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RESUMO
O trabalho em questão foi desenvolvido compreendo a película O bebê de Rosemary, lançado pela Paramount Pictures
em 1968 e dirigido por Roman Polanski, enquanto um documento passível de análise histórica, bem como enquanto
portador de representações de uma determinada realidade social permeada por suas visões de mundo. Em função de tal
percepção utilizou-se as análises de Roger Chartier (2002a, 2002b) e Marcos Napolitano (2008). O filme em questão, do
gênero do terror, narra a história do casal Rosemary (Mia Farrow) e Guy (John Cassavetes) Woodhouse que muda-se
para um apartamento no edifício Bramford e tem contato com uma seita satânica que faz de Rosemary a mortal que
carregou no ventre o filho de Satã. Para a compreensão das especificidades técnicas que envolvem tal documento e,
portanto  enquanto  aportes  metodológicos,  partiu-se  de  Jean-Claude Carrièrre  (2006)  e  Anne Goliot-Lété  e  Francis
Vanoye (1994). Por sua vez, para a análise das representações visualizadas na narrativa e em prol de sua percepção
dentro do âmbito da História das Religiões, partiu-se de Mircea Eliade (1992; 1999) e suas definições de “sagrado” e
“profano”,  bem como de Jean Delumeau (1989),  Robert  Mandrou (1979),  Margaret  Murray (2009) e Keith  Thomas
(1991).

PALAVRAS-CHAVE: Representação; História das Religiões; cinema.

1 INTRODUÇÃO

O filme do gênero do terror, O bebê de Rosemary, dirigido por Roman Polanski, com sua trilha
sonora composta por Krzysztof Komeda, foi lançado em 1968 pela Paramount Pictures no contexto
da  década  de  1960  nos  Estados  Unidos.  O  filme  é  o  segundo  na  denominada  Trilogia  dos
Apartamentos, do mesmo diretor, na qual também se fazem presentes Repulsa ao sexo (1965) e O
inquilino (1976)1.  Tais  filmes  são  marcados  fundamentalmente  pelo  enredo  com  poucos
personagens  e  pelo  terror  e  isolamento  dentro  de  grandes  centros  urbanos,  onde  a  trama
desenvolve-se por meio de personagens que sentem-se enclausurados, confinados, dentro de suas
próprias residências.

Dois documentários em forma de entrevista, que contam com os produtores, alguns atores e o
diretor do filme aqui analisado, auxiliam a perceber de forma mais aguçada como ocorreu a escolha
de Polanski para dirigir a adaptação do livro de Ira Levin.  Entrevistas retrospectivas com Roman
Polanski,  Robert Evans e Richard Sylbert  é um material  extra disponível no DVD da Paramount
lançado em 2002. Já  Roman Polanski: on Rosemary’s baby é um outro conjunto de entrevistas
lançado pela Criterion Colletcion em 2012. 

Nas entrevistas contidas no DVD da Paramount, Robert Evans (um dos produtores de O bebê
de Rosemary)  argumenta  que Bill  Castle  detinha os  direitos  do filme e queria  dirigi-lo.  Richard
Sylbert Comprou a parceria, mas não foi Bill Castle que dirigiu o filme. É nesse momento que Sylbert
(production designer) esclarece sobra a carreira de Bill Castle, um diretor de filmes de série B que
desenvolvia filmes de terror de uma forma distinta daquilo que Evans estava proposto a fazer, eram
espalhafatosos, com assentos que tremiam. Era um jeito diferente de atrair o público. 

1 SILVA; ROMÃO, 2001, p. 204
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Castle acaba por ser o produtor, iniciando a procura por um diretor. Evans utiliza enquanto
conexão com Polanski o filme Kanal, de 1957, dirigido por Andrzej Wajda, outro diretor que integra a
Escola Polonesa de Cinema. Evans avança explicando que Polanski havia recém feito A dança dos
vampiros  (1967)  e  tinha  conhecimento  sobre  sua  vontade  de  fazer  um  filme  de  esqui.  Neste
momento, trouxe para tal diretor um roteiro sobre esqui e uma cópia do livro O bebê de Rosemary,
lançado por Ira Levin em 1967. Polanski leu primeiramente o livro, aceitando dirigir o filme. 

Evans argumenta sobre algumas particularidades da gravação de  A dança dos vampiros e
Faca na água, destacando a dificuldade em realizar as cenas da forma proposta por Polanski, o que
teriam atraído sua atenção. Eram características de filmagem que fugiam do padrão, bem como das
normas impostas naquele momento histórico. 

Nesta mesma entrevista, Richard Sylbert cita a dificuldade na divulgação do filme. A Front
Office não queria lança-lo pois não sabiam como fazer a divulgação. Stephen Frankfurt presidente
da  Young  &  Rubican,  uma agência  de  publicidade,  cobrou  100  mil  dólares  pela  campanha  de
divulgação do filme, que consistia no carrinho de bebê no pico de um morro com a frase “Pray for
Rosemary’s baby”. O filme foi lançado em 12 de junho de 1968 e foi compreendido enquanto um
sucesso para a Paramount na época. 

Tal produção cinematográfica foi lançada em um momento histórico que permanecia sofrendo
consequências da Segunda Guerra Mundial, marcada por revoluções, crises, guerras civis, somadas
às crises  do  capitalismo,  como a  de 1929,  a  própria  Guerra  do Vietnã que  se  encontrava  em
desenvolvimento, ou ainda Maio de 1968 desencadeado na Europa. 

Um dos objetivos do trabalho caminhou no sentido de compreender o período de produção da
fonte  em questão,  o  qual  não  deixa  de  ser  também uma postura  metodológica.  Tal  período  é
também influenciado pelo desenvolvimento de novo grupos de crença que denominam-se satânicos,
como é o caso da Igreja de Satã, fundada por Anton Lavey em 1960 nos Estados Unidos, sendo que
lançou a chamada Bíblia de Satã em 1966 no mesmo país (HARVEY, 2002, p. 03). Há também a
presença do grupo de Charles Manson denominado A família, assim como, já na década de 1950, O
templo do Povo de Jim Jones, conhecido pelo grande suicídio em massa na Guiana no ano de 1978
(LINDHOLM, 1993, p. 161-162), e a figura de Aleister Crowley. 

Tais grupos são frequentemente associados ao gênero musical  Rock, o que é visível  em
1968, quando é lançado o álbum Beggars Banquet da banda inglesa The Rolling Stones, sendo que
a primeira faixa, Sympathy for the Devil, composta por Mick Jagger, descreve trajetórias daquele que
se apresenta como “um homem de riquezas e de bom gosto”, que roubou a alma e a fé de muitos
homens,  (STONES,  1968)  o  que rendeu associações entre  a banda e  os grupos denominados
satanistas. 

Tal dinâmica contextual também está amplamente vinculada ao movimento da contracultura,
no qual “jovens norte-americanos das décadas de 1950 a 1970 manifestaram seu descontentamento
em  relação  ao  american  way  of  life  de  forma  singular,  formando  vários  movimentos,  que  os
jornalistas locais chamaram de contracultura”. (FERREIRA, 2006, p. 69).

É  em meio  a  tal  ambiente  cultural  da  década  de  1960  que  a  narrativa  de  O bebê  de
Rosemary  foi construída. O casal Rosemary (Mia Farrow) e Guy (John Cassavetes) Woodhouse
mudam-se para um apartamento no edifício Bramford (Dakota) em Nova York, onde estabelecem
contato com uma seita de bruxos que acaba por fazer de Rosemary a mortal deu a luz ao filho de
Satã: “o qual irá “destituir  os poderosos e destruir seus templos. Vai redimir os desprezados e
vingar os que foram queimados e torturados” (ROSEMARY’S, ..., 1968).
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Imagem 01: capa de O bebê de Rosemary (1968). Disponível: http://www.rogerebert.com/reviews/rosemarys-
baby-1968 Acesso: 30/07/2017

No decorrer da narrativa nota-se a presença de “representações” (CHARTIER, 2002) que
viabilizam  uma  análise  pelo  viés  da  História  das  Religiões,  como  é  perceptível  por  meio  da
representação do  Sabá e da bruxaria,  no qual determinados elementos da crença permanecem,
como a presença do pacto entre os integrantes da seita e Satã, a utilização de ervas, a presença
dos malefícios, a renúncia a Deus, a animalização de Satã e a cópula durante o  Sabá.  Para a
análise de tais representações, partiu-se de Jean Delumeau (1989), Margaret Murray (2003), Keith
Thomas (1991) e Robert Mandrou (1979), que permitem a visualização de determinados elementos
que caracterizam a seita presente no filme em questão.

A figura do anticristo também é passível de problematização na medida em que seria uma
criança  cujo  nascimento  se  dá  em  função  da  destruição  da  ordem  e  início  de  outra.  Para  a
compreensão  do  chamado  “sagrado”,  “profano”  e  “hierofania”,  bem  como  de  que  forma  essas
definições podem ser visualizadas em na fonte aqui elencada, utilizou-se Carl Jung (2000), Mircea
Eliade (1992;1999) e Mary Douglas (1991). Nesse sentido, a criança anticristo pode ser considerada
uma manifestação do sagrado, bem como deve-se analisar a situação ambígua da mesma, que ao
mesmo tempo que é pura, é também filha de Satã.

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS

No momento em que se propõe a análise de um documento cinematográfico, é imprescindível
considerar suas especificidades técnicas de produção, relacionadas ao diretor, com o contexto de
produção, o que pode estar vinculadas à determinadas mensagens que o diretor ou o filme no geral
anseia transmitir. Deste modo, a metodologia utilizada a análise do documento em questão baseou-
se  nos  apontamentos  feitos  por  Marcos  Napolitano  (2004),  Francis  Vanoye  e  Anne  Goliot-Lété
(1994),  Jean-Claude Carrière (2006) e Roger Chartier  (2002a;  2002b).  Tais  autores auxiliam na
percepção de uma linguagem específica da narrativa cinematográfica, a qual demanda um cuidado
específico no momento em que é compreendida enquanto fonte por parte do historiador.

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá

ISBN 978-85-459-0773-2



Napolitano  indica  um  ganho  de  espaço  pelas  fontes  áudio  visuais  dentro  da  pesquisa
histórica, criticando a visão que aborda o filme enquanto um “testemunho quase direto e objetivo da
história” (NAPOLITANO, 2008, p.236), na medida em que a questão a ser enfatizada é a percepção
dessas fontes audiovisuais em seus mecanismos de representação da realidade, partindo de seus
códigos internos e estruturas de linguagem. 

O autor ainda defende que o filme deve ser problematizado com base em sua linguagem
específica, como posicionamento da câmera, luminosidade, diálogos e gênero, juntamente com o
contexto  histórico  no  qual  foi  produzido.  Cabe  ainda  enfatizar  que  o  conteúdo  do  filme,  sua
linguagem e tecnologia de registro, formam um tripé que interfere significativamente no potencial
informativo deste tipo de documento.

Vanoye e Goliot-Lété, por sua vez, propõem uma decomposição do filme em seus elementos
constitutivos,  para  um  posterior  estabelecimento  de  elos  entre  tais  elementos  isolados,
compreendendo a maneira pela qual eles associam-se. Esse posicionamento do analista permitiria
um certo distanciamento necessário em relação ao filme e auxiliaria em uma melhor percepção de
“materiais” cuja presença não seria notada no conjunto, lembrando que não se deve procurar passar
para a linguagem escrita algo que pertence ao visual, sendo que a descrição exaustiva das cenas
não é um posicionamento a ser seguido. 

Partindo das reflexões aqui propostas, a narrativa do filme foi dividida em seis partes em prol
da  análise  das  representações  ali  presentes.  A  primeira  parte  vai  do  início  do  filmes  até  o
estabelecimento do casal no apartamento. A segunda parte vai deste ponto até a cena do ritual de
Rosemary com Satã. A terceira parte vai deste ponto até Rosemary descobrir a gravidez. A quarta
parte vai da descoberta da gravidez até a dor que Rosemary sente parar. A quinta parte vai deste
momento até o parto do filho de Satã. E, por fim, a sexta parte vai do parto até o final do filme.

É possível notar características específicas em cada uma dessas partes do filme, diferentes
formas de caracterização dos personagens, figurino, mudanças na cor do cenário e até mesmo do
posicionamento  da câmera.  O filme possui  uma linearidade,  uma continuidade,  mas também é
marcado por algumas rupturas que inclusive movimentam a narrativa.

Partido  da  perspectiva  de  Carrière,  o  qual  também  compreende  a  existência  de  uma
linguagem própria  do cinema, apresenta,  utilizando-se de vários exemplos,  a importância de se
perceber  determinadas técnicas de edição e  montagem,  as quais influenciariam diretamente na
percepção do filme por parte do público.

Tendo  tais  autores  em  mente  para  uma  melhor  percepção  das  especificidades
cinematográficas,  Chartier  torna-se  fundamental,  com  seu  conceito  de  representação,  para  a
compreensão de determinados elementos presentes em  O bebê de Rosemary. A representação,
dentro da lógica aqui presentada, seria apenas a ponta de um processo que parte da apropriação de
determinadas ideias e conceitos, os quais são influenciados pela visão de mundo do grupo em
questão  em  um  dado  contexto.  Tal  apropriação  acaba  por  passar  por  uma  ressignificação
influenciada justamente por essa visão de mundo para, assim então, ser representada. 

Tal reflexão pode ser visualizada quando o autor argumenta que

O trabalho de classificação e de recorte que produz as configurações intelectuais múltiplas
pelas quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos que compõem
uma sociedade; em seguida, as práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a
exibir uma maneira própria de estar no mundo, a significar simbolicamente um estatuto e uma
posição; enfim, as formas institucionalizadas e objetivadas graças às quais “representantes”
(instâncias  coletivas  ou  indivíduos  singulares)  marcam  de  modo  visível  e  perpetuado  a
existência do grupo, da comunidade ou da classe. (CHARTIER, 2002b, p.73)
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Tais  representações  e  elementos  cinematográficos  específicos  estão  inseridos  em  uma
narrativa do gênero do terror, elemento de importância metodológica em uma análise historiográfica.
Dessa forma, para a problematização dos elementos geradores de medo, que também podem ser
objetos históricos, foram utilizados as análises de Yi-Fu Tuan (2005), Jean Delumeau (1989) e Nöel
Carroll (1999).

Pode-se afirmar que o filme, por meio de todas as suas técnicas específicas de filmagem,
iluminação e caracterização de personagens,  acaba por  tornar  presente medos humanos.  Tuan
procura exemplificar alguns desses medos, frequentemente atribuindo valor ao contexto histórico no
qual se encontra o que denomina enquanto “paisagem do medo”. Como exemplos de paisagens do
medo, são citados o medo do escuro, a sensação de abandono quando criança, ansiedade em
locais desconhecidos e o medo de doenças, guerras e catástrofes naturais.

Sobre as paisagens do medo o autor coloca que

Existem muitos tipos diferentes de paisagens do medo. Entretanto, as diferenças entre elas
tendem  a  desaparecer  na  experiência  de  uma  vítima,  porque  uma  ameaça  medonha,
independentemente de sua forma, normalmente produz duas sensações poderosas. Uma é o
medo de um colapso iminente de seu mundo e a aproximação da morte – a rendição final da
integridade ao caos. A outra é uma sensação de que a desgraça é personificada, a sensação
de que a força hostil, qualquer que seja sua manifestação específica, possui vontade. (TUAN,
2005, p.14)

Por meio de Carroll pode-se afirmar a existência de padrões presentes nos enredos de terror,
que após um tempo podem tornar-se repetitivos e previsíveis. Porém, tal previsibilidade não impede
o  interesse  do  público  em tais  narrativas,  o  qual  aparenta  ansiar  que  mesmas histórias  sejam
sempre contadas novamente.2

O  padrão  desses  enredos  é  exatamente  o  medo.  O  medo  do  escuro,  o  medo  do
desconhecido, o medo de pessoas cuja natureza desconhecemos, o medo da água, o medo de
fantasmas, bruxas, assassinos e de tudo aquilo que não se encaixa no padrão e não podemos
controlar. O filme de terror engloba vários desses medos, que estão em consonância com o contexto
que esta os produzindo, onde se lê,  por exemplo, “diariamente sobre assaltos e assassinatos e
sobre idosos que residem nos centros das cidades que, devido ao medo, se transformam em virtuais
prisioneiros dentro de suas próprias moradias”. (TUAN, 2005, p. 333)

Sobre o medo de fantasmas,  bruxas e outros seres  sobrenaturais,  cabe colocar  que são
constantes em filmes de terror, onde a trilha sonora como um todo, iluminação, procura evidenciar a
existência de seres que fogem da ordem natural e são motivo para preocupação. Como apresentou
Tuan, 

As pessoas são nossa maior fonte de segurança, mas também a causa mais comum de nosso
medo. São fantasmas, bruxas, assassinos, ladrões, assaltantes, estranhos e agourentos, que
assombram nossas paisagens, transformando o campo, as ruas das cidades, o pátio de recreio
da escola – planejados para o desenvolvimento das pessoas – em lugares amedrontadores.
(TUAN, 2005, p.14)

2 CARROLL, 1999, p. 148
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Além de suas especificidades de tal  produção, os autores metodológicos citados também
indicam a necessidade de compreensão dos inúmeros indivíduos envolvidos em seu processo de
criação. Pensando nisso, a figura do diretor destaca-se nesse panorama: Roman Polanski. Polanski
tem hoje 83 anos, nasceu em Paris, em 1933, foi criado na Polônia por seu pai judeu, sobreviveu ao
Holocausto e teve sua mãe morta em uma câmara de gás. Em 1977 é acusado por sexo ilícito,
fornecimento de drogas, sodomia e perversão com Samantha Geimer, com 13 anos na época. No
mesmo ano, foi condenado e passou 42 dias preso em uma instituição psiquiátrica. 

Tal caso bem como a trajetória da carreira do diretor são trabalhados em documentários e
filmes como Roman Polanski: um estranho no ninho (2013) Polanski: Procurado e desejado (2008),
Roman Polanski: a vida em filmes (2011). Cabe lembrar que tal situação com Samanta Geimer ainda
é frequentemente revisitada3 bem como está em andamento,  uma vez que a Polônia reabriu  o
processo de extradição do cineasta4 que hoje vive na França com sua esposa e dois filhos.  

A matéria do site G1, publicada em Maio de 2016, argumenta que:

Nascido na França, filho de pais poloneses, Polanski,  de 82 anos, não está atualmente na
Polônia, informou o advogado. O cineasta mora na França com a esposa, a atriz Emmanuelle
Seigner, mas viaja com frequência à Polônia. Nunca retornou aos Estados Unidos, nem mesmo
para receber o Oscar de melhor diretor em 2003 por "O Pianista". (G1, 2016)

Polanski  dirigiu,  até  2013,  33  filmes,  incluindo  curta  e  longa  metragem,  sendo  que  seu
primeiro curta foi lançado em 1957, na Polônia,  Sorriso cheio de Dentes quando o diretor tinha 24
anos. O último filme, de 2013, é  A pele de Vênus,  sendo que o diretor estava com 80 anos. É
previsto  para 2017,  o lançamento do filme  Baseado em fatos reais,  com a participação de Eva
Green. 

O primeiro curta metragem de sucesso de Polanski foi  Dois homens e Um armário, lançado
em 1958, sendo que em 1962, é lançado o filme  A faca na Água, o primeiro longa-metragem do
diretor e o primeiro filme polonês a receber uma indicação pela Academia de Hollywood. 5 Já O bebê
de Rosemary, foi então o primeiro longa-metragem do diretor produzido nos Estados Unidos.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por meio da análise aqui  proposta do filme  O bebê de Rosemary permanece passível  à
cognição que,  primeiramente,  a  amplitude de interpretações que tal  documento proporciona em
função de sua temática e contexto qual  foi  produzido. Dessa forma, nota-se que o conceito de
“representação” dificilmente pode ser desvinculado da análise do filme, sendo que a observação do
contexto histórico vinculado ao pós-guerra, as seitas, em conjunto com o que está sendo trabalhado
pelo filme em questão é essencial para uma melhor compreensão do mesmo.

Tais compreensões caminham no sentido de pensar as produções cinematográficas enquanto
documentos passíveis de análise por parte do historiador, o qual demanda de uma metodologia
especifica  para  a  produção  de  seu  conhecimento.  Nesse  sentido,  o  cinema  nem  sempre  foi
documento parte do panorama documental dos trabalhos em história. Tal adesão apenas tornou-se
possível a partir do desenvolvimento da Escola dos Annales, iniciada em 1929 por Marc Bloch e
Lucen Febvre, e mais tarde com o movimento de renovação historiográfica francesa de 1960 e 1970

3 Disponível: http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18659737.html Acesso: 31/01/2017
4Disponível:  http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/05/polonia-reabre-processo-de-extradicao-de-roman-
polanski.html Acesso: 31/01/2017
5 Disponível: http://50anosdefilmes.com.br/2010/a-faca-na-agua-noz-w-wodzie/ Acesso: 31/01/2017
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denominado “Nova História”. Tal movimento permitiu a identificação de novos objetos e métodos que
incluíram o cinema no panorama documental do historiador, onde o objetivo é analisar o filme como
uma construção, e não como evidência histórica

A  personagem  Rosemary,  na  análise  aqui  efetuada,  é  identificada  enquanto  uma  figura
central,  alvo de distintas interpretações, uma vez que, ao longo da narrativa, existem mudanças
significativas na personagem, tanto relacionadas ao seu psicológico, quando também físicas que até
mesmo a fazem parecer com a modelo Twiggy (Lesley Hornby) destacada na década de 1960, que
representa esse novo padrão de beleza presente nos Estados Unidos em tal momento histórico.

Já a figura do anticristo é emblemática na medida em que seria uma criança que vem para
destruir uma ordem e dar início a outra. É uma criança cujo arquétipo indicaria pureza, mas que é
filha de Satã. Ela é o mal puro. Porém, apesar de ser um objeto de análise rico e fundamental para o
desfecho do filme, ainda não é o foco da narrativa em questão, sendo que o conjunto da análise dos
demais personagens e perspectivas constitui uma melhor base para a compreensão da mesma.

Tais objetos no projeto em questão foram analisados pelo viés da História das Religiões, e
considerando  as  análises  efetuadas  no  decorrer  da  pesquisa,  coube  também  a  percepção  da
importância  do  caráter  religioso  presente  nos  meios  sociais  historicamente  construídos.  Nesse
sentido, a História Cultural nos permite compreender a religião enquanto um elemento importante
para a análise de vários grupos sociais. (ANDRADE, 2013, p. 09-10). Dessa forma, “Em geral, a
religião pode ser descrita como um sistema unificado de pensamento, sentimento e ação que é
compartilhado por um grupo e que dá a seus membros um objeto de devoção, alguém ou alguma
coisa sagrado em que acreditar, como um deus ou um conceito espiritual” (ANDRADE, 2013, p. 10).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  partir  da  pesquisa  desenvolvida  em  torno  do  documento  em  questão  é  possível
compreender que a narrativa pode ter a figura do anticristo enquanto o ápice e desfecho do filme,
mas os demais processos, personagens e elementos que o permeiam abrem espaço para inúmeras
interpretações que em conjunto, contribuem em função de um melhor entendimento do que está
sendo representado e quais são suas ligações com o contexto no qual foram elaborados. 

Cabe  aqui  apontar  a  complexidade  das  representações  e  da  própria  linguagem
cinematográfica, e como elas podem modificar-se de acordo com o contexto histórico, preservando
alguns  de  seus  elementos  que,  no  caso  das  representações,  as  tornam  passíveis  de  outras
comparações.  Observa-se  ainda  que  os  conceitos  devem ser  articulados  dinamicamente  e  em
consonância ao objeto de pesquisa. Dessa forma, a identificação e problematização da temática
vinculada a religião, fortemente presente no filme, ajuda estabelecer vínculos com o contexto no qual
está inserida, onde as seitas causam medo, o qual também encontra-se representado no filme.
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