam em seu 
caminho. Zé não poupa nem mesmo a própria esposa, a quem considera incapaz de engravidar, ou o 
melhor amigo, cuja mulher lhe desperta o desejo. Esta última, violentada por Zé, acaba se suicidando, 
mas não sem antes jurar que sua vingança virá do além. Então, na temida noite da procissão anual 
dos mortos, que faz com que todos os moradores se tranquem em suas casas, Zé decide acompanhar 
uma moça recém-chegada à cidade. Uma cigana anuncia seu destino fatal, mas ele segue seu 
caminho, sendo finalmente abordado pelos mortos em procissão. Zé se refugia no cemitério com os 
cadáveres de suas vítimas, e termina o filme aparentemente morto, apavorado, e com os olhos 
saltando da própria face... 

 Se o gênero horror até aquele momento havia hesitado em estrear no cinema brasileiro, Mojica 
encarregou-se de trazer toda essa tradição ao mesmo tempo. À Meia-Noite Levarei Sua Alma é um 
curioso amálgama de vários tipos de historias de horror: reúne um assassino blasfemo (é inesquecível 
a cena em que Zé do Caixão assiste a uma procissão de Sexta-Feira Santa devorando um enorme 
pernil); ataques de animais peçonhentos (como a aranha que mata a esposa de Zé); assombrações 
e procissão de mortos (típicas do folclore brasileiro e lusitano); cemitérios e cadáveres em 
decomposição (que só seriam vistos com os mesmos detalhes anos depois, nos filmes de George 
Romero a partir do final da década de 1960); violência sexual (já prenunciando as tendências do 
sexploitation no Brasil dos anos 1970); cenas gráficas de violência bem realizadas com os parcos 
recursos disponíveis (como a de uma mão decepada numa briga de bar); além de efeitos especiais 
artesanais “à la Méliès” que incluem intervenção direta na película com purpurina e imagens em 
negativo – tudo isso em um cenário brasileiro, interiorano e conservador. 

 O filme acertou em cheio o gosto popular, oferecendo um tipo de ambiguidade que se revelou 
arrasadora. À Meia Noite Levarei Sua Alma era ambíguo, em primeiro lugar, por não se decidir como 
drama ou comédia, garantindo uma experiência de “montanha russa” semelhante à estabelecida 
pelo teatro francês do Grand Guignol desde o começo do século XX para o entretenimento de horror 
(PIEDADE; CÁNEPA, 2014). O filme também era ambíguo na forma como se apropriava do repertório 
importado, misturando referências locais a alguns clichês do horror internacional, como se verifica na 
indumentária de Zé do Caixão. Mas talvez a ambiguidade mais importante fosse o caráter ao mesmo 
tempo blasfemo e politicamente conservador. Afinal, tudo aquilo que, a princípio, parecia uma ironia 
do filme em relação à ignorância da religiosidade popular denunciada pelo endiabrado Zé, no final se 
revelava verdadeiro e inapelável, dando à história inegáveis toques moralistas: Zé do Caixão, 
descrente e pecador, seria eliminado justamente pelo medo das forças sobrenaturais em que dizia 
não acreditar.
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 Diante de um filme tão incomum, a crítica brasileira se dividiu. Quando a fita estreou em São 
Paulo, em novembro de 1964, amou-se e odiou-se seu diretor/ator com igual intensidade, como se 
verifica em ampla compilação feita por Barcinski e Finotti (1998, p. 117-132). O crítico B.J. Duarte, da Folha 
de São Paulo, por exemplo, detestou o filme:

 O mesmo tipo de polêmica se repetiu entre os críticos, cinéfilos e entre o público em geral – 
mas não entre cineastas brasileiros como Glauber Rocha e Luis Sérgio Person. Eles dariam a Mojica 
uma reverência que, juntamente com o “oba-oba” de parte da imprensa e com o intenso e criativo 
marketing pessoal do próprio diretor, fariam do colega uma celebridade. O que impressionou esses 
cineastas foi a radicalidade e a espontaneidade com que o jovem Mojica abordou diversos temas 
candentes para a sociedade brasileira naquele momento: a prepotência sádica das classes altas; a 
violência contra os mais pobres; o racismo articulado ao machismo (simbolizado, no filme, pela busca 
de Zé por um filho concebido no ventre de uma “mulher superior”); a exploração sexual; e ainda um 
tipo de fantasia selvagem imersa nas localidades do interior do Brasil. 

 Os admiradores de Mojica estavam atentos também às qualidades técnicas que emergiam 
de um filme feito em condições praticamente miseráveis. Eles reparavam na qualidade da 
construção narrativa do filme, em diálogo evidente com o rádio e com as histórias em quadrinhos; nas 
soluções eficazes e baratas nos efeitos especiais e na maquiagem; na contradição de um cinema de 
gênero realizado de forma artesanal; na presença, na tela, de atores amadores; no discurso ao 
mesmo tempo pomposo e simplório de seu protagonista/diretor. Outras características de estilo 
observadas em À Meia Noite Levarei Sua Alma foram compiladas por Rodrigo Carreiro (2013, p. 101), 
entre as quais a recorrência de planos detalhes de olhos, intensificando a dramaticidade e a 
tendência acentuada ao voyeurismo das personagens; a presença de elementos visuais típicos de 
circos mambembes; a presença de narradores que se dirigem diretamente aos espectadores; a 
mistura da influência gótica do imaginário internacional do cinema de horror com imagens oriundas 
da cultura brasileira. Tratava-se, afinal, de um prodígio bricolado do cinema popular brasileiro em 
plena década de 1960, momento em que os conceitos de nacional e popular pautavam o debate 
cultural do país.

Já Tati Morais, d’A Última Hora, saiu em defesa do trabalho de Mojica:

Aí temos o senhor José Mojica inaugurando o horror do cinema brasileiro, 
dirigindo a si próprio, interpretando o papel principal desta história 
abracadabrante, o personagem Zé do Caixão, numa atuação realmente 
inesquecível por seu ridículo e o grotesco da sua pretensão. (...) Em verdade, eu 
deveria ter seguido o conselho que uma feiticeira (a exemplo do prólogo de 
Macbeth) dá ao espectador, ao início do filme de Marins: ‘Se não acreditar em 
almas penadas, saia deste cinema’. Não acredito em almas penadas, mas que 
‘las hay, las hay’. O filme do Art-Palácio é a prova mais aterradora de sua 

existência. (apud BARCISNKI; FINOTTI, 1998, p. 117)

Confessamos alguns pulos na cadeira enquanto assistimos a esse delicioso 
horror nacional, o primeiro do gênero a ser feito aqui no Brasil, e que é para ser 
visto metade a sério, metade rindo (o público reage na hora exata), fórmula 
ideal para o humor negro. No conjunto, é de uma inventividade estupenda, e 
com um sentido de cinema que não se encontra com facilidade nem aqui nem 

em outro lugar. (apud BARCISNKI; FINOTTI, 1998, p. 118)
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Um AUTOR-Personagem 

 Mas havia ainda mais sobre À Meia Noite Levarei Sua Alma, pois seu diretor, um jovem de pouco 
estudo e excelente tino publicitário, comportava-se como uma espécie de profeta do caos, indo a 
programas de TV e espetáculos variados, sempre vestido como Zé do Caixão, rogando pragas e 
atraindo a atenção de fãs capazes de grandes loucuras para trabalhar com ele. José Mojica Marins e 
seu personagem horrífico tornavam-se, assim, figuras emblemáticas para o cinema brasileiro, 
justamente em um dos momentos mais tensos de nossa história.

 Com uma personalidade tão intensa e que despontou na década de 1960, Mojica e seus filmes 
não poderiam escapar da influência das ideias relacionadas ao cinema de autor, noção que pode ser 
entendida como um modo de fazer e de ler filmes a partir da ideia de uma escritura individual cujo 
domínio pertence ao diretor. Essa escritura, que pode ser reconhecida a partir do estilo e da 
recorrência de certos temas, seria a chave para compreender os verdadeiros criadores 
cinematográficos, que deixam suas marcas pessoais na superfície dos filmes. Quando o horror surgiu 
como gênero no cinema brasileiro, isso não ocorreu pelas mãos de uma indústria organizada de 
filmes, mas por esse cineasta de personalidade marcante, despertando a atenção de jornalistas, 
cineastas e cinéfilos, mesmo em uma época em que o gênero horror estava muito distante do projeto 
político, ideológico e estético que movia os diretores e críticos brasileiros em plena vigência do 
Cinema Novo. 

 Mas quais características singularizavam Mojica a ponto dele ser percebido como um autor a 
partir de À Meia Noite Levarei Sua Alma?

 O primeiro aspecto que podemos destacar é sua face visionária, pois Mojica foi o primeiro 
cineasta brasileiro a fazer um filme cujo chamariz comercial residia no gênero horror. A partir de À 
Meia Noite Levarei Sua Alma, ele seria amplamente reconhecido como pioneiro do horror nacional, 
obtendo sucesso expressivo nas bilheterias e na mídia. Ele também influenciaria uma geração de 
cineastas que trabalharam com o horror cinematográfico no país ao longo dos anos seguintes, 
quando foram realizadas dezenas de filmes desse gênero no país, especialmente no âmbito do 
cinema erótico dos anos 1970, por nomes de prestígio da pornochanchada paulista como Jean 
Garrett, Davi Cardoso, John Doo, Cláudio Cunha e Fauzi Mansur.

 O segundo aspecto, igualmente notável, é o fato de Mojica ter criado, com Zé do Caixão, um 
personagem singular entre os monstros clássicos do horror, articulando um disperso repertório 
cultural em uma figura radicalmente nova da qual é impossível apontar uma única origem. Zé do 
Caixão tem a postura aristocrática de um Dom Juan; veste-se com capa e cartola como um Exu; 
comporta-se no saloon como um bandido de western; diverte-se torturando pessoas pobres em uma 
cidade do interior. Ele também deseja garantir a imortalidade, vampirescamente, através da geração 
de um filho no ventre daquela que considere a mulher perfeita. Em sua busca, ele não se constrange 
em berrar monólogos “hamletianos” contra as superstições, a religião e a mediocridade, agindo como 
uma espécie de profeta obcecado por subverter a ordem vigente. 
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 Esse vilão absolutamente original nos remete a um terceiro aspecto, que é o fato de que, entre 
os mestres do horror, Mojica é o que mais ostensivamente se apresenta nas telas (e fora delas) 
interpretando o próprio monstro, e assim produzindo, deliberadamente, tanto em seus filmes quanto 
em sua vida, uma confusão entre autor e personagem cujos limites beiram a insanidade. Outros 
cineastas já fizeram isso, como Paul Naschy (1934-2009, codinome do ator e cineasta espanhol Jacinto 
Molina Alvarez), mas não com a mesma regularidade. Naschy interpretou vários personagens de 
horror, mas ganhou destaque como uma espécie de “Lon Chaney espanhol” por seus filmes de 
lobisomem, entre os quais El Retorno del Hombre Lobo (Paul Naschy, Espanha, 1981), escrito, dirigido e 
estrelado por ele. Naschy ficou conhecido também no Brasil, e chegou a participar do filme de Ivan 
Cardoso Um Lobisomem na Amazônia (2005).

 Um quarto aspecto da filmografia de Mojica a torna relevante quando constatamos que ele foi 
um dos pioneiros mundiais na produção de filmes de horror explícito, sendo hoje, considerado um dos 
primeiros criadores do subgênero gore horror, juntamente com cineastas como Hershel Gordon Lewis, 
nos EUA (diretor de Blood Feast e Two Thousand Maniacs) e de Nobuo Nakagawa (de Tokaido Yotsuya 
Kaidan e Jigoku). Nos filmes de Mojica, as cenas sangrentas, as agressões e mesmo as mutilações são 
filmadas em planos muito próximos, e não raro feitas de modo exibicionista, diante de plateias dentro 
do filme, como ocorre na cena famosa de À Meia Noite Levarei Sua Alma, na qual um homem tem seu 
dedo decepado por Zé do Caixão diante de dezenas de pessoas que assistem a uma jogatina. Tais 
cenas têm seu impacto reforçado por frequentemente fazerem uso de um tipo de realismo brutal: de 
maneira recorrente, Mojica constrói suas narrativas ficcionais submetendo seus atores a situações 
reais de perigo ou violência, o que inclui exposição a animais peçonhentos, como ocorre na cena em 
que Zé, amarra sua esposa Lenita e coloca sobre ela uma aranha venenosa (situação que seria 
intensificada com várias atrizes e dezenas de aranhas na continuação do filme, em 1967). Tal 
estratégia, se não está livre de questionamentos éticos importantes, garante atuações convincentes 
de intérpretes quase sem nenhum preparo profissional, o que dá certa autenticidade selvagem ao 
trabalho de Mojica.  
 
 Não por acaso, após o lançamento dos filmes de Mojica no mercado internacional de home 
video, o jornalista Horatio Higushi (1993, p. 18-37) escreveria para a revista Monsters International um 
longo dossiê sobre o cineasta intitulado José Mojica Marins: The Madness in his Method [José Mojica 
Marins: A loucura em seu método], dando conta do fato de que Mojica, ao submeter a riscos tanto a si 
mesmo quanto a seus atores (desde a exposição pública até agressões à integridade física) para 
realizar seus filmes, age como o próprio Zé do Caixão em relação às suas vítimas, produzindo um 
resultado cinematográfico extremamente cruel e autorreferente.
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 Mas talvez o aspecto mais interessante para os fãs do horror seja a forma como Mojica 
estrutura a experiência de Zé do Caixão, pois ele articula os elementos fantásticos do horror clássico 
aos aspectos da psicopatia que são mais característicos do horror moderno. Afinal, como descreve 
Piedade, Zé do Caixão é um monstro de horror, mas não propriamente um monstro sobrenatural:

 Isto é, Zé do Caixão, aos olhos daqueles com quem contracena, é um homem de verdade, 
mortal, e, ao mesmo tempo, um ente poderoso, pois, como coveiro e assassino, transita entre o mundo 
dos vivos e dos mortos, sendo temido e odiado da mesma forma que as maldições, as bruxas, as 
almas penadas e o diabo. Mas o irônico é que tais figuras sobrenaturais vêm à cena, nas suas histórias, 
justamente para punir o próprio Zé do Caixão. Em À Meia Noite Levarei Sua Alma, é o sobrenatural, e 
não os homens comuns, que vencem o “monstro” sociopata, restabelecendo a vida normal e 
colocando o indivíduo desviante em sua posição humana e apavorada. Como observa Cid Vale 
Ferreira:

Personagem que tem como característica relevante o fato de ser um 
sociopata, aspecto diluído pela qualidade quase sobre-humana a ele 
atribuída, Zé do Caixão, apesar de mortal, encarna aos olhos do espectador a 
figura do monstro, o “personagem extraordinário num mundo ordinário”, a que 
se refere Noël Carrol. Ou seja, as situações apresentadas, com seus abusos e 
decrepitudes, possuem palpabilidade cotidiana, mas o coveiro, enquanto 
agente desencadeador, encontra-se em outro nível. As situações 
apresentadas poderiam ser manchetes de jornais de cunho duvidoso, com 
seus crimes bárbaros e personalidades trágicas comprometidas em 
circunstâncias inusitadas que invariavelmente envolvem sexualidade e morte. 
A tortura e o trágico destino dos personagens, em sua pobreza enquanto 
representação, chocam pela simplicidade. São apresentadas de maneira 
direta, criando vínculo com um público tão acostumado e inserido na violência. 

(PIEDADE, 2006, p. 123-126)

É engraçado a gente ver que, em À MEIA NOITE LEVAREI SUA ALMA, filme de estréia 
do personagem, a questão daquilo que não pode ser, de uma ameaça 
sobrenatural, não existe em função do Zé do Caixão. Esse horror aparece 
justamente como uma confirmação de que tudo aquilo que ele desprezava 
realmente existe. Ou seja, todos os crimes que ele comete porque acredita que 
tudo é possível por não existir Deus são realmente punidos com a procissão 
sobrenatural de mortos. Essa contradição, e até um certo moralismo de punir 
aquele que duvida da existência do sobrenatural, é a tônica desse filme. 

(FERREIRA, Entrevista à Coleção Zé do Caixão, Vol. I)
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 Em uma cultura como a brasileira, na qual o sobrenatural não é sempre encarado como o 
elemento desviante ou temível, essa interferência moralizante do sobrenatural constituiu uma 
solução interessante para viabilizar a história de Zé do Caixão, pois Mojica inventou um monstro que 
não crê no sobrenatural, e que, com isso, pode se espantar e se apavorar com sua intervenção, como 
no horror clássico. Mas esse personagem, ao não crer e, assim, sentir-se autorizado a fazer uma série 
de maldades, é também um herói de Mojica, pois é a sua trajetória de desafios e descobertas que 
acompanhamos. Nesse sentido, em vez de um simples vilão, Zé do Caixão também se transforma em 
herói trágico, que comete seu erro fatal ao desafiar os deuses com sua descrença, devendo ser 
punido exemplarmente. Assim, Zé do Caixão representa mais do que a figura de um sociopata, sendo 
também, em certo sentido, um mártir, que é aniquilado ao desafiar os poderes superiores. Essa curiosa 
reunião do pecador e do herói trágico talvez ajude a explicar o caráter mítico que o personagem 
adquiriu no imaginário brasileiro, especialmente por sua capacidade de “voltar do mundo dos mortos” 
sob várias roupagens.

 Tentando explicar o cinema de Mojica, Fernandez explora a ideia de uma articulação de 
demência e transcendência. Para ele, o fascínio de Zé por questões para as quais não há respostas 
(como o sentido da vida e da morte, a existência do além-mundo e do sobrenatural) remetem 
facilmente ao sagrado, reforçando o aspecto mítico do personagem. De fato, é inegável que Mojica 
produziu um amálgama de referências sagradas e profanas que contribuíram muito para a forma 
ambígua como a sociedade brasileira o incorporou, fazendo com que sua figura pública navegue 
facilmente do demônio ao curandeiro. Esse dado também ajuda a compreender a desconfiança, em 
relação aos seus filmes, por parte de críticos progressistas e comprometidos com a luta por 
mudanças sociais no Brasil, pois eles identificavam facilmente, na obra de Mojica, uma visão política 
obscurantista e reacionária, confirmada nos posicionamentos de direita que assumiu ao longo de 
toda a sua vida, chegando a candidatar-se a deputado federal pelo PTB em 1982, apoiando o 
candidato Jânio Quadros para o Governo do Estado de São Paulo. 
 
 Seja como for, parece impossível compreender o seu trabalho sem colocá-lo em perspectiva, 
dentro do atribulado contexto social, político, cultural e cinematográfico brasileiro dos anos 1960/70, 
que teve a radicalização ideológica, a intervenção permanente da Censura, o esforço por um cinema 
nacional popular e a consagração do cinema erótico como algumas de suas principais 
características – todas elas implicadas no cinema de Mojica. 

10Instituto Conhecimento Liberta



 Com À Meia Noite Levarei Sua Alma, Mojica inovou dentro da tradição já bastante codificada 
das narrativas de horror, introduzindo-as com grande repercussão no cinema brasileiro. Sua 
personalidade marcante, refletida até certo ponto no personagem que criou, também fez dele um 
autor reconhecido como tal por outros autores importantes do cinema brasileiro, e também por 
muitos de seus críticos. Mas, para finalizarmos esta breve análise da importância de À Meia Noite 
Levarei Sua Alma para a história do cinema brasileiro, é preciso destacar a posição de liderança 
criativa que o filme deu a Mojica, tanto nas variadas “franquias” da marca de Zé do Caixão desde os 
anos 1960, quanto na inspiração que sua obra legou para outros realizadores do cinema brasileiro. 

 Logo após o sucesso explosivo de À Meia Noite Levarei Sua Alma nos cinemas de São Paulo, 
Mojica começou a ser procurado por pessoas que desejavam participar de seu próximo filme – a 
continuação da saga de Zé do Caixão –, projeto divulgado por ele com estardalhaço. Mojica, então, 
alugou uma sinagoga desativada no bairro do Brás, em São Paulo, onde deu prosseguimento às 
atividades de sua escola, atraindo aspirantes a atores, técnicos desempregados, jornalistas, 
produtores, editores, promotores de eventos, e também algumas figuras essenciais nos anos 
seguintes, entre as quais o escritor e roteirista de quadrinhos Rubens Francisco Luchetti (que se 
tornaria parceiro de Mojica por mais de uma década), e também cineastas do incipiente cinema 
marginal paulista: Carlos Reichembach, Rogério Sganzerla e Jairo Ferreira, além do velho amigo Luis 
Sérgio Person, diretor que obtivera reconhecimento nacional em 1965 com o longa-metragem São 
Paulo S.A., e que fora roteirista não creditado de A Sina do Aventureiro, junto com Glauco Mirko Laurelli. 

 Ao longo dos anos seguintes, o talento publicitário de Mojica se manteve inabalável. Como 
descrevem Barcinski e Finotti (1998, p. 167), o cineasta aprendeu logo a visitar regularmente as 
redações de jornais para levar notícias (reais ou inventadas) sobre as performances de bilheteria dos 
seus filmes, anunciar testes de atores e distribuir presentes. O ator/diretor também aceitava convites 
para festas e eventos, dava entrevistas, palestras e consultorias espirituais. Mesmo as dificuldades 
com a censura foram aproveitadas como motes para a divulgação dos seus filmes, em dezenas de 
entrevistas nas quais ele descrevia sua luta contra a intolerância dos censores e a favor do cinema 
nacional. 

 Essa capacidade de Mojica de manter-se sempre na mídia como representante do horror 
nacional deu ao gênero horror, no Brasil (não apenas no cinema, mas também nos quadrinhos, no 
rádio, na TV etc.) uma “cara” própria, inspirando gerações de cineastas que viram uma oportunidade 
de expressão legítima, fosse ela eventual (como no caso já mencionado de Jean Garrett, 
ex-assistente transformado em um dos mais competentes diretores do cinema paulista dos anos 
1970) ou contínua (como no caso do também já mencionado Ivan Cardoso). 
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 À Meia Noite Levarei Sua Alma teve duas continuações: o extraordinário sucesso de público 
Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver (1967), filme de maior sucesso da carreira de Mojica, no qual Zé 
do Caixão reapareceu, ressuscitado e pronto para sequestrar várias mulheres, em busca daquela que 
lhe daria o filho perfeito – aventura na qual não tem sucesso, sendo obrigado a ir até o inferno apenas 
para deparar-se consigo mesmo. A saga foi interrompida por décadas, apesar dos esforços para 
terminá-la, e só teve seu desfecho quarenta e um anos depois, em 2008, quando a trilogia foi 
finalmente encerrada com o lançamento de Encarnação do Demônio (José Mojica Marins, 2008), no 
qual o personagem, depois de 40 anos de prisão, é solto da cadeia e finalmente eliminado, mas não 
sem antes deixar sete ventres inseminados para garantir-lhe a eternidade. Encarnação foi a 
produção mais cara e mais bem-recebida pela crítica na carreira de Mojica, em projeto de alcance 
internacional liderado por jovens produtores do cinema brasileiro de então, como Paulo Sacramento 
e os irmãos Caio e Fabiano Gullane. A distribuição ficou a cargo da 20th Century Fox Brazil, que lançou 
o filme  em modo blockbuster. Mesmo assim, Encarnação do Demônio acabou sendo o maior fracasso 
comercial da carreira de Mojica, por razões que ainda cabe aos pesquisadores do cinema brasileiro 
investigar.
 
 Se Zé do Caixão demorou muito para ver sua história ter um desfecho no cinema, o 
personagem tornou-se recorrente em outras mídias: nos quadrinhos (na revista O Estranho Mundo de 
Zé do Caixão, roteirizada por Luchetti e desenhada por Nico Rosso a partir de 1969, com passagem por 
várias editoras e alguns reboots ao longo dos anos); na televisão, como mestre de cerimônias de 
diferentes programas na TV Bandeirantes, na TV Tupi, na Record e no Canal Brasil; e também no 
próprio cinema, agora com roteiros de Luchetti, quando se tornou mestre de cerimônias do filme em 
episódios de O Estranho Mundo de Zé do Caixão (1968) e em obras autorreferentes que trataram da 
relação criador/criatura de Mojica com seu próprio monstro: O Ritual dos Sádicos (1970), proibido pela 
censura e lançado apenas em 1985 como Despertar da Besta; Exorcismo Negro (1974) e Delírios de Um 
Anormal (1978). 

 Ao longo dos anos 1970 e 1980, Mojica também faria outros filmes, chegando a criar junto com 
Luchetti um novo personagem, Finis Hominis (presente nos filmes Finis Hominis, de 1971, e Quando os 
Deuses Adormecem, 1972) e chegando a filmar pornochanchadas e filmes de sexo explícito, nos quais 
adotou o pseudônimo J. Avelar (em referência a um de seus maiores críticos). Os altos e baixos 
profissionais, financeiros e pessoais levaram Mojica ao quase ostracismo a partir do final da década 
de 1980, mas ele nunca deixou de ser cultuado por fãs, vivendo da fama do seu personagem em 
diferentes projetos. Um dos espaços preservados por Mojica foi seu nicho na imprensa 
sensacionalista, e não por acaso foi no jornal Notícias Populares que ele encontrou os jornalistas que 
logo se tornariam seus biógrafos: André Barcinzki e Ivan Finotti. Foi por meio deles que Mojica foi 
redescoberto internacionalmente como “Coffin Joe”, nos anos 1990.
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Para a crítica norte-americana, quando da descoberta 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 
ameaçava destronar o ultrajante Herschell Gordon Lewis como padrinho 
do gore. O nova-iorquino Joe Kane, respeitado crítico especializado em 
filmes de horror, elegeu Coffin Joe como “a maior descoberta do gênero 
na década de 90”, em seu guia The Phantom of the Movies’ Videoscope, 
lançado em 2000. (...) As notícias desse súbito – e, em parte, tardio – 
interesse dos americanos pela obra de Mojica repercutiram 
imediatamente no Brasil, causando espanto. [...] O reconhecimento da 
obra de Mojica, entretanto, vinha da crítica especializada em cinema 
fantástico, o tipo de deferência que o cineasta jamais tivera em seu 
próprio país. [...] Parte da crítica brasileira, quando muito, tratou o sucesso 
dos filmes de Mojica como uma autêntica farra de mendigos, 
recusando-se a reconhecer o valor de sua obra, incapaz de enxergar nela 

qualquer mérito artístico. (PRIMATI, O horror universal de Zé do Caixão, 2007)

 Essa recuperação teve início em outubro de 1991, quando Barcinski foi a Seattle para conhecer 
a cena roqueira local e hospedou-se na casa de Mike Vraney, produtor musical e dono da 
distribuidora Something Weird, especializada em produções de horror B dos anos 1950 e 1960. Ao ver À 
Meia Noite Levarei Sua Alma, Vraney decidiu lançar a obra de Mojica nos EUA, e, assim, em 1993, foram 
lançados dez filmes de Mojica, tendo como carro-chefe At Midnight I'll Take Your Soul. Incensado por 
importantes revistas especializadas em cinema de horror como a Fangoria e a Shocking Images, o 
diretor viajou algumas vezes aos EUA e Europa, onde foi tratado como um grande mestre do gênero. E, 
apesar do inegável caráter folclórico dessas viagens, a descoberta de Mojica pela crítica 
internacional teve vários outros significados, como observa Carlos Primati: 

 Se, em sua juventude, Mojica parece ter se apropriado dos códigos do gênero, enxergando-os 
com olhos livres e conjugando-os com suas experiências pessoais e culturais, isso se perdeu à 
medida em que público, imprensa, cineastas, cinéfilos, pesquisadores e o próprio diretor trataram sua 
escolha do cinema de horror como traço ridículo ou insano. Assim, o que se viu por muito tempo foi a 
transformação de uma experiência única, agressiva e contraditória ser considerada muito mais por 
seu valor anedótico do que por suas qualidades cinematográficas e culturais. Essa espécie de 
desprezo pelo cinema de Mojica vem mudando com a nova onda do horror brasileiro, liderada por 
cineastas da geração nascida a partir dos anos 1970, formados pelas videolocadoras e pelo terror 
adolescente dos anos 1980 e 1990 – como Dennsion Ramalho (de Morto Não Fala, 2018) e Rodrigo 
Aragão (de Cemitério das Almas Perdidas, 2020) – que veem em Mojica uma referência importante 
para muito além das anedotas. Não por acaso, os filmes dessa geração começaram a chamar a 
atenção dos críticos, do público e dos festivais a partir da segunda década dos anos 2000, pouco 
depois do lançamento de Encarnação do Demônio. Com isso, o novo horror brasileiro só reafirma o 
papel incontornável de Zé do Caixão (e, por consequência, de seu filme-prodígio de 1964) para a 
cultura cinematográfica de nosso país.
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