
Por entre tramas: compreendendo territorializações em “Santa Marta: duas semanas no 
morro” 
 
 Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa Modernidade e 
Cultura, o GPMC, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPPUR) da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e foi orientado pelo Prof. Dr. Frederico Guilherme Bandeira de 
Araujo. Versa sobre o documentário “Santa Marta: duas semanas no morro”, dirigido por 
Eduardo Coutinho e encomendado pelo Instituto de Estudos da Religião, o ISER, organização 
não-governamental com sede na cidade do Rio de Janeiro. Trata-se de um vídeo de 1987, 
filmado no município do Rio de Janeiro, Zona Sul, área nobre da cidade, bairro de Botafogo, 
favela Santa Marta. 
 O título deixa bem claro que Santa Marta não será apenas palco. É sobre esta favela 
que se falará. E o falar Santa Marta constitui o problema deste trabalho. Mas por que, então, 
não buscar os discursos “sobre” Santa Marta em jornais, artigos científicos, textos que 
apresentem políticas públicas para a favela? Por que escolher o cinema para falar de Santa 
Marta? De acordo com Aitken e Zonn 
 

“The very heart of geography- the search for our sense of place and self in 
the world- is constituted by the practice of looking and is, in effect, a study 
of images. Ours is a visual, video, cinematic culture.” 1 
 

 Tomo aqui o cinema enquanto linguagem capaz de construir, de dar significado aos 
espaços. Não se trata, portanto, de observar uma Santa Marta cinematográfica para, em 
seguida, compará-la a uma suposta Santa Marta real, verificável no mundo. Não se trata de 
representação, de cópia degradada, mas ato criativo, participante nas disputas acerca dos 
significados dos objetos supostos no mundo, neste caso, da favela Santa Marta. Segundo 
Hopkins: 
 

“The meanings constituted  through film do not simply reflect or report  on 
space, place and society, but actively participate in the production and 
consumption of the larger   cultural sysems of which they are part”2      

                                                                                                                             
 É importante dizer que “Santa Marta: duas semanas no morro” é construído, 
explicitamente, por muitas vozes. Isto porque nele tomam parte o cineasta e sua equipe e os 
diversos entrevistados. Desta forma, procuro aqui destacar um dialogismo interno ao discurso 
fílmico. Ou seja, não confrontarei o discurso do vídeo com algum outro discurso qualquer. 
Mas atentarei para o caráter múltiplo deste discurso, conflitando as territorializações Santa 
Marta entre sujeitos discursivos por mim identificados internamente ao filme. 
 As territorializações são entendidas aqui como processos de significação do espaço. 
Territorializações e não territórios para realçar o sentido de ação, processo. Territorializações 
e não territorialização para dar conta da multiplicidade, das muitas possibilidades de 
significação para os espaços e, portanto, de Santa Marta. 
 A metodologia por mim utilizada é fruto de uma particular leitura da obra de 
Mikhail Bakhtin e foi elaborada pelo GPMC. Ela parte da idéia de que são as relações 
interdiscursivas as quais permitem a constituição do vínculo social. A metalingüística 
apresentada por Bakhtin traz as categorias de discurso, dialogismo e compreensão. E se 
diferencia da lingüística tradicional por não considerar apenas o locutor, mas a interlocução, 
as relações travadas com os destinatários, tomando estes como co-autores do discurso 
daquele. 



 Deste modo, o discurso é entendido como uma idéia objetivada por intermédio de 
código lingüístico porque destinado a alguém. O caráter dialógico do discurso se dá por essa 
orientação a outrem, já que o interlocutor sempre apresenta uma atitude responsiva mesmo 
que imaginada pelo locutor. 
 

“O destinatário, mais do que uma abstrata meta do enunciado, é também 
visto como co-autor deste, na medida em que é em função 
dele(destinatário), em razão de suas características concretas, do contexto 
em que se coloca e pela antecipação de sua resposta com vista à reação que 
dele se pretende obter, que se define em parte o que será dito efetivamente.3 
  

 A categoria da compreensão refere-se à construção do signo de um discurso. Esta 
deve ser feita a partir dos quatro elementos constituintes do signo: o objeto, o significante, o 
significado e o sentido. 
 O objeto é aquilo apontado no mundo. O significante corresponde àquilo que denota 
e ao mesmo tempo o conota como algo em si, reconhecível ou não. O significado atribui 
significação aos significantes em contexto dialógico fechado. O sentido, como um acréscimo 
à lingüística tradicional, está ligado ao dialogismo externo, ou seja, à confrontação dos 
significados e significantes frente às relações no mundo, a seus álteres. 
 Ainda de acordo com Bakhtin, os discursos que se dão “no” mundo podem não ser 
monocórdios. Desta forma, é possível que o discurso, “dentro de si, seja configurado também 
de forma dialógica, ou seja, podendo conter discursos distintos em relação responsiva.”4 

Assim, o que pretendemos é confrontar os diferentes discursos internos a “Santa Marta: duas 
semanas no morro”. 
 Para constituir este dialogismo , foram escolhidos três sujeitos discursivos internos 
ao filme com seus três discursos: o policial em operação na entrada da favela, os moradores e 
o cineasta. Cabe aqui uma ressalva para o caso do sujeito “moradores”: este sujeito-tipo é 
também formado por diversas vozes, por diferentes habitantes, aumentando seu caráter 
polifônico. 
 Buscarei, portanto, os signos do território Santa Marta constituídos nas tramas destes 
três discursos presentes no documentário. Serão explorados aqueles trechos do documentário 
no qual as significações do espaço designado como “Santa Marta” são enunciadas por estes 
três sujeitos discursivos. Identificadas as territorializações de Santa Marta para cada sujeito 
discursivo, estas serão confrontadas com os significados produzidos por seus álteres no intuito 
de propor juízos ou sentidos possíveis de um sujeito discursivo para com os outros acerca das 
“territorializações favela Santa Marta”. Juízos possíveis porque tratam de uma interpretação 
da autora deste trabalho sobre confrontos e julgamentos eleitos também por ela. Mais 
sistematicamente, cada um dos três discursos “territorializantes” foi dividido em eixos 
temáticos para que pudessem ser confrontados entre si sobre um mesmo assunto.  
 Os temas destacados são os seguintes: controle do espaço; espaço dos trabalhadores 
versus espaço dos criminosos; espaço da relação com outros espaços; espaço do respeito e do 
desrespeito; das faltas, necessidades; espaço da criatividade, da arte; espaço do 
comunitarismo, e espaço da violência. 
 A seguir, os significados de Santa Marta para tais temas de acordo com cada um dos 
sujeitos eleitos: 
 
 
 
 



O controle do espaço 
 Para o policial, Santa Marta deve ter acesso controlado posto que é local de ação do 
tráfico de drogas e, para o morador, Santa Marta não é o local de origem da droga, portanto, o 
controle deve se dar no “cais do porto, no Galeão, na Bolívia” e... 
 Tramando os juízos possíveis, para os moradores, a territorialização instituída pelos 
policiais é aquela do preconceito relativo à favela expresso pela revista sem justificativa já 
que Santa Marta não é espaço de controle do tráfico. Para o policial, sua territorialização está 
dentro da normalidade visto que atividades relativas ao tráfico se dão na favela e que não 
partem de uma discriminação.  
 
Espaço dos trabalhadores versus esaço dos criminosos 
 Para o policial, Santa Marta é local de ação do tráfico de drogas e, para os 
moradores, Santa Marta é território dos pobres e dos trabalhadores e para o cineasta é para 
onde se dirigem os migrantes e... 
 Tramando os juízos possíveis, para os moradores, a territorialização referente à 
favela enquanto território do tráfico é combatida pela idéia de que Santa Marta é território de 
trabalhadores e dos pobres. O cineasta filma os barracos e entrevista aqueles de saída para o 
trabalho, reiterando a territorialização dos moradores e destaca a presença da pobreza 
migrante. 
 
Espaço da relação com outros espaços 
 Para o policial, Santa Marta é unidade espacial distinta do asfalto e, para o morador, 
é em oposição, contigüidade e interação com o asfalto e para o cineasta Santa Marta é a partir 
da diferença e da relação com o asfalto e... 
 Tramando os juízos, para os moradores e cineasta, a distinção feita pelo policial é 
discriminante e exclui a possibilidade de interação entre o asfalto e a favela. Para o policial, a 
interação pode estar ligada à comercialização de drogas. 
 
Espaço do respeito e de discriminação 
 Para o morador, Santa Marta é território de práticas de violência, machismo e de 
aceitação da alteridade, sincretismo religioso e discriminação racial e de origem e, para o 
cineasta, Santa Marta é lugar de aceitação da diferença de crença, sexualidade, origem e... 
 Tramando os juízos temos que a presença de pessoas de diversas origens, de 
diferentes crenças e opções sexuais relatada pelos moradores e pela câmera do cineasta age, 
por parte destes dois sujeitos discursivos, para a positivação da favela enquanto espaço de 
aceitação da alteridade mesmo que lá coexistam práticas de violência familiar e preconceito.  
 
Espaço das faltas, necessidades 
 Para o morador, Santa Marta sofre com a falta de esgotamento e coleta de lixo e para 
o cineasta  é território do abandono do Estado e... 
 Confrontando os significados, para o cineasta e para os moradores, a não ser pela 
presença policial, Santa Marta é um território de ausência do poder público. 
 
Espaço da criatividade, da arte 
 Para o cineasta, é lugar da arte, da música, da criação e... 
 Frente a seus álteres o cineasta positiva a favela frente aos outros sujeitos 
discursivos quando utiliza trilha sonora composta por músicas dos moradores do Santa Marta, 
caracterizado enquanto território da música, da arte, da criação. 
 



Espaço de práticas comunitárias 
 Para o morador, Santa Marta é lugar de espírito comunitário e o cineasta filma uma 
reunião da associação de moradores e... 
 Esta significação de Santa Marta como local de práticas comunitárias é enfatizada 
pelas cenas escolhidas pelo cineasta de reunião da associação de moradores. Para o cineasta, é 
algo que distingue a favela de outros espaços, é um aspecto positivo do Santa Marta.   
 
Espaço da violência policial 
 Para o morador,a revista policial cerceia a liberdade dos moradores e discrimina a 
favela e para o cineasta, é território da violência armada revelada na brincadeira das crianças e 
para o policial, Santa Marta sofre uma operação policial dentro da normalidade e...  
 O cineasta revela a relação dos moradores do Santa Marta com os policiais ao filmar 
a brincadeira de “polícia e ladrão”, significando a favela como território de violência policial. 
Esta territorialização se opõe, então, àquela do policial que afirma que sua ação se restringe ao 
controle do acesso à favela, e entra em acordo com a dos moradores que falam de uma postura 
violenta por parte da PM. 
 
Tecendo algumas considerações  
 Muito embora a identificação de significados e juízos não possa ser assertiva, dada a 
impossibilidade de um esgotamento dos confrontos possíveis, os resultados destes confrontos 
dialógicos apontam para as múltiplas significações ou territorializações da favela em questão, 
indicando as disputas, as diferentes formas de falar e agir Santa Marta. Assim, destacamos a 
importância de tratar os espaços não como entidades essenciais, estanques, mas como 
processos de significação, onde são constituídas as territorializações por diferentes vozes, 
fios, discursos. Tramas que possam ser feitas, desfeitas e refeitas de modos infinitos. Parece-
nos útil, então, o entendimento das territorializações enquanto tramas agonísticas de 
significação do espaço, enquanto verdadeiras disputas pelo poder dizer Santa Marta. 
 A abordagem aqui realizada do discurso do cineasta é, para nós, questionável. Isto 
porque o discurso que inclui os três sujeitos discursivos identificados é de sua autoria. Então, 
até que ponto o cineasta se ausenta e deixa falar seus personagens? Como identificar esta 
linha tênue que separa o discurso dos moradores ou do policial e o discurso do cineasta se é 
este quem convida aqueles, escolhe as cenas, as edita e monta? Trata-se, afinal, de um 
discurso apenas do cineasta ou o filme só é todo do cineasta quando tratamos de uma relação 
interdiscursiva externa? Mas como poderia a autora deste trabalho, produtora de um outro 
discurso (este aqui que vocês lêem), interpretar os discursos sem que eles travassem uma 
relação interdiscursiva externa? Até aqui, só nos parece possível afirmar que os discursos 
estão sempre permeados por outros, são feitos em função das respostas possíveis. Desta 
forma, não haveria um discurso puramente do cineasta ou de qualquer outro sujeito 
discursivo. 
 Por fim, a discussão acerca da constituição dos territórios enquanto trama de práticas 
sociais nos permite atentar para a necessidade de encarar os espaços designados como favela 
sob um olhar multilateral. Pensar a multiplicidade dos espaços nos parece a única forma 
satisfatória de entender seus processos sociais e promover profundas mudanças no cotidiano 
das favelas. 
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