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Flora Bulcão, nascida e criada no Rio de Janeiro, 
é bailarina e coreógrafa. Sua formação acadêmica e 
em dança perpassa diversos caminhos. Iniciou seus 
estudos de ballet com Márcia Feijó ainda criança, foi 
aluna de escolas de dança como Lyceu, Maria Ole-
newa e Deborah Colker e teve como principais mes-
tres Sueli Guerra, Paulo Marques, Nora Esteves e 
Ceme Jambay. Participou de diversos cursos tem-
porários no exterior em escolas como P.A.R.T.S. 
(Bélgica), SNDO (Holanda), SEAD (Áustria) e Tanz-
fabrik (Alemanha). Na área acadêmica, frequentou 
formações como História da Arte (UFRJ), Dança 
(Faculdade Angel Vianna e UFRJ) e Teatro (Escola 
Técnica Estadual de Teatro Martins Pena). Atualmente 
estuda Artes Visuais na Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ), onde aprofunda-se na pesqui-
sa do corpo relacionado às artes visuais. Intérprete-
criadora da Cia. da Ideia desde 2012, nos últimos 
anos tem participado também de diversos outros pro-
jetos na área de dança. Trabalhou com nomes como 
Sandro Chaim, Bia Lessa, Janice Botelho, Gustavo 
Gasparani e Tunga, entre outros. 

Fundada em 2005 por Sueli Guerra e Jean Gama, 
a Cia. da Ideia preza por manter uma atmosfera 
de experimentação coletiva e compartilhamento de 
ideias, onde se possa inovar modelos de concepção 
artística, principalmente na área de dança/teatro. Sem-
pre presente nos palcos cariocas e do Brasil, a compa-
nhia divide-se entre apresentações de espetáculos do 
seu repertório e pesquisas de novos projetos, questio-
nando o modo de fazer artístico na dança e nas artes 
cênicas em geral e buscando uma nova reflexão sobre 
a sociedade contemporânea.

Voz da Dança é uma série de entrevistas com intérpretes de companhias de dança 
cariocas. Cada conversa se desenrola a partir de como esses bailarinos constroem as 
danças em (com) seus corpos, além da relação que estabelecem com os 
coreógrafos que dirigem os processos criativos. A terceira entrevistada é Flora Bulcão,
bailarina integrante da Cia. da Ideia.
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André Bern: Como a dança aconteceu pra 
você, Flora?
Flora Bulcão: Eu comecei a dançar balé ainda 
pirralha. Estudei muitos anos, comecei no Guri-
lândia, um clube aqui perto de casa, com a Mar-
cinha Feijó.

AB: Quantos anos você tinha?
FB: 5, 6 anos, pequenininha mesmo.

AB: Foi sua mãe quem sugeriu as aulas?
FB: Eu não parava quieta, né... gostava de fi-
car “dançarilando” por aí [risos]. Foi por isso que 
meus pais me colocaram nas aulas. Minha irmã 
fez um tempo comigo. Eu já tinha começado... 
eu era mais avançada e ela era mais velha que 
eu. Era tipo... [faz cara de metida] [risos]. Fiz um 
ano de [Escola de Dança] Maria Olenewa quan-
do eu tinha uns 12 anos, mas detestei! Não era 
pra mim... eu não gosto desse ambiente ballet. 
Eu fazia porque era meu exercício. Eu só co-
mecei mesmo a gostar de dança, a falar “isso é 
o que eu quero!”, quando tinha uns 15 anos e 
fazia balé contemporâneo com um cara argenti-
no no Lyceu [Escola de Dança] chamado Diego 
López. Eu falei: “Opa, tem coisa além!”. Aí eu 
comecei a correr mais atrás disso. Fiquei nessa 
um tempo... na época de colégio, era sempre 
balé, dança, balé, dança... mas era um pouco 
mais focado no balé ainda. Só que eu sempre, 
de alguma forma, pensava que eu queria mais, 
mais aberto, sabe. 

AB: Mesmo com a descoberta do balé con-
temporâneo?
FB: Sim. Comecei a estudar na Deborah [De-
borah Colker Centro de Movimento] e fazia aula 
de ballet com a Nora [Esteves], e de contem-
porâneo com a Elvira. Isso eu já tinha uns 17, 18 
anos. Foi legal porque eu dancei um trechinho 
de Máquinas, da Deborah Colker. Eles selecio-
naram algumas pessoas da escola pra dançar. 
Todo mundo se sentindo incrível, foi bonitinho. 
Eu tentei entrar numa escola fora do país, mas 
não rolou... aí eu dei uma caída, uma baixada 
de bola e pensei “ah, gente, não é pra mim, tá 
tranquilo”. Terminei o colégio e comecei a fa-
zer História da Arte na UFRJ e Teatro na [Esco-
la Técnica Estadual de Teatro] Martins Pena. Aí 

Pequenas Peças / foto: Thomas Breit

eu me apaixonei pelo teatro, saí da UFRJ e fui 
pra Angel [Escola e Faculdade Angel Vianna]. 
Fazer teatro é maravilhoso, mas eu sinto falta 
do corpo... assim como eu sinto uma necessi-
dade do teatro na dança, de certa forma, sabe. 
Eu sempre fico nessa porque faço artes visuais, 
teatro, dança... sempre pensando em como a 
gente pode unir isso tudo numa só formação. 

AB: Com 17, 18 anos, você já tinha clareza 
dessa busca?
FB: Não, ficava pulando de um pro outro. De-
pois parei a Angel e fui morar em Paraty pra 
dançar no Grupo Contadores de Estórias, um 
grupo de teatro de bonecos. 

AB: Eles são incríveis!
FB: Eles estavam montando um trabalho que 
se chama Flutuações, com corpos vivos e 
bonecos. 

AB: Você se mudou pra trabalhar especifi-
camente com eles?
FB: Sim, eu fiz audição, passei e falei “Vou!”. 
Tinha 19 anos e fui morar em Paraty. Louca! 
[risos] Foi incrível, uma puta experiência, sabe! 

AB: Quanto tempo você ficou lá?
FB: 6 meses. Pensei que era muito nova pra 
parar em Paraty e ficar só trabalhando, ga-
nhando e pagando minhas contas, entende? 
Era um trabalho muito burocrático em arte. A 
gente ensaiava de manhã e à tarde inteira tinha 
que trabalhar no escritório. Tinha essa parte 
que não era legal. É interessante hoje em dia 

“(...) pensava que eu queria mais, mais aberto, sabe.”
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porque eu tenho experiência com produção e 
tal, mas pro momento de 19 anos... eu precisa-
va “pilhar” na minha formação, né.

AB: Enquanto você esteve em Paraty, o que 
aconteceu com as matrículas nas escolas: 
a Martins Pena e a Angel?
FB: Bem, eu fugi da UFRJ e tentei fazer a Mar-
tins Pena e a Angel durante um tempo, mas não 
deu certo porque eu tinha meia hora pra ir de 
uma pra outra. Eu ia de bike, maluca! [risos] Aí, 
tranquei a Martins e fiquei só na Angel. Só que 
aí eu passei pra esse trabalho... fui pra Paraty. 
É engraçado... eu gosto muito da Angel, mas 
acho que eu tava muito nova pra entender isso. 
Eu ainda tava no pique Deborah-Colker-balé. 
Hoje em dia, eu acho que faria Angel muito mais 
feliz do que quando eu tinha 19 anos. Quando 
eu fui pra Paraty, há pouco tempo eu tinha feito 
um curso na Bélgica, na P.A.R.T.S., que foi um 
Summer Intensive [Intensivo de Verão]. Foi tipo 
uns 6 meses antes, uma coisa assim. Eu já tava 
com aquela imagem de dança contemporânea, 
que é [Companhia] Rosas, né, Anne Teresa de 
Keersmaeker. Eu gosto muito dessa fluidez da 
dança que eles usam na Europa. Aqui, eu acho 
que a gente ainda é muito influenciado pelo balé 
e isso me incomoda. Todo mundo faz balé e, 
gente, não é necessário. Não precisa fazer balé 
a vida inteira pra depois mudar pro contemporâ-
neo. A gente não tem dança contemporânea 

pra criança, não existe! E, se tiver, ninguém vai 
colocar seus filhos porque não é a cultura da 
gente, sabe. Olha só a formação de dança das 
crianças: balé e jazz! E não precisa ser só aula 
de contemporâneo...

AB: E o que se faz quando uma ficha des-
sas cai?
FB: Na real, eu tava num período meio che-
ga-desse-negócio-já-fiz-dança-a-vida-inteira! 
[risos] Muita gente na dança tem esses altos e 
baixos porque é uma profissão bem difícil, né. 
A gente rala, rala, ganha pouco... e ama o que 
faz! [mais risos] Não sei... foi um período de 
transição. Fiz vestibular pra Psicologia e tran-
quei Angel... comecei a fazer [Curso Pré-Ves-
tibular] pH!

AB: Foi tipo “dança, nunca mais!”?
FB: Não sei... 19 anos, morando sozinha, ba-
teu desespero, voltei pra casa dos pais e fiquei 
deprê. A dança mexe muito com as minhas 
emoções, eu sou uma pessoa muito sensível. 
Eu não tava conseguindo controlar as minhas 
emoções pra me fazer bem dançando. 

AB: E aí, você foi estudar no pH...
FB: É... aí um dia fui assistir a Jangada de 
Pedra, da Cia. da Ideia. A Su [Sueli Guerra] 
é muito amiga da minha mãe... muito minha 
amiga também, ela foi minha mestrona. Minha 

Batuque Contemporâneo / foto: Thomas Breit

“Todo mundo faz balé e, gente, não é necessário.”
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madrinha de dança! Sueli sempre me deu força 
na época em que eu era moleca. Eu já tive aula 
particular com os bailarinos dela, tipo... pra 
dar um gás, sabe! Eu lembro de um dia que a 
gente tava no táxi e eu falando que ia fazer ves-
tibular pra Psicologia... ela me perguntou se eu 
tava maluca! [risos] “Que Psicologia, garota! Vai 
dançar, pelo amor de Deus!”, ela disse... [mais 
risos] Ela me chamou pra fazer aula na com-
panhia dela. Acho que era tipo pra eu ver como 
era de verdade, profissionalmente, sabe... pra 
me dar um gostinho. Aí eu comecei a fazer aula 
com eles. Renato Cabral sempre dava aula 
de ballet e ficava me elogiando. E eu ficava... 
ahhhhhh [põe as mãos no peito]. Eles dançaram 
Jangada de novo, no [Teatro] Dulcina. A Sueli, 
fofa, me mandou prestar atenção nos créditos. 

Era a minha participação. A Su foi muito esper-
ta: era legal pra plateia, pro espetáculo e ia me 
colocando aos poucos, sabe. 

AB: Esse foi o seu primeiro trabalho com a 
companhia?
FB: Foi... acho que é um dos trabalhos que eu 
mais gosto! [risos] Ah, porque é muito bonito, o 
figurino, o cenário... sei lá, eu gosto da história, 
da questão feminina. O Pequenas Peças é so-
bre isso, Clarice Lispector e o feminino. Eu par-
ticipei de grande parte do processo.

AB: Como se deu a transição de estagiária 
a bailarina da companhia? Isso se reflete 
no Pequenas Peças ou a assinatura como 
bailarina só vai aparecer em outro trabalho?
FB: No Será?!, eu ainda tava como estagiária. Fiz 
menos apresentações que as outras pessoas, 
mas já tava ali, presente, dançando. Quando a 
Carolina Maria precisou sair, eu peguei algumas 
partes dela no Pequenas Peças. Ali foi meio 
que um marco de entrada na companhia. Foi 
uma super realização pra mim, sabe. 

AB: Como você sente que essas experiên-
cias e cruzamentos todos, ao longo dos 
anos, vão construindo um corpo de intér-
prete de dança contemporânea?
FB: É muito engraçado ver a mudança de fato, 
até em vídeos ou coisas assim. Como o corpo 
muda! Uma coisa que é lógica é o amadureci-

“Ali foi meio que um marco de entrada na companhia.”

Eu já tava fazendo aula com eles há alguns 
meses e meu nome foi mencionado como es-
tagiária da companhia. 

AB: Esse foi o início do seu trabalho com a 
Cia. da Ideia...
FB: Era final de 2011, eu acho... há tanto tem-
po! Uau!!! [risos] Caramba, que incrível!

AB: Ainda não tinha parado pra pensar 
nisso?
FB: Sei lá... viajando pra cima e pra baixo... o 
tempo passa, né. A gente tava montando o 
Pequenas Peças. Eu tava aprendendo tudo, 
mas só entrava no final. Tem um momento do 
trabalho que as mulheres ficam loucas, aí eu 
saía da plateia e começava a dançar também. 

Será?! / foto: Gustavo Otero
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mento. Eu odeio separar o corporal e o mental... 
é um amadurecimento integral mesmo. Uma 
suposição: se você dança direto, para um tem-
po e volta a dançar anos depois... por mais que 
não tenha aquela técnica, você pode dançar 
de maneira muito mais interessante porque 
tá maduro, seu corpo é outro... você é outra 
presença. Não precisa fazer aulinha todo dia pra 
ter essa realização do momento, de fazer acon-
tecer, sabe. Aula é importante, mas não é isso 
que vai fazer toda a diferença. Tem a ver com 
acreditar em si. Isso é essencial pra qualquer 
profissão, inclusive... mas, na dança, a gente tá 
ali na cara e na coragem, então tem que estar 
ALI. Mesmo, né! Pra mim, isso foi acontecendo 
pelo amadurecimento, também fiz outros tra-
balhos... eu dancei muito com a Cia. da Ideia! A 
cada palco, a cada happening, você vai criando 
confiança e ganhando intimidade com o dançar 
na rua, no palco. Parece besta, mas hoje em dia 
me sinto “macaca velha” de palco [risos]. 

AB: Quando acontece esse “clique”, esse 
entendimento do “sim, eu consigo fazer”?
FB: Bom, acho que isso é muita terapia [risos]... 
mas ajuda, não tem como negar [mais risos]! Eu 
sou super adepta, recomendo pra todo mun-
do. Eu acho que, na verdade, eu tô muito as-
sim depois dessa viagem que fiz agora... já tava 
caminhando pra isso. Eu passei 3 meses viajan-
do sozinha, fazendo cursos incríveis, conhecen-
do pessoas incríveis.

AB: Sozinha, sozinha?
FB: Sim. Foi tipo assim “Vamos ser felizes!”, 
sabe. Quando você tá sozinho, viajando, é 
como se estivesse no palco, de certa manei-
ra. OK, você tem as pessoas que estão intera-
gindo e junto contigo, mas é você que tem que 
fazer acontecer, entende. Viajar sozinho tem 
essa energia, é uma coisa que transforma. Eu 
fiz um workshop na SNDO, School for New 
Dance Development, em Amsterdã. Um curso 
que se chama “Choreography”. Foi um mês, 
intensivão, um curso bem focado em perfor-
mance. Maravilhoso! Na verdade, teve uma coi-
sa muito mágica... eu pensei “gente, é possível 
juntar dança, teatro e artes visuais num curso, 
uau!”. Fiquei muito feliz... incrível isso existir e eu Pequenas Peças / foto: Thomas Breit

“(...) hoje em dia, me sinto ‘macaca velha’ de palco [risos].”
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poder experimentar durante um mês. Sossegou um pouco o meu coração. Eu acho horrível essa 
ideia que a gente tem - que eu também tenho, eu sei que tenho! - de vangloriar tudo o que vem de 
fora e talvez não dar tanto valor ao que a gente tem aqui. Viajando eu senti muita falta da música 
brasileira, muita, muita... de capoeira, afro, maracatu. É muito louco porque lá eles usam essas 
danças na dança contemporânea deles, e a gente não faz isso aqui. É muito doido. Aqui a gente 
fica muito mais baseado no balé. Era o que eu tava falando antes, lembra? A gente também pode 
usar as nossas coisas boas pra fazer um tipo de dança aqui, ao invés de usar os modelos deles, o 
balé... que nem eles usam mais. Foi um clique que eu tive e tô doida pra experimentar. Tem tanto 
material nosso que a gente não usa, você não acha?

AB: Entendo você... Não sei se vejo isso exatamente nos trabalhos, mas nos caminhos pra 
se chegar a eles – principalmente em termos de treinamento físico.
FB: Exatamente. Acho que fugi do que a gente estava falando, mas é que são questões minhas.

AB: Você acabou tocando num assunto relacionado à formação de intérpretes, ao meu 
ver... então, aproveito e proponho uma pergunta que tenho feito aos outros entrevistados: 
o que diria pra você mesma quando estava começando, ainda experimentando as aulas 
de balé? Em outras palavras, se você pudesse compartilhar uma dica fundamental, um 
“pulo do gato”, qual seria? 
FB: Engraçado o que veio na minha cabeça: “Faz teatro, filha!” [risos] Não negando a dança, mas 
como complementar mesmo.

AB: “Faz teatro”?
FB: É... acho essencial pra um intérprete de dança. Não sei, talvez seja uma “piração” minha 
mesmo. Quero conseguir fazer dança-teatro-performance-artes visuais! [risos] O engraçado é que 
foi a frase que veio à cabeça quando você me fez a pergunta, então acho importante perceber o que 
me gerou de fato. Talvez não seja o que eu racionalmente diria, mas veio isso.

Será?! / foto: Gustavo Otero
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Visite o blog da Cia. da Ideia:
http://ciadaideia.wordpress.com

uma série de André Bern para ctrl+alt+dança
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