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Resumo: Esta comunicação aborda a Arte no processo de problematização da 
realidade dos moradores do Bairro da Maré - RJ, segundo o trabalho da Lia 
Rodrigues Cia de Dança, incentivando-os para que sejam agentes ativos e 
transformadores. Foram estudados depoimentos de Lia Rodrigues e videos das 
ações de dança, investigando-se a hipótese de que  procedimentos desconstrutivos 
são utilizados na composição. Tais procedimentos têm caráter de ação 
transformadora na comunidade, problematizando os estereótipos construídos. Pela 
ótica do Pós-Estruturalismo e da desconstrução de Jacques Derrida, observou-se a 
importância da realidade ser considerada uma construção social, histórica, política, 
filosófica e/ou com desmembramentos de subjetividade. A Cia de Dança em questão 
parte do principio de questionar as estruturas internas, investigando ambiguidades e 
identificando contradições  

 

Apresentação 

A pesquisa em questão foi concluída no contexto da disciplina de Teoria e 

Crítica Cultural realizado no segundo semestre do ano de 2011. Por meio de 

entrevistas e textos foi identificado o trabalho valorativo da renomada coreógrafa Lia 

Rodrigues e sua Companhia, realizado no Brasil com moradores da Maré, depois de 

ter desenvolvido experiências internacionais. 
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Um dos estudos pertinentes à pesquisa é o Estruturalismo, aqui, entendido 

como uma corrente de pensamento relacionada à lingüística, que aborda a realidade 

social como um conjunto de relações (JAPIASSU, 1998). Vale mencionar o 

estudioso Ferdinand Saussure, que trouxe novos caminhos para a linguística 

(diferenciando langue e parole). Para ele a língua foi imposta ao indivíduo, enquanto 

a fala é um ato particular. Essas estruturas são abstratas e resultam em maneiras 

distintas de perceber as relações (visões do mundo) e organizar a experiência. 

Portanto, significado não é algo inerente as “coisas”, mas se encontra sempre fora 

delas e é atribuído a elas por pessoas (RAUEN, 2009). Pode-se ilustrar esse modo 

com as metáforas de Paulo Freire sobre professores e alunos no ensino horizontal. 

Enquanto o professor percebe a sala de aula como um museu, o aluno percebe a 

mesma como um bar. O professor, que vê a sala de aula como um museu considera 

tal comportamento uma violação às regras estabelecidas em um museu, pois não é 

permitido falar alto, dar risada, ou sair da sala de exposições sem avisar. 

(SARDINHA, 2007). Isso se dá devido à multiplicidade na formação cultural dos 

sujeitos – professor/aluno no procedimento educacional - implica na formação de 

conceitos conotativos em relação a uma mesma coisa.  

Atuando num campo muito além dos palcos, Lia Rodrigues Cia de Dança se 

compromete inteiramente com a criação do novo, trabalhando com uma arte 

processo de maneira contínua e desconstrutora. A Desconstrução é um método de 

crítica desenvolvido por Jacques Derrida segundo o qual se analisa ou produz uma 

obra considerando a possibilidade de evidenciar nós, questionar as estruturas 

internas, examinar contradições e ambiguidades. No que diz respeito à diversidade,  

traz uma nova ideologia em seu trabalho, o mesticismo. Segundo Helda, uma das 

principais lideranças de Nação Mestiça: 

[...] é a mistura do índio, do negro, do branco. Isso é o mestiço. Ele tem 
orgulho das suas origens, não importam quais sejam elas. Isso, para nós é 
ser mestiço. Queremos ser caboclos, queremos ser mulatos, queremos ser 
cafusos. Esse é o mestiço.3 

 
A Cia de Dança encontra essa diversidade no Bairro da Maré, Rio de Janeiro. 

Um de seus principais objetivos, baseado no movimento antropofágico é “criticar as 

relações viciadas que a arte brasileira mantém com os grandes centros do 
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hemisfério norte. A implosão do conceito de identidade nacional via mesticismo 

estético, e a liberdade para criar para além do folclore ou de qualquer nacionalismo 

barato são idéias chave em sua poética”. (GARCEZ, 2009, p.1). Atua juntamente 

com a “Redes de Desenvolvimento da Maré”, que tem o intuito articular ações e 

atores sociais comprometidos com a transformação estrutural da comunidade. 

Sendo assim, produz e difunde conhecimento sobre a favela e desenvolve projetos 

que se dividem em cinco eixos: arte e cultura, comunicação, desenvolvimento local, 

educação, segurança, pública e memória.4 

 

Metodologia 

A pesquisa foi realizada de forma exploratória e qualitativa, inicialmente por 

meio de levantamento bibliográfico sobre o Estruturalismo, Pós-Estruturalismo, 

Desconstrução – Jacques Derridá, incluindo a análise do trabalho desconstrutor de 

Lia Rodrigues Cia de Dança. Posteriormente, as referências resenhadas foram 

aplicadas na análise de vídeos (entrevistas, fragmentos de peças, depoimentos), 

tendo como objetivo caracterizar Lia Rodrigues como artista desconstrutora e 

identificar procedimentos desconstrutivos em seu trabalho com os jovens do Bairro 

da Maré, Rio de Janeiro, considerando textos e depoimentos em vídeo. 

 

Resultados 

- Lia problematiza questões do cotidiano dos moradores que podem ser 

analisados como estereótipos formados a longo prazo e aceitos; 

- O pobre, o negro e o desfavorecido emergem como agentes ativos e 

transformadores de suas realidades sociais; 

- Verificou-se que, em seus processos criativos com a comunidade da Maré, 

Lia Rodrigues Cia de Dança desconstrói o conceito de europeização reforçando a 

identidade do mestiço brasileiro. 

 

Conclusões 

Nesse contexto teórico, é possível fazer uma colocação de Artaud, 

direcionando-a ao trabalho de Lia Rodrigues Cia de Dança, pois ele defende a 
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emancipação em relação ao texto na ação teatral, ou seja, o desprendimento literal 

da obra, sendo assim, a obra permanece aberta, podendo ser interpretada de várias 

formas, dando vazão a diversas conotações e eliminando qualquer intencionalidade 

do texto. (DERRIDA, 2005, p. 147) 

Portanto, Lia Rodrigues Cia de Dança proporciona, em seu trabalho, um 

olhar alternativo sobre a capacidade expressiva de jovens que são rotulados como 

pessoas sem oportunidade de fazer um trabalho que possa ser reconhecido ou 

valorizado pela sociedade. Despertando reflexões sobre o realizado, o construído. 
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