
TERROR 

 

Esta seleção* traz filmes com a temática terror, presentes em nosso 

acervo.  

Para realizá-la buscamos por terror como assunto.  

Para consultar o acervo:  

Dedalus. Ainda não traz a totalidade do acervo audiovisual da ECA: 

http://www.dedalus.usp.br  

Portal de Busca Integrada. Ainda não traz a totalidade do acervo 

audiovisual da ECA: 

http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search

.do  

Filmes e Vídeos, catálogo específico desse acervo, completo, 

disponível no site da Biblioteca da ECA: 

http://www.eca.usp.br/biblioteca-bases/cena/search.htm  

Procure por título (nacional e original), diretor, país de produção, 

data, assunto, gênero, intérpretes etc.  

Ao fazer a busca, digite o sinal * entre as palavras, como no 

exemplo: Documentario*musica  

 

Para saber o que há de novo no acervo, consulte sempre as bases 

de dados online e acompanhe a Biblioteca da ECA no Facebook e 

Twitter.  

 

https://www.facebook.com/ecabiblioteca  

 

https://twitter.com/bibliotecadaeca/  

 

*levantamento realizado em agosto de 2019  
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Vestida para matar 
DE PALMA, Brian, 1940- 
Estados Unidos, 1980, 105 min 
 
Psicótico mata mulher casada após ela ter cometido adultério. O crime é 
testemunhado por uma prostituta. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0185 (não circula) 
 
 

Os pássaros 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1963, ll9 min 
 
Milionária apaixona-se por solteirão da cidadezinha litorânea de Bodega Bay. Durante 
um final de semana na cidade, presencia ataques de diversas espécies de pássaros: 
gaivotas, pardais, corvos. A população entra em pânico e o acontecimento toma 
proporções de um verdadeiro apocalipse. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0190 (não circula), VC0368 (não circula), VC0636 (não circula), DVD0656 (circula) 
 
 

O iluminado 
KUBRICK, Stanley, 1928-1999 
Estados Unidos, 1980, 114 min 
 
Jack Torrence, escritor desempregado e alcoólatra, vai trabalhar como zelador num 
hotel de luxo nas montanhas. Dadas as condições climáticas e a localização do hotel, 
ele, a esposa e o filho ficarão praticamente isolados durante todo o inverno. Jack volta 
a beber e começa a ter alucinações. Completamente enlouquecido, decide assassinar 
sua família, como fizera, há muitos anos, um dos antigos zeladores do local. 
 
VC0258 (não circula), XDVD0180 (circula), DVD0425 (não circula), DVD01829 
(circula), DVD2940 (circula), DVD3482 (circula) 
 
 

Cabo do medo 
SCORSESE, Martin, 1942- 
Estados Unidos, 1991, 130 min 
 
Psicopata recém-saído da prisão vinga-se do advogado que foi negligente em sua 
defesa. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0518 (não circula) 
 
 

O silêncio dos inocentes 
DEMME, Jonathan, 1944- 
Estados Unidos, 1991, ca.114 min 
 
Uma agente do FBI entrevista um psicótico inteligente e violento para entender a 
mente de um assassino que está atacando moças. Resumo: Vídeo 1997. 
 



VC1702 (não circula) 
 
 

Nosferatu 
MURNAU, Friedrich Wilhelm, 1888-1931 
Alemanha, 1922, 81 min 
 
Em 1838, estranho conde que mora em castelo nos montes Cárpatos decide viver em 
Bremen, na Alemanha. Resumo: Vídeo 1997. 
 
DVD1056 (circula) 
 
 

O corcunda de Notre Dame 
Worsley, Wallace, 1880-1944 
Estados Unidos, 1923, 108 min 
 
Na Idade Média, em Paris, o corcunda Quasimodo, sineiro da Catedral de Notre Dame 
apaixona-se por jovem e bela cigana. 
 
VC0586 (não circula), XDVD1347 (circula) 
 
 

King Kong 
COOPER, Merian C, 1893-1973; SCHOEDSACK, Ernest B, 1893-1979 
Estados Unidos, 1933, 99 min 
 
Equipe de filmagem encontra em ilha desconhecida gorila gigantesco que aprisiona a 
atriz principal. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0590 (não circula), VC1603 (não circula), XDVD1330 (circula) 
 
 

O gabinete do Dr. Caligari 
Wiene, Robert, 1873-1938 
Alemanha, 1919, 68 min 
 
Num vilarejo alemão um misterioso hipnotizador, Dr. Caligari chega acompanhado do 
sonâmbulo Cesare que, supostamente, estaria adormecido por 23 anos. À noite, 
Cesare perambula pela cidade, matando inocentes - até que um jovem estudante 
começa a suspeitar de Caligari. 
 
VC0653 (não circula), DVD1057 (circula) 
 
 

Drácula de Bram Stoker 
COPPOLA, Francis Ford, 1939- 
Estados Unidos, 1991, 123 min 
 
No século dezenove, ao colocar à venda seu castelo, conde romeno descobre que a 
noiva do corretor é a reencarnação da mulher que amou 400 anos antes. Resumo: 
Vídeo 1997. 
 



VC0686 (não circula) 
 
 

A loja dos horrores 
CORMAN, Roger, 1926- 
Estados Unidos, 1960, 70 min 
 
Tímido empregado de floricultura tem uma planta carnívora de estimação que se 
alimenta de sangue humano. Resumo: VideoBook. 
 
VC0785 (não circula) 
 
 

Frankenstein 
WHALE, James, 1896-1957 
Estados Unidos, 1931, 70 min 
 
Desenvolvendo arrojadas experiências, um cientista cria em seu laboratório um ser 
completamente imprevisível, meio homem meio monstro. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0882 (não circula), XDVD1344 (circula) 
 
 

Drácula 
BROWNING, Tod, 1882-1962 
Estados Unidos, 1931, 84 min 
 
Conde da Transilvânia carrega maldição milenar que à noite o obriga a sugar sangue 
humano. Um vampiro que aterroriza a sociedade londrina. Resumo: Vídeo 1997. 
 
VC0883 (não circula) 
 
 

A noiva de Frankenstein 
WHALE, James, 1896-1957 
Estados Unidos, 1935, 80 min 
 
O excêntrico Dr. Septimus Praetorius convence o Dr. Frankenstein a criar uma noiva 
para seu monstro. Resumo: VideoBook. 
 
VC0884 (não circula) 
 
 

Alien: o oitavo passageiro 
SCOTT, Ridley, 1939- 
Estados Unidos / Grã-Bretanha, 1979, 116 min 
 
Criatura extraterrestre gruda no capacete de astronauta de cargueiro espacial e, 
recolhida pela tripulação, começa a crescer e a matar os tripulantes. Resumo: Vídeo 
1997. 
 
VC0886 (não circula), XDVD1332 (circula) 
 



 

À meia-noite levarei sua alma 
Marins, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1964, 81 min 
 
O cruel e sádico coveiro Zé do Caixão - temido e odiado pelos moradores de uma 
cidadezinha do interior - é obcecado em gerar o filho perfeito, que possa dar-lhe 
continuidade de seu sangue. Sua esposa não pode engravidar e ele acredita que a 
namorada do seu melhor amigo seja a mulher ideal que procura. Após ser violentada 
por Zé, a moça jura cometer suicídio para retornar dos mortos e levar a alma daquele 
que a desgraçou. A saga de Zé do Caixão continua no filme "Esta noite encarnarei no 
teu cadáver". (Resumo extraído do livro "Maldito", de A.Barcinski e I.Finotti) 
 
DVD0123 (circula), DVD1580 (não circula), DVD3467 (circula) 
 
 

O estranho mundo de Zé do Caixão 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1967, 80 min 
 
Filme com três episódios. Em "O fabricante de bonecas", marginais invadem a casa de 
um velhinho e descobrem o segredo da confecção de suas bonecas, cujo principal 
detalhe são seus olhos realistas. Em "Tara", um pobre vendedor de balões fica 
obcecado por uma garota que ele segue pelas ruas, só conseguindo possuí-la após 
sua morte. Em "Ideologia", o excêntrico professor Oaxiac Odez enfrenta um rival e 
tenta provar que o instinto prevalece sobre a razão, com fortes doses de canibalismo e 
sadomasoquismo. No DVD há um episódio extra: Pesadelo macabro, sobre um rapaz 
atormentado por sonhos nos quais é enterrado vivo. 
 
VC0968 (não circula), DVD0119 (circula), DVD1582 (não circula) 
 
 

Exilados do terror 
GABRIEL, Maria Regina 
Brasil, 1996, 19 min 
 
Depoimentos de cinco exilados argentinos no Brasil, que contam como e porquê 
tiveram que deixar seu país. Entremeadas aos depoimentos, imagens de arquivo que 
documentam a situação da Argentina durante o governo militar: ocupação da Casa 
Rosada e posse do Gal. Videla, em 1976; o "Cordobazo", em 1969; trecho de um 
discurso de Videla; depoimento de mãe de desaparecido; desenho animado de 
propaganda oficial do governo; marcha das Mães da Praça de Maio. 
 
VC0970 (não circula), XDVD0432 (circula) 
 
 

O bebê de Rosemary 
POLANSKI, Roman, 1933- 
Estados Unidos, 1968, 136 min 
 
Na cidade de Nova York, jovem recém-casada está grávida de seu primeiro filho. Ela 
suspeita que seu marido, um ator que não hesitaria em vender a alma ao diabo para 
conseguir um bom papel, mantém contato com vizinhos satanistas que desejam 
possuir a criança que vai nascer. 



 
DVD0112 (circula) 
 
 

O fantasma da ópera 
Julian, Rupert, 1889-1943 
Estados Unidos, 1925, 79 min 
 
Um músico, autodidata e ligado à magia negra, após acidente, fica com o seu rosto 
desfigurado. Passa a viver nos porões de um Teatro em Paris e é tido como um 
fantasma. Apaixonado por uma jovem cantora lírica, vive observando-a e protegendo-a 
às escondidas. Esta paixão obcecada conduz ao rapto da jovem e à morte do músico. 
 
VC1085 (não circula), DVD1630 (circula) 
 
 

Psicose 
HITCHCOCK, Alfred, 1899-1980 
Estados Unidos, 1960, 109 min 
 
Um rapaz extremamente ligado à mãe torna-se um assassino psicopata. Depois de 
assassinar a mãe, assume a personalidade dela e passa a cometer crimes em seu 
motel à beira da estrada. 
 
VC1763 (não circula), DVD0361 (circula), DVD1300/1 (não circula) 
 
 

Tubarão 
SPIELBERG, Steven, 1947- 
Estados Unidos, 1975, 124 min 
 
Um gigantesco tubarão branco ataca banhistas e provoca pânico numa cidade de 
veraneio. 
 
DVD0011 (circula) 
 
 

O médico e o monstro 
FLEMING, Victor, 1883-1949 
Estados Unidos, 1941, 113 min 
 
Dr. Jekyll, jovem médico, numa experiência toma sua própria poção e transforma-se 
no Mr. Hyde, seu lado monstro. 
 
DVD2017 (circula) 
 
 

100 anos luz 
ANDRADE, Evandro Carlos de 
Brasil, 1995, 360 min 
 
Série cuja proposta é fazer uma homenagem aos cem anos de cinema. Em cada 
capítulo de 45 minutos, 35 a 40 são compostos por cenas de filmes, com diálogos 



originais e legendas em português. Não há entrevistas nem reportagens.Capítulo1 - 
Fantasia: As origens do cinema e o trabalho dos pioneiros, como os irmãos Lumière. 
Mostra o trabalho de quem usa as imagens para criar novos mundos, como George 
Méliès, George Lucas, Walt Disney, Steven Spielberg e Fellini.Capítulo 2 - Amor: 
Enfoca os filmes românticos e seus grandes astros. Os filmes Casablanca e E o vento 
levou são destacados, assim como o cineasta François Truffaut e a atriz Leila 
Diniz.Capítulo 3 - Aventura: Os grandes heróis, como Flash Gordon, Tarzan, Super-
Homem e Batman; os cowboys de John Wayne e Clint Eastwood; os melhores 
momentos de James Bond; perfis de Harrison Ford e Kevin Costner.Capítulo 4 - Risos: 
Um bloco inteiro é dedicado a Charles Chaplin. São evocados também as chanchadas 
brasileiras de Oscarito e Grande Otelo; os comediantes do cinema mudo americano e 
a comédia romântica dos anos 30 e 40. Perfis de Billy Wilder, Jerry Lewis e Woody 
Allen.Capítulo 5 - Medo: Alfred Hitchcock é o destaque no episódio que aborda o 
cinema de horrror, suspense e ficção científica. O expressionismo alemão e o horror 
brasileiro de José Mojica Marins também são mostrados. Perfil de Jack 
Nicholson.Capítulo 6 - Erotismo: As grandes estrelas que se tornaram símbolos 
sexuais, como Marlon Brando, Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Rodolfo Valentino, 
Sônia Braga, Vera Fischer e outros.Capítulo 7 - Corações e mentes: são abordados o 
cinema revolucionário e os filmes de protesto e denúncia. Orson Welles e David W. 
Griffith são alguns dos cineastas destacados. Um bloco é dedicado ao cinema novo 
brasileiro e outro ao neo-realismo italiano.Capítulo 8 - Musicais: Traz imagens de Fred 
Astaire e Ginger Rogers dançando em vários filmes, além de Judy Garland, Gene 
Kelly, Carmen Miranda e Frank Sinatra. O último bloco mostra cenas de filmes que 
falam de cinema, como A noite americana e Cinema Paradiso. (informações extraídas 
do Boletim de Programação da Globo). 
 
xVC0098/101 (não circula) 
 
 

Esta noite encarnarei no teu cadáver 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1966, 107 min 
 
Após sobreviver ao ataque sobrenatural do final de "À meia-noite levarei sua alma", Zé 
do Caixão continua na busca obsessiva da mulher ideal capaz de gerar o filho perfeito. 
Com a ajuda do fiel criado Bruno, ele rapta seis belas moças, submetendo-as às mais 
terríveis torturas. Só a mais corajosa sobreviverá ao teste e poderá ser a mãe de seu 
filho. Mas Zé comete um crime imperdoável ao assassinar uma moça grávida. 
Atormentado pela culpa de ter matado uma criança inocente, ele sofre um pesadelo no 
qual é levado para um inferno gelado, onde reencontra suas vítimas (...). Resumo 
extraído do livro "Maldito", de A. Barcinski e I. Finotti. 
 
DVD0122 (circula), DVD1581 (não circula), DVD3358 (circula) 
 
 

Ritual dos sádicos (O despertar da besta) 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1969, 91 min 
 
Um psiquiatra injeta LSD em 4 voluntários para estudar os efeitos do tóxico sob a 
influência da imagem de Zé do Caixão. O personagem aparece de maneira diferente 
nos delírios psicodélicos de cada um, misturando sexo, perversão e sadismo. (Sinopse 
extraída do livro Maldito, de A. Barcinski e I. Finotti). 
 



DVD0167 (circula), DVD1583 (não circula) 
 
 

O médico e o monstro 
MAMOULIAN, Rouben, 1897-1987 
Estados Unidos, 1931, 97 min 
 
Dr. Jekyll, jovem médico, numa experiência toma sua própria poção e transforma-se 
no Mr. Hyde, seu lado monstro. 
 
VC0270 (não circula), XDVD1329 (circula) 
 
 

A fúria 
DE PALMA, Brian, 1940- 
Estados Unidos, 1978, 118 min 
 
Um ex-agente da CIA tem seu filho sequestrado por uma organização secreta que 
pretende usar os poderes telepáticos do rapaz. O pai tenta localizá-lo, contando com a 
ajuda de uma moça que também possui assustadoras habilidades paranormais. 
 
VC1314 (não circula), DVD1862 (circula) 
 
 

Um drink no inferno 
RODRIGUES, Robert, 1968- 
Estados Unidos, 1996, 108 min 
 
Dois bandidos perigosos assaltam um banco, seqüestram uma família e fogem para o 
México, onde devem encontrar seus cúmplices. O ponto de encontro é uma boate de 
beira de estrada, que logo descobrem ser um antro de vampiros. Bandidos e reféns 
são obrigados a se unirem para tentar sobreviver até o dia seguinte. 
 
VC1354 (não circula) 
 
 

O vampiro 
DREYER, Carl Theodor, 1889-1968 
França / Alemanha, 1932, 83 min 
 
Allan Gray, jovem estudioso de fenômenos como o vampirismo, hospeda-se num hotel 
no interior da França. Começa a suspeitar de que está cercado por vampiros e sonha 
com a própria morte. 
 
DVD0023 (circula), DVD0058 (circula), DVD2912 (não circula), DVD3333 (circula) 
 
 

A bruxa de Blair 
MYRYCK, Daniel, 1964-; SÁNCHEZ, Eduardo, 1968- 
Estados Unidos, 1999, 88 min 
 
Em outubro de 1994, três estudantes de cinema entraram na floresta de Black Hills, 
perto da pequena cidade de Burkittesville, para filmar um documentário sobre a Bruxa 



de Blair, uma lenda local. Nunca mais voltaram. Um ano depois o material que 
filmaram foi encontrado e montado, mostrando fragmentos do que lhes aconteceu na 
floresta. 
 
DVD0027 (circula) 
 
 

Twin Peaks: os últimos dias de Laura Palmer 
LYNCH, David, 1946- 
Estados Unidos / França, 1992, 134 min 
 
Filme que narra os acontecimentos anteriores à morte de Laura Palmer, fato que 
marca o início da série de TV Twin Peaks. Laura é a adolescente cuja aparência 
saudável e inocente oculta segredos como o envolvimento com drogas, prostituição e 
a relação incestuosa com o pai dominado por um espírito maligno. 
 
VC1564 (não circula), DVD0106 (não circula), XDVD0186 (circula) 
 
 

Maldito: o estranho mundo de José Mojica Marins 
BARCINSKI, André; FINOTTI, Ivan 
Brasil, 2000, 65 min 
 
O cineasta criador do personagem Zé do Caixão fala sobre sua carreira, seu método 
de trabalho e sua paixão pelo cinema. Recorda fatos pitorescos, como a história do 
homem que "ressuscitou" em seu próprio velório, e desmente a lenda de que seus 
filmes provocam a morte de atores e técnicos. O roteirista Rubens Lucchetti, o ator 
Mário Lima e a montadora Nilcemar Leyart falam sobre os testes macabros e violentos 
a que os candidatos a atores eram submetidos, as dificuldades de filmar com aranhas 
e cobras e os problemas financeiros que Mojica enfrentou. O filho do cineasta recorda 
a perseguição movida pela Censura do governo militar, especialmente rigorosa com o 
filme O despertar da besta. Mojica fala também sobre seu trabalho no cinema pornô, 
nos anos 80. São mostrados trechos dos filmes: Sentença de Deus (fragmento), Meu 
destino em tuas mãos, A sina do aventureiro, Pesadelo macabro, Finis Hominis, À 
meia-noite levarei sua alma, Esta noite encarnarei no teu cadáver, Demônios e 
maravilhas e O despertar da besta. Há ainda imagens de Mojica levando a platéia à 
histeria em seu curso para atores, da homenagem que recebeu num festival de 
cinema na Espanha e de uma cirurgia nos olhos à qual foi submetido. 
 
xVC0288 (não circula), XDVD0403 (circula) 
 

 
O universo de Mojica Marins 
CARDOSO, Ivan, 1952- 
Brasil, 1978, 26 min 
 
O cineasta José Mojica Marins expõe seu pensamento e sua visão de mundo, num 
depoimento ilustrado por trechos de seus filmes. 
 
DVD0122 (circula), DVD1581 (não circula), DVD3530 (circula) 
 
 
 
 



Finis Hominis 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1971, 79 min 
 
Um homem completamente nu surge do mar e caminha pelas ruas da cidade, 
interferindo na rotina das pessoas. Surpreendido por um padre, que se espanta ao ver 
o herege bebendo vinho da comunhão, o misterioso visitante assume o nome de Finis 
Hominis (fim do homem, em latim). Tido pela população como um messias moderno, 
capaz de operar milagres, ele segue sua trajetória imprevisível, tendo como 
seguidores pessoas de diferentes classes sociais. Resumo da capa do DVD. 
 
DVD0166 (circula), DVD1584 (não circula) 
 
 

Demônios e maravilhas 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1976 a 1997, 50 min 
 
Mojica recria alguns episódios de sua vida: a prisão arbitrária, os problemas com a 
bebida e sua suposta morte por alguns minutos. 
 
DVD0166 (circula), DVD1584 (não circula) 
 
 

Fogo-fátuo 
TELLES NETO, Goffredo 
Brasil, 1980, 15 min 
 
Mojica narra seu primeiro contato com o sobrenatural, quando testemunhou 
manifestações de fogo-fátuo num cemitério. O cineasta leva uma platéia à histeria, 
durante uma aula de interpretação. Mário Schenberg fala sobre Mojica. 
 
DVD0167 (circula), DVD1583 (não circula) 
 
 

Delírios de um anormal 
MARINS, José Mojica, 1931- 
Brasil, 1978, 83 min 
 
Um psiquiatra é aterrorizado por pesadelos nos quais Zé do Caixão tenta roubar sua 
esposa, para gerar um filho perfeito. Seus colegas médicos procuram a ajuda do 
cineasta José Mojica Marins, que procura mostrar ao psiquiatra que Zé do Caixão é 
apenas um personagem criado por ele, Mojica. Contém cenas compiladas dos filmes 
Ritual dos sádicos, Esta noite encarnarei no teu cadáver, Exorcismo negro e O 
estranho mundo de Zé do Caixão. 
 
DVD0168 (circula), DVD1585 (nãocircula) 
 
 

Horror Palace Hotel, ou O gênio total 
FERREIRA, Jairo; SGANZERLA, Rogério, 1946-2004 
Brasil, 1978, 40 min 
 



Documentário realizado em 8 mm durante a mostra Horror Nacional, no XI Festival de 
Brasília do Cinema Nacional. Depoimentos de José Mojica Marins, Francisco Luís de 
Almeida Salles, Júlio Bressane, Rogério Sganzerla, Ivan Cardoso, Neville de Almeida, 
Rudá de Andrade e Eliseu Visconti. 
 
DVD0168 (circula), DVD1585 (não circula) 
 
 

Irmãs diabólicas 
DE PALMA, Brian, 1940- 
Estados Unidos, 1973, 92 min 
 
Duas irmãs siamesas são separadas, já adultas, e uma delas morre durante a cirurgia. 
A sobrevivente, Danielle, age como se a irmã continuasse viva. A história secreta das 
irmãs e do médico que as separou é investigada por uma jornalista que vê, pela 
janela, um homem ser assassinado no apartamento de Danielle. 
 
DVD0216 (não circula) 
 
 

Buffy, a caça-vampiros: primeira temporada 
WHEDON, Joss 
Estados Unidos, 1997, 44 min (capítulo) 
 
A adolescente Buffy Summers, caçadora de vampiros por destino, muda-se para a 
pequena cidade de Sunnydale, depois de ter sido expulsa da escola por atear fogo ao 
ginásio. Na nova escola sua vida continua conturbada: além dos problemas de 
adaptação comuns na adolescência, descobre que Sunnydale é uma das portas do 
inferno. Com a ajuda do bibliotecário da escola seu guia e protetor, Buffy luta contra 
vampiros, bruxas, demônios e todo tipo de ameaça sobrenatural. 
 
DVD0369/71 (não circula) 
 
 

Calafrios 
CRONENBERG, David, 1943- 
Canadá, 1975, 110 min 
 
Num condomínio fechado localizado numa ilha canadense, o cientista Dr. Hobbes 
utiliza uma jovem estudante como cobaia para suas experiências com um parasita 
mutante, mas descobre os efeitos nocivos do experimento e, para tentar evitar o 
contágio em outras pessoas, assassina a jovem e em seguida comete suicídio. Como 
a jovem infectada mantinha relações promíscuas com outros moradores do prédio, os 
parasitas se espalham rapidamente entre homens, mulheres e crianças, habitantes do 
condomínio, provocando uma epidemia. O Dr. Roger, médico do condomínio, inicia 
uma investigação e descobre, com a ajuda de outro cientista amigo do Dr. Hobbes, as 
experiências com os parasitas e seu desenvolvimento no sistema circulatório do 
hospedeiro, além das graves consequências da epidemia, que provoca exagerados 
acessos de violência e desejo sexual.  Resumo baseado no site 
www.cinemaemcena.com.br 
 
DVD0570 (não circula), DVD0607 (circula), XDVD0153 (circula) 
 
 



Nosferatu: o vampiro da noite 
HERZOG, Werner, 1942- 
Alemanha / França, 1979,  
 
Refilmagem do filme Nosferatu, de F.W. Murnau, baseado no livro de Bram Stoker. 
Jonathan é um corretor que viaja ao castelo do Conde Drácula, na Transilvânia, para 
vender-lhe uma propriedade em Virna, sua cidade. Ao ver uma foto de Lucy, mulher de 
Jonathan, o conde decide mudar-se rapidamente para Virna. Com ele, levará a morte 
e a peste. Resumo baseado no site http://melhoresfilmes.com.br/filmes/nosferatu--o-
vampiro-da-noite 
 
DVD0699 (circula) 
 
 

Escravas do desejo 
KÜMEL, Harry, 1940- 
Bélgica / França / Alemanha, 1971, 100 min 
 
Recém-casado, Stefan hospeda-se com sua jovem esposa num hotel luxuoso, mas 
deserto, na Bélgica. No mesmo dia chegam ao hotel a Condessa Elizabeth Bathory e 
sua secretária. O porteiro mostra-se surpreso com a aparência da Condessa, que não 
envelheceu nos últimos 40 anos. A explicação não tarda: trata-se de uma vampira de 
mais de 300 anos, que decide seduzir o jovem casal. Outros segredos sombrios serão 
revelados, envolvendo a real natureza de Stefan, que espanca sadicamente a esposa 
e é sustentado por um homem mais velho. 
 
DVD1211 (circula) 
 
 

Sangue de pantera 
TOURNEUR, Jacques, 1904-1977 
Estados Unidos, 1942, 73 min 
 
Irena e Oliver  se conhecem no zoológico, enquanto Irena desenhava as panteras, e 
se apaixonam. Após o casamento, ela pede tempo antes de começar a manter 
relações com o marido, para se livrar de algo ruim que existe dentro de si. Irena 
acredita ser herdeira de uma antiga maldição que a levaria a se transformar num 
grande felino em momentos de paixão. O marido a convence a consultar um 
psiquiatra. Com ciúmes de Alice, colega de trabalho e confidente de Oliver,  Irena 
começa a seguí-la, mas Alice tem a impressão de estar sendo perseguida por uma 
fera. O psiquiatra tenta beijar Irena, mas é atacado por um animal e se defende 
usando uma espada oculta em sua bengala, mas é morto. Oliver encontra a esposa no 
zoológico, morta, ferida pela bengala do psiquiatra. 
 
DVD1399 (circula) 
 
 

O homem que ri 
LENI, Paul, 1885-1929 
Estados Unidos, 1928, 110 min 
 
Gwinplayne, filho de um lorde inglês, devido a conflitos de seu pai com o rei, é raptado 
e tem seu rosto desfigurado por um cirurgião cigano, que o deixa com um sorriso 
permanente.Seu pai é executado e o menino, abandonado, anda sem rumo até que 



encontra Dea, uma menina cega, ainda bebê, cuja mãe morreu. Leva-a consigo, 
sendo acolhidos pelo filósofo Ursus. Os anos passam e Gwinplayne e Dea encenam a 
peça "O homem que ri", que atrai multidões curiosas para ver a aberração. Embora 
sofra muito pelas humilhações por que passa devido a sua aparência, encontra 
consolo no amor de Dea, que é a única que enxerga quem ele realmente é. Mas a 
descoberta da rainha de que o herdeiro do lorde ainda vive provocará a catarse que 
faz com que Gwinplayne lute por sua dignidade e seu amor e afirme sua humanidade. 
Baseado na novela de Victor Hugo, ambientado no século XVII. Resumo: Nara 
Carreira. 
 
DVD1395 (circula) 
 
 

Planeta terror 
Rodriguez, Robert 1968- 
Estados Unidos / México, 2007, 105 min 
 
Depois que um gás experimental de bio-nervos é lançado acidentalmente em uma 
base militar norte-americana remota no Texas, aqueles expostos ao gás se 
transformam em zumbis mutantes que se alimentam de carne humana. Uma 
variedade de pessoas que incluem a stripper Cherry, seu ex-namorado mecânico 
Wray, um médico forte, o xerife local e tantas outras, devem unir forças para 
sobreviver à noite enquanto os chamados doentes ameaçam para dominar toda a 
cidade e o mundo (Fonte: www.imdb.com) 
 
DVD1676 (circula) 
 
 

Monstros 
BROWNING, Tod, 1880-1962 
Estados Unidos, 1932, 62 min 
 
O filme  começa com um apresentador de circo prevenindo o público: "vocês verão 
monstros de verdade, que vivem e respiram como a gennte...". Cleópatra, a bela 
trapezista, é amada pelo anão Hans. Ao saber da fortuna que Hans herdou, ela e o 
amante Hércules arquitetam um plano para se apossarem da herança: casar-se com 
Hans e envenená-lo. Mas o plano é descoberto pelos outros artistas, pessoas com 
mutilações ou deformidades físicas, cuja vingança será terrível. 
 
DVD1707 (circula) 
 
 

Histórias extraordinárias 
Fellini, Federico 1920-1993; Malle, Louis 1932-1995; Vadim, Roger 1928-2000 
França / Itália, 1968, 121 min 
 
Três segmentos baseados em contos de Edgar Allan Poe.  Em Metzengerstein, uma 
condessa tirana e promíscua, Frederique, se apaixona pelo primo que até então 
desprezava, Wilhelm. Quando é rejeitada, incendeia seus estábulos da propriedade do 
primo, causando a morte dele no incêndio. Um cavalo negro selvagem escapa do 
incêndio e foge para o castelo de Metzengerstein, onde vive a condessa, que, 
impressionada com sua beleza, resolve domá-lo e tê-lo para si, acreditando se tratar 
de Wilhelm. Durante uma tempestade de raios, o cavalo a arrasta para o incêndio que 
os raios haviam causado. Em William Wilson, um duplo duplo persegue o personagem 



do título, um homem extremamente cruel, por toda sua vida. Os dois tem 
comportamentos opostos e o duplo atrapalha e interfere nas ações cruéis de Wilson.  
Indignado, Wilson mata seu duplo com um golpe de espada e antes de morrer o duplo 
o avisa que ele logo morrerá também, pois um não sobrevive sem o outro. Wilson se 
suicída, se jogando do alto de uma torre de igreja e seu corpo é encontrado cravado 
por uma espada, assim como o golpe que matou seu duplo. Em Toby Dammit, um ator 
shakespeariano, que dá título ao segmento, se afunda na carreira devido ao 
alcoolismo e para voltar ao sucesso faz um pacto com o diabo, perdendo a vida e a 
cabeça, num acidente com a Ferrari que ganhou como pagamento por seu último filme 
 
DVD1799 (circula) 
 
 

Outer space 
TSCHERKASSKY, Peter, 1958- 
Austria, 1999, 10 min 
 
DVD1981 (não circula) 
 

 
Ursula 
WILLIAMS, Lloyd M. 
Estados Unidos, 1961, 13 min 
 
DVD1981 (não circula) 
 
 

Journey into the unknown 
LAITALA, Kerry 
2002, 5 min 
 
DVD1981 (não circula) 
 
 

The virgin sacrifice (fragmentos) 
WILLLIAMS, J. X. 
Estados Unidos, 1974, 13 min 
 
DVD1981 (não circula) 
 
 

Tunning the sleeping machine 
SHERMAN, David 
1996, 13 min 
 
DVD1981 (não circula) 
 
 

Dawn of an evil millennium 
PACKARD, Damon 
1988, 21 min 
 
DVD1981 (não circula) 



Archive 
1950 a 1973, 32 min 
 
A date with death, 1959, 5 min (trailer de filme B de terror);  
 
Trailers de alguns filmes "camp", 1950 a 1970: Homicidal, Bracula, Dr. Jeckyl and 
sister Hide e outros;  
 
The haunted mouth, 1973, 13 min: filme produzido pela American Dental Association, 
mostra os efeitos da placa na boca humana em tom de curta de terror. 
 
DVD1981 (não circula) 
 
 

Hold my scissors 
ALSHAIBI, Usama 
2004, 4 min 
 
DVD1982 (não circula) 
 
 

Amor peligroso 
SILVA, Michelle 
2002, 3 min 
 
DVD1982 (não circula) 
 
 

Psych-burn 
WILLIAMS, J. X. 
1968, 3 min 
 
DVD1982 (não circula) 
 
 

The early 70's horror trailer 
PACKARD, Damon 
1999, 9 min 
 
DVD198 (não circula) 
 
 

Between two deaths 
KREIDER, Wago 
, 2006, 7 min 
 
DVD1982 (não circula) 
 
 

She sank on shallow bank 
CHILDREE, C.; ROLLASON, N. 
2006, 12 min 
 



DVD1982 (não circula) 
 
 

Opus 5 
WILLIAMS, Lloyd M. 
1961, 5 min 
 
DVD1982 (não circula) 
 
 

The fear 
NIEVES, Angel 
, 2001, 18 min 
 
DVD1982 (não circula) 
 
 

The mesmerist 
MORRISON, Bill, 1965- 
Estados Unidos, 2003, 16 min 
 
Filme criado a partir de imagens de uma cópia deteriorada do filme The Bells (1926), 
re-editadas para contar uma nova história. Sinopse extraída do site Mubi 
(www.mubi.com). 
 
DVD1982 (não circula) 
 
 

Warhol beyond the grave 
GIBEL, John Allen; DOWLING, Jason 
, 2006, 4 min 
 
DVD1982 (não circula) 
 
 

O labirinto do fauno 
Del Toro, Guillermo, 1964- 
Espanha / México, 2006, 118 min 
 
Na Espanha franquista, uma menina vai viver no interior com a mãe grávida e o 
padrasto, um brutal capitão do exército. Uma noite ela descobre as ruínas de um 
labirinto onde mora um velho fauno. Uma fada conta que ela é uma princesa e que 
precisa passar por três provas para poder regressar ao seu reino. Enquanto isso, o 
capitão persegue ferozmente um grupo de rebeldes antifranquistas, cujo líder é irmão 
da governanta da casa, que os ajuda. Em algum momento, a fantasia e a crua 
realidade vão se encontrar, na última prova que a menina deverá enfrentar. 
 
DVD2380 (circula) 
 
 
 
 
 



Amor só de mãe 
Ramalho, Dennison 
Brasil, 2002, 21 min 
 
História de um pescador que vive em uma vila isolada e pobre, com um dilema entre 
sua genitora e seu amor. Filho, como é chamado por todo o filme, tem um 
relacionamento amoroso e carnal com Formosa. A mulher o pressiona para largar a 
mãe e ir embora do fim de mundo em que vivem, mas com as negativas de Filho, o 
casal se desentende. Seria uma história comum, não fossem os macabros 
acontecimentos que se seguem. Após a briga, o personagem de Everaldo vai à casa 
de Formosa e a flagra transando com um homem enquanto outro se masturba 
assistindo à cena. Armado de facão, o protagonista coloca os dois sujeitos para correr 
e em um ato de desespero pede que a amada o mate, pois prefere morrer a vê-la 
partir e deixá-lo só. Nesse momento a mulher é possuída por uma entidade maligna, 
que no filme se denomina "gira" (de Pombagira). O espírito dá um ultimato ao homem 
e diz que se ele quer ter sua "filha", deverá trazer o coração da mãe até o amanhecer. 
(Fonte: http://www.ochaplin.com/2013/05/amor-so-de-mae-terror-nacional-denso-e-
asfixiante.html) 
 
DVD3467 (circula) 
 
 

As sete vampiras 
Cardoso, Ivan 
Brasil, 1986, 86 min 
 
Na década de 50, o cientista Fred importa da África uma planta carnívora rara. Como o 
vegetal foi pouquíssimo estudado, ele prepara um antídoto para possível efeito que ele 
possa causar. Sílvia, a esposa, preocupada com o novo objeto de estudo do marido, 
deixa o trabalho e vai vê-lo em sua estufa de plantas. Tarde demais. A planta 
carnívora havia devorado Fred. Sílvia também é atacada. Depois deste incidente ela 
se isola do mundo. Em noites de lua cheia ela começa a sofrer transformações, tendo 
que fazer uso do antídoto. Uma série de crimes inexplicáveis em que as vítimas ficam 
totalmente sem sangue começa a acontecer. Resumo extraído do site: 
www.cinemateca.gov.br 
 
DVD3530 (circula) 
 
 

A lasanha assassina 
Ale, Ale McHaddo 
Brasil, 2002, 08 min 
 
Uma lasanha foi esquecida no interior de um congelador com defeito, a baixa 
temperatura e os gases do aparelho causaram uma mutação e lhe deram vida, 
transformando-a em um monstro cheio de revolta! O que poderá deter uma criatura 
como esta?! Prepare-se para entrar no mundo do terror de uma maneira hilária, "A 
Lasanha Assassina" é uma sátira cheias de citações ao Cinema de Horror. A história é 
apresentada por ninguém menos que José Mojica Marins, o Zé do Caixão, em sua 
versão desenho animado 
 
DVD3531 (circula) 
 
 



A vingança da bibliotecária 
Dellape, Santiago 
Brasil, 2005, 5 min 
 
Jamais perturbe o silêncio de uma biblioteca, ou despertará a fúria da bibliotecária 
decrépita. Filmofagia de signos do imaginário terrorifico universal. (Sinopse do folheto 
que acompanha o DVD) 
 
DVD3560 (circula) 
 
 

Historietas assombradas (para crianças malcriadas) 
Borges, Victor-Hugo 
Brasil, 2005, 16 min 
 
Três histórias que sua avó não contou, senão você ia fazer xixi na cama (resumo 
extraído do site da Cinemateca Brasileira). 
 
DVD3567 (circula) 
 
 

Trabalhar cansa 
Rojas, Juliana; Dutra, Marco 
Brasil, 2011, 99 min 
 
A jovem dona-de-casa Helena resolve realizar um desejo antigo e abrir seu primeiro 
empreendimento: um mini-mercado. Ela contrata a empregada doméstica Paula para 
tomar conta das tarefas do lar e de Vanessa, sua filha. Quando seu marido Otávio 
perde o emprego como gerente em uma grande corporação, as relações pessoais e 
de trabalho entre os três personagens sofrem uma inversão inesperada, ao mesmo 
tempo em que ocorrências pertubadoras passam a ameaçar os negócios de Helena. 
(Release do filme - Fonte: Cinemateca Brasileira). 
 
DVD4032 (circula) 
 
 
 


