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Coreógrafa, bailarina e diretora, Deborah Colker ergueu a companhia que leva seu nome e 
tornou-se uma marca conhecida no mundo, a ponto de ser contratada pelo Cirque du Soleil, 
uma verdadeira indústria de entretenimento. 

 

 
Cena do espetáculo Cruel, em que os bailarinos interagem com uma mesa de cinco metros de comprimento por dois 

metros de largura 

Imagine o seu dia de trabalho começando. Você chega na firma, deixa a bolsa ou o casaco de 
lado, tira os sapatos e começa um alongamento. Um longo alongamento seguido de um 
profundo aquecimento com uma trilha sonora fantástica. Pronto. Agora, sim você pode 
começar a trabalhar.  

Já pensou ser funcionário de uma empresa assim? Pois é mais ou menos desse jeito que 
começa o dia de 17 profissionais no Rio de Janeiro. Com carteira assinada, metas a cumprir e 
uma agenda lotada de compromissos no Brasil e no exterior, eles são bailarinos da Companhia 
de Dança Deborah Colker que, literalmente, suam a camiseta para fazer jus ao salário no final 
do mês. 



 
Deborah Colker, a bailarina que tornou-se a primeira mulher a dirigir um espetáculo  da uma grande indústria do 

entretenimento 

 

Pode parecer estranho uma empresa ter artistas, fisioterapeutas, professores de balé e de 
pilates como funcionários. Mas essa é a rotina da companhia criada por Deborah Colker e pelo 
produtor e administrador João Elias há 14 anos. A bailarina conta que a empresa começou de 
forma modesta: era simplesmente um grupo de dança como outro qualquer. “O começo foi 
dificílimo”, diz. “Lembro que, na primeira apresentação em Belo Horizonte [cidade natal do 
Grupo Corpo, outra companhia de dança conhecida mundialmente], havia 10 pessoas na 
platéia no primeiro dia, nove, no segundo dia, e 11, no terceiro.” 

O fato é que tanto Deborah quanto Elias – que foram marido e mulher entre 1992 e 2004 – 
sempre pensaram grande. Inclusive, há dois anos, quando Deborah decidiu comprar um 
imóvel para reunir o escritório da companhia, salas de ensaio e uma escola de dança. A 
diretora queria um espaço com pé direito fora do padrão e salas muito amplas. “Os shows que 
fazemos são grandiosos. Precisávamos de muito espaço”, diz. No espetáculo Cruel, que estréia 
nesta sexta-feira (12/9) em São Paulo, há uma mesa de cinco metros de comprimento e 
quatro espelhos de quatro metros quadrados, entre os elementos de palco. Para comportar 
tudo isso em uma sala de ensaios, a alternativa foi comprar um casarão antigo na Glória, 
bairro menos nobre que Ipanema ou Copabacana. Lá funcionam a companhia e o Centro de 
Movimento, escola de dança aberta ao público.  

“Nunca assumimos o papel de pedintes, de coitadinhos. A gente não tinha dinheiro, mas ia 
mesmo assim.” Nas primeiras turnês pelo Brasil, ela trocava workshops e aulas de dança por 
diárias para o grupo no hotel. O grande sonho de Deborah era profissionalizar o trabalho. E foi 
convivendo com o então marido e sócio que Deborah compreendeu a dimensão de um 
espetáculo de dança. “O João sempre falava que um espetáculo não é só uma coreografia. Há 
muito mais por trás.” 

Da companhia para a indústria 

Agora, aos 47 anos, a coreógrafa carioca vive numa espécie de ponte aérea entre a Cidade 
Maravilhosa e Montreal, no Canadá. Depois de um convite feito em 2006 e de um ano 
discutindo um complexo contrato, Deborah tornou-se a primeira mulher a dirigir um 
espetáculo do Cirque du Soleil, grupo canadense precursor do novo circo.  

 



 
Cenografia de Cruel traz marca registrada de Deborah Colker: elementos grandiosos,  como a bola-lustre gigante 
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As diferenças entre a Cia.de Dança Deborah Colker e o grupo canadense podem ser percebidas 
nos números. Além de ter 10 anos a mais, o Cirque du Soleil deixou de ser uma companhia de 
acrobatas, bailarinos, músicos, técnicos e outros artistas e tornou-se uma verdadeira indústria. 
Em cartaz, há 14 espetáculos simultâneos pelo mundo. No total, essa fábrica de shows 
circenses possui 4 mil empregados de 40 diferentes nacionalidades. O show que Deborah está 
criando para estrear em 6 de maio de 2009 – sem possibilidade de atrasos ou cancelamentos – 
será itinerante e ficará – nada menos que – 15 anos em cartaz circulando por todo o planeta.  

O sistema de gestão e o planejamento do Cirque também são completamente diferentes. “Eu 
normalmente levo dois anos para criar e ensaiar um espetáculo. Depois é que começa a 
produção propriamente.” No Cirque du Soleil, não. Deborah completará um ano e dez meses 
somente concebendo o espetáculo – de roteiro a direção de cenografia, de coreografia a 
iluminação. Quando os ensaios começarem, cenários e iluminação estarão prontos, e os 
figurinos, desenhados. “Para mim e para a companhia, está sendo um enorme aprendizado”, 
afirma. Da pequena empresa de 30 funcionários, a bailarina tornou-se diretora convidada de 
uma corporação, em que irá gerir, diretamente, 200 profissionais. Deborah foi de uma 
companhia na Glória para uma indústria multinacional.  
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