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Dançarina formada em balé clássico, dança 
moderna e contemporânea, Maria Alice Poppe 
é graduada em Licenciatura em Dança pela 
Faculdade Angel Vianna (FAV). Mestranda em 
Artes Visuais (UFRJ) e professora do curso de 
Bacharelado em Dança da mesma universidade, 
trabalhou na preparação corporal de espetáculos 
teatrais e atuou como professora do curso de Teatro 
da UniverCidade e do curso de dança da Faculdade 
Angel Vianna. Juntamente com o coreógrafo Paulo 
Caldas, fundou a Staccato Dança Contemporânea, 
onde atuou por onze anos. Também colaborou com 
os artistas Paulo Mantuano, Alexandre Franco, 
Angel Vianna,  Márcia Rubin, Maurício de Oliveira, 
Frederico Paredes, Pim Boonprakob, Thereza Rocha, 
Tato Taborda, João Saldanha e Aderbal Freire-Filho. 
Entre os festivais dos quais participou, destacam-se 
Panorama RioArte de Dança, Dança Brasil, Solos 
de Dança do SESC, Fórum Internacional de Dança, 
Bienal de Dança do Ceará e Festival de Dança 
do Recife. Entre os prêmios e distinções recebi-
das, destacam-se o de Melhor Bailarina no Prê-
mio RioDança; e os Melhores da Dança, pelo 
Jornal do Brasil e O Globo, por Tempo Líquido.

A Escola e Faculdade Angel Vianna é a 
única faculdade isolada de Dança no Brasil. Com 
sede na cidade do Rio de Janeiro, é fruto de uma 
iniciativa da bailarina, professora, pesqui-
sadora e mestra de dança Angel Vianna. O Curso 
Técnico de Bailarino Contemporâneo, dirigido 
por ela, comemora em 2013 seus trinta anos de 
formação. Em 2001, Angel obteve autorização 
para abrir o curso de ensino superior, que 
atualmente também conta com um Programa de 
Pós-Graduação. A Escola é o celeiro de alguns 
dos mais importantes nomes da dança contem-
porânea produzida no país.

Lugares e Danças busca apresentar profissionais de dança contemporânea e das artes 
do corpo através de uma série de entrevistas realizadas em diferentes centros de criação, 
ensino e pesquisa ao longo de 2013. As conversas abordam a trajetória de cada artista 
a partir da relação entre lugar, ação e suas implicações políticas, estéticas e de mercado.
A quinta conversa da série aconteceu na Escola e Faculdade Angel Vianna (RJ), 
com a bailarina e professora Maria Alice Poppe. Nela, a artista fala sobre sua tra-
jetória como intérprete-criadora e seu interesse nas relações entre música e dança.
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André Bern: Qual é o lugar da sua dança?
Maria Alice Poppe: São muitos lugares, né. Esse 
lugar onde a gente está agora, a escola da Angel 
[Vianna], fala muito do lugar que eu procuro na 
dança. Foi aqui que eu descobri muita coisa, na 
verdade. Aqui começou uma jornada de desco-
bertas do corpo, de como lidar com o outro. Foi 
um momento muito renovador. Eu tinha 19 anos 
quando entrei aqui. Não tinha muita expectativa 
com esse lugar... acho que porque eu era muito 
nova e vinha de uma outra história, com o balé, 
com uma dança mais formal mesmo. E aí, a en-
trada aqui mexeu muito internamente comigo. 
Esse lugar representa muita coisa. Toda vez que 
eu volto aqui, parece que eu resgato uma série 
de aspectos que estão muito entranhados. É 
um lugar que fala muito da minha dança... se 
eu tiver que falar que tenho uma dança, né.

AB: O que te trouxe aqui aos 19 anos?
MAP: Na época, ainda não tinha a faculdade. 
Quando eu comecei a fazer minha formação 
em dança tinha a UniverCidade, onde eu fui 
primeiro. Se chamava Faculdade da Cidade, em 
1991... tem bastante tempo. Foi um momen-
to anterior à entrada do Roberto Pereira. Um 
momento em que a Faculdade da Cidade tinha 
uma predominância do balé, uma construção a 
partir dele. Eu gostava, claro, porque de alguma 
forma seguia o que eu já estava habituada, mas 
era um lugar que não trazia nada muito novo pra 
mim. Nesse momento a gente também procura 
o novo, né... como se só o “novo” trouxesse 
coisas novas pra gente. Na verdade, a gente 
vai vendo que algumas coisas antigas, às ve-
zes, também trazem coisas novas. E aí, quando 
eu tava lá [na UniverCidade], cheguei a cursar 
dois períodos. Lá mesmo, lembro que peguei 
um tabloide, desses de dança, que tinha uma 
entrevista com a Angel. Eu li aquela entrevista 
e fiquei fascinada... “nossa, eu quero conhecer 
isso!”. Na época, eu até namorava um menino 
que era primo da Márcia Feijó, uma pessoa que 
é super minha amiga hoje em dia, que já cursa-
va Angel. Ele me disse: “Nossa, você tem que 
conhecer a Angel, ela é incrível, aquele espaço 
é incrível!”. Eu nunca tinha ouvido falar porque 
a Angel não circulava pelo ambiente que eu es-
tava. Fiz balé com a Bertha Rosanova, depois 
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fiz dança moderna técnica Martha Graham, 
né... era um outro viés, como a gente vê hoje 
em dia... tem muitos estilos de dança e, às ve-
zes, eles não se cruzam tanto. Então, quan-
do eu li a entrevista, falei “eu quero ir pra esse 
lugar!”. Tranquei a faculdade e vim pra cá, foi 
uma coisa muito imediata. Aqui não existia 
faculdade ainda, era o curso técnico, né. Real-
mente foi uma mudança radical, de desco-
berta do corpo, da criação mesmo. Se eu tiver 
que falar do que eu construí no meu corpo, 
tenho que começar daqui. Esse lugar repre-
senta muita coisa... hoje em dia é bem maior, 
já ocupa a casa em frente, né... quando venho 
aqui, sinto a força desse chão. Quando deito 
aqui, penso que já descobri tanta coisa nesse 
chão, já conheci tanta gente, tantas histórias...

AB: Tem uma gratidão, né...
MAP: Tem. A Angel virou uma grande ami-
ga minha, somos parceiras de trabalho. Ela 
sempre se coloca nesse lugar, de que somos 
parceiras. Acho isso lindo, mas ela é minha 
mestra, né, me ensinou tudo. As pessoas 
com quem eu tive aula aqui foram muito es-
peciais, até hoje tenho lembranças incríveis. 
Lucia Aratanha, uma professora com quem eu 
descobri o peso da minha bacia... nunca podia 
imaginar que a minha bacia pesava daquele 
jeito! O Alexandre Bhering, um professor in-
crível, de consciência corporal... Soraya Jorge, 
Luciana Bicalho... cada um está numa parte-
zinha do meu corpo. 

“(...) era um lugar que não trazia nada muito novo pra mim.”
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AB: É interessante você falar desses 
nomes, pois já são bastante importantes 
e reconhecidos no contexto da cidade, e 
inevitavelmente conectados com a Escola.
MAP: Claro, Luciana e Alexandre trabalha-
ram vinte anos aqui dentro. Têm uma história 
muito grande com a Angel num momento em 
que só existia o curso técnico. A troca entre os 
professores era muito grande. Assim que eu 
me formei, virei professora do curso técnico. 
As reuniões eram incríveis, duravam cinco, seis 
horas, e eram sempre com a Angel. Um ou-
tro momento, tinha uma intimidade maior. Con-
forme a estrutura vai crescendo muito, né, a 
gente vai perdendo essa relação de intimidade. 
Eu peguei um momento de reuniões longas, em 
que as pessoas tinham mais tempo, a gente fa-
lava de cada aluno. Passei por isso como aluna, 
e depois como professora. 

AB: Você saiu de uma graduação da Uni-
verCidade para um curso técnico na 
Angel. A gente sabe que existe uma dife-
rença clara em termos acadêmicos. Você 
não se preocupou com isso?
MAP: Isso tem muito a ver com o histórico de 
cada um, né. Eu nunca fui pressionada pelos 
meus pais a ter um diploma de graduação. 
Desde muito nova, queria ser bailarina, já tinha 
optado por isso. Comecei a dar aula pra cri-
anças com 16 anos, então já tinha uma inde-

pendência. Desde cedo, quis criar essa inde-
pendência. Meus pais são artistas, também 
não fizeram graduação. Vêm de uma época 
em que isso não tinha a importância que tem 
hoje. Eu não pensei sobre isso na época, sabe, 
não foi uma coisa que pesou. Eu tava muito 
mais interessada no que aquilo ia me alimentar 
artisticamente do que se eu ia ter um diploma 
tal e tal. Eu realmente não tinha preocupação... 
acho que pode até ser ruim, eu demorei muito 
a fazer minha graduação. Tem outras etapas 
que aconteceram até eu fazer a graduação 
aqui mesmo. Consegui fazer quando a Angel 
abriu a primeira turma. Realmente não pen-
sei sobre isso... ainda bem que não pensei! O 
curso técnico é definidor do que eu sou hoje 
em dia. Eu tenho muita clareza disso, sabe. 
Até mesmo conversando com os meus pares, 
como o Gustavo Ciríaco, Márcia Rubin, Paulo 
Caldas... toda a galera que passou por esse 
processo aqui: Thereza Rocha, minha melhor 
amiga, Frederico Paredes... todo mundo diz 
“que bom que a gente fez Angel, né!”. Logo 
depois que eu comecei a dar aula no [curso] 
técnico, fui chamada pra trabalhar na Univer-
Cidade, no curso profissionalizante de atores.

AB: Não no curso de dança?
MAP: Não. Eu dava aula de expressão cor-
poral. Gostava muito de trabalhar com atores 
nessa época... e a faculdade de dança ali do 
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“Eu nunca fui pressionada pelos meus pais (...)”
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meu lado. Então, pensei: “Vou retomar!”. Aí, eu 
retomei o curso na UniverCidade. Ainda não 
existia faculdade aqui na Angel. Fui até o sexto 
período, entrei no sétimo...

AB: E dando aula paralelamente...
MAP: Dando aula e dançando. Nessa época 
eu já trabalhava na Stacatto [Dança Contem-
porânea]. Uma época de muita dança, muita 
viagem, muita circulação. Eu tive que largar de 
novo, foi impossível, não conseguia conciliar. Já 
era num momento em que eu tava dançando 
muito, fazendo muita coisa, viagens, espetácu-
los e tal.

AB: Então, dessa vez você deixou a facul-
dade por uma vivência já profissional em 

AB: Mas eram quantos períodos?
MAP: Eram oito.

AB: Não acredito!
MAP: É... uma coisa bizarra! Mas eu tava foca-
da... tenho essa coisa de querer me concentrar, 
fazer as coisas direito. Fiz um período de Fi-
sioterapia. Fiquei desesperada... disse pra mim 
que não queria aquilo nunca mais. Muito difícil! 
E aí o tempo passou, né, a Angel abriu a gradu-
ação em Dança, e eu fiz. E acabei grávida! [risos] 
Terminei a graduação com 31 anos de idade. 

AB: Mas já com uma outra história, né.
MAP: Pra mim foi muito importante não ter 
abandonado o que tinha vontade de fazer: es-
tar no palco, dançar, circular. Meu processo de 
graduação começou aos 18 e terminou aos 
31. Eu tenho vários colegas bailarinos que têm 
essa dificuldade quando dançam em compa-
nhias com uma demanda grande de circulação. 
Fica muito difícil. Aí você vai optando, né. Hoje 
em dia, eu vejo como foi importante fazer a gra-
duação. Agora tô fazendo mestrado e gostan-
do muito de estudar de novo. E é um momento 
em que eu consigo conciliar. É uma demanda, 
preciso me concentrar naquilo, mas consigo 
porque as coisas já estão mais fluidas no meu 
caminho. Essa nova geração fica muito dividida 
em relação a ter uma graduação, seguir carreira 
acadêmica e conciliar. Não é tão simples, sabe. 
Pra você dançar, tem que fazer aula... Mas che-

“(...) as coisas já estão mais fluidas no meu caminho.”

dança.
MAP: Naquele momento eu comecei a pensar 
“é bom ter uma graduação”. Dava aula num 
curso profissionalizante. Em São Paulo, já tinha 
surgido o curso da PUC, a Helena Katz. Estava 
surgindo essa ideia de que era importante fa-
zer faculdade pra dar aula. Naquele momento, 
era pra isso, “pra quem quer dar aula”. Além 
de bailarina, eu queria ser professora. Sempre 
fiz os dois ao mesmo tempo, um sempre ali-
mentou o outro. Lembro que eu retomei a fa-
culdade, mas não consegui continuar. O Ro-
berto Pereira era professor e dizia “Maria Alice, 
você não pode faltar tanta aula”. Eu dizia “eu 
sei, juro que tô tentando”, mas, enfim, larguei 
de novo, no sétimo período. Falei “não quero 
mais saber de graduação” [risos].
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ga uma hora que vai! Aí, um alimenta o outro. 
Existe um outro olhar, um outro valor pros es-
tudos em Dança. Agora a gente tem três gra-
duações em Dança no Rio de Janeiro, né. A 
UFRJ tem três cursos de Dança: Teoria, Licen-
ciatura e Bacharelado. Você tem muito mais 
oportunidade de escolher o que é conveniente. 
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AB: Como surge o trabalho com a Stacatto 
[Dança Contemporânea]? Por muitos anos, 
você foi a bailarina ícone da companhia.
MAP: Quando eu tava no segundo ano do [cur-
so] técnico, o Paulo entrou no primeiro ano. Ele 
é mais velho do que eu, mas chegou à Angel 
mais tarde. Ele fez escola de dança, entrou na 
Angel já com 28 anos.

AB: Ele estudou na [Escola Estadual de 
Dança] Maria Olenewa?
MAP: É, ele foi de lá. Teve um percurso com a 
Regina Miranda, já tinha uma história quando 
veio pra Angel. O Paulo já tinha essa cabeça de 
coreógrafo, escrevia roteiros, tinha caderno, uma 
coisa super organizada, elaborada. Ele tinha um 
desejo e uma organização muito grande, que 
vinha antes da pesquisa em sala de aula. Des-
de cedo, ele já tinha essa marca. Existiam as 
Mostras Internas na Angel, que eram feitas na 
Sala A, a menor que tem logo que você sobe 
a escadinha. As pessoas ficavam sentadas na 
janela, os professores assistiam sentadinhos no 
chão... não tinha a Sala E, que hoje é a maior. 
Só tinha a Sala D, que é em “L”, não favorecia 
muito. As Mostras aconteciam às quartas-fei-
ras, de manhã, era super informal. O Paulo me 
viu dançando um trabalho bizarro, uma pesqui-
sa que eu fiz em dupla, com chiclete. A gente 
estendia o movimento do chiclete pro corpo. 
Era uma coisa bem engraçada, divertida... pode 
não parecer, mas sempre gostei de fazer coisas 
engraçadas. Mais tarde, o Paulo me contou que 
pensou “nossa, essa daí topa qualquer coisa!” 
[risos]. Como sempre teve uma grande mistu-
ra de pessoas na Angel - de teatro, dança de 
salão, psicólogos - os bailarinos que tinham um 
“background” de balé, que tinham uma técnica, 
desse lugar mais avançado, eram quase raros. 
O Paulo soube que tinha “uma menina do se-
gundo ano, com um trabalho tal”, e viu a coisa 
bizarra do chiclete [risos]. Aí ele me chamou pra 
fazer um trabalho. Abriu o caderno e era uma 
estrutura bem simples: uma pessoa ficava em 
cada lado, tinha uns abraços, umas quedas e 
umas pegadas também muito simples. Ele me 
ensinou essa estrutura e a gente fez na Mostra.

AB: Só vocês dois.
MAP: Nós dois. E aí os professores gostaram 
muito. Chamou a atenção naquele momento, 
pela assinatura do Paulo... teve alguma coisa 
que surgiu ali, da relação. Eles deram um re-
torno muito bom, “vocês têm que continuar” 
e tal. A gente decidiu continuar e começou a 
pesquisar: acabava a aula às 13h, a gente co-
mia uma coisinha ali na cantina, subia e fica-
va... eu tinha um tempo bem livre, ele também. 
A gente começou a estruturar melhor aquele 
roteiro e trabalhar em cima dele. Tinha uma 
coisa com o chão, de rolamento... então, a 
gente começou uma investigação, a fazer en-
contros de contato-improvisação, a fazer uma 
relação do rolamento pelo corpo do outro com 
o chão. Foi virando uma pesquisa. A gente 
reapresentou o trabalho na Mostra umas três, 
quatro vezes, sempre com alguma coisinha a 
mais, um “plus”. Os professores sempre da-
vam “feedback”; a gente teve muito isso da 
Lucia Aratanha, Luciana Bicalho, Sebastião 
Lemos, essa galera preciosa, Vera Andrade... 
professores maravilhosos. A gente foi crescen-
do, até que um dia veio a Dulce Aquino, que 
é muito amiga da Angel e atualmente é Pró-
Reitora da UFBA, né. Ela era coordenadora do 
curso de Dança da UFBA na época, e chamou 
a gente pra participar da Oficina de Dança da 
Bahia. Foi a última, em 1993, e a gente foi com 
o trabalho. Muito legal, a primeira vez num es-
quema profissional. O [Festival] Panorama tava 
no começo nessa época... a gente fez o Pa-
norama, que só tinha no [Espaço Cultural Muni-
cipal] Sérgio Porto. 
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“Muito legal, a primeira vez num esquema profissional.”
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AB: Essa era uma das primeiras edições do 
[Festival] Panorama?
MAP: Eu dancei na primeira edição do Panora-
ma, mas não com o Paulo. A gente ficava o ano 
inteiro pesquisando aqui na sala da Angel, pe-
gava a sala emprestada, não tinha dinheiro ne-
nhum! Ficava o ano inteiro ensaiando pro Pano-
rama. Era o nosso objetivo... isso durou uns 
quatro anos, sempre ensaiando pra dançar no 
Panorama. Aí rolava uma coisinha aqui, outra 
ali... A Stacatto surgiu assim, desse encontro, 
dessas pesquisas. Não tinha o nome “Stacat-
to”, ficava sempre Companhia Paulo Caldas... a 
gente não sabia muito bem. Até que realmente foi 
crescendo... a gente foi pra Alemanha, pro 
Japão. O Paulo ganhou um prêmio como 
coreógrafo em Hannover, na Alemanha. A gente 
viu que precisava de um nome, né. Aí surgiu a 
Stacatto. Foi esse movimento, uma coisa mui-
to pessoal, que começou pequenininha, um 
germenzinho. Eu cresci junto com a Stacatto, 
né. Éramos eu e Paulo nessa época. Até um 
momento da minha vida, não tinha muito como 
separar a minha história da Stacatto. Em 1998, 
o Paulo ganhou uma Bolsa RioArte, aí ele quis 
fazer um trabalho maior. Ele chamou mais uma 
bailarina. Na verdade, chamamos duas, mas só 
ficou uma, a Flávia Meireles. 

AB: Era o primeiro momento em que en-
trava um terceiro elemento na companhia.
MAP: Exatamente. Foi a Flavinha, que deu um 
volume muito interessante naquele momento. 

AB: Que trabalho era esse?
MAP: Leitmotiv. Começou como Camerescura, 
que era uma das partes do Leitmotiv. Depois 
teve uma segunda parte, que era o Ritornello... 
e depois virou a primeira. Foi no Panorama que 
a gente fez pela primeira vez, no [Teatro] Carlos 
Gomes. Depois ele cresceu e virou um espe-
táculo inteiro, o Leitmotiv, que a gente apresen-
tou no CCBB [Centro Cultural Banco do Brasil], 
no Dança Brasil. Ali é que foi mesmo a estreia, 
aí a gente ganhou um monte de prêmios, teve 
esse destaque. Foi um momento especial na ci-
dade do Rio de Janeiro. Tinha a Bolsa RioArte, 
a gente virou uma companhia subvencionada 

pela Prefeitura. A coisa cresceu muito, foi um 
boom. O [Festival] Panorama foi ganhando um 
outro corpo...

AB: Isso tudo invadiu a vida pessoal, 
inclusive...
MAP: Totalmente. Eu fui casada com o Paulo. 
Trabalhei onze anos na Stacatto, só pra você ter 
uma noção... Onze anos de vida, casada nove 
anos com o Paulo, uma coisa intensa! Tinha 
muito esse lugar: eu era bailarina e o Paulo era 
coreógrafo. Ele dançava também, né. Eu res-
peitava, sentia que ele tinha esse desejo de ser 
coreógrafo. E eu tinha muito desejo de ser baila-
rina. Sempre gostei desse lugar de intérprete, 
sabe... isso acabou acontecendo até hoje, né. 
O Roberto Pereira... é a terceira vez que eu cito 
o nome dele... ele falava uma coisa linda, dava 
muito valor a esse lugar do intérprete. Ele dizia: 
“Acho tão lindo essas pessoas que se dedi-
cam a ser bailarinos, intérpretes”. Eu real-
mente me dediquei muito a isso, fazia muita 
aula, descansava pra ir pro ensaio. Era mui-
to prazeroso pra mim, e eu guardava toda a 
minha energia pra’quele momento. Eu sei que 
isso foi importante. Muito da qualidade do tra-
balho vem daí, de uma entrega. Eu tinha uma 
entrega total, minha vida era aquilo mesmo. 
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“O Roberto Pereira... é a terceira vez que cito o nome dele...”
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Dava aula e tudo, mas minha entrega era pra 
dançar, estar em cena. Eu sei que isso tem um 
peso, sabe... até o momento em que eu saí da 
Stacatto, a gente se separou. Ainda fiquei um 
ano trabalhando, tive filho, aí foi esse momento 
em que eu parei geral. Foi um ano que eu parei 
– parei de dar aula, parei tudo! A hora de ser 
mãe [risos], um momento bem marcante pra 
mim. Foi um afastamento muito importante. 
Num mergulho de doze anos me dedicando 
à dança, a vida pessoal ficava sempre num 
segundo plano. Sou muito obsessiva com tra-
balho, só pensava nisso. Lembro que eu pen-
sava: “Será que eu vou dançar de novo? Acho 
que não!”. Eu me sentia criando muito como 
intérprete, mas não era o lugar do coreógra-
fo. Minha monografia de graduação foi sobre o 
intérprete-criador. Peguei algumas pessoas, o 
Fred Paredes, o Alexandre Franco e a Márcia 
Rubin...

AB: Não podia ser diferente, né.
MAP: É, era uma coisa que me interessava 
muito. Na primeira gravidez, eu tinha muito 
medo de fazer qualquer coisa, então parei de 
dançar logo. Fiquei um bom tempo parada, 
sem trabalhar. Aí, a Bia Radunsky me ligou e 
me chamou pra participar do Solos do SESC. 
Eu pensei “Caramba, como é que vai ser? 
Vou chamar quem?!”. Comecei uma busca de 
pessoas e cheguei ao Maurício de Oliveira. A-
conteceu o Tempo Líquido. Eu não conhe-
cia o Maurício. Na verdade, eu chamei a Pim 

[Bonnprakob], uma amiga muito próxima. Eu fa-
lei “Pim, você não quer me coreografar?”. Ela 
disse que não, que não era coreógrafa [risos]. 
Mas me disse que tinha alguém pra indicar. “É o 
Maurício, que acabou de chegar da Alemanha, 
tá em São Paulo. Ele é muito legal, um bailarino 
incrível!” Aí eu fiz contato com ele, que aceitou.

AB: Maurício de Oliveira, da Cia. Siameses, 
certo?
MAP: Exatamente. Ele tava chegando, ficou 
dez anos fora. Foi assim, a gente tinha dois me-
ses pra montar o trabalho. A Bia me ligou em 
dezembro e o Solos do SESC era em março. 
Eu pensei “Nossa, tô totalmente fora de forma, 
não conheço o Maurício!”. Foi uma coisa tipo... 
me arrisquei total, vai assim mesmo! Eu trouxe o 
Maurício pra cá, a Bia conseguiu hospedagem 
pra ele no SESC. Ele ficou dez dias iniciais, a 
gente se conhecendo na sala de ensaio. Eu 
tava muito aberta, não sabia mesmo o que eu ia 
fazer. Um perdido bom, sabe. Eu tava disponí-
vel, amamentando, não tava trabalhando, tinha 
vivido doze anos de outra história. Pensei: “Vou 
confiar que esse encontro vai ser frutífero”. No 
início, eu levei umas porradas, o Maurício era 
duro comigo. Foi muito positivo pra mim, me 
deu uma empurrada, vai lá! Era uma movimen-
tação que ele trouxe, que surgiu com o [William] 
Forsythe, mas que ele desenvolveu de uma ma-
neira muito própria. Ele improvisa muito bem, 
eu ficava impressionada. Era muito diferente de 
tudo o que tinha vivido na Stacatto. Era uma 
outra formulação, outra lógica de movimento, 
de tempo. De tempo, principalmente. Eu passei 
esses dez dias com ele, depois passei uma se-
mana dormindo em casa... fiquei muito cansada! 
Foi muito pesado! Aí fiquei um mês trabalhando 
sozinha, com esse material. Na verdade, nesses 
dez dias ele trouxe todo o material, aquela mo-
vimentação louquíssima que o corpo dele ela-
borava super bem, e eu ficava assim... [realiza 
movimentos contorcidos] Parecia uma iniciante, 
que nunca tinha feito dança na vida. Uma coisa 
muito louca! [risos] Pim me ajudou, foi à sala de 
ensaio. Eles trabalharam juntos fora do Brasil, 
tinham dançado juntos. Ela me ajudou muito 
nesse tempo em que fiquei sem o Maurício. De-
pois ele voltou, e aí foi surgindo. Até o dia da es-
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“(...) a bailarina do fundo era eu.”

foto: Debora 70

treia, ele desconfiava que eu não ia conseguir 
[risos]. 

AB: Sério?
MAP: Era muito distante e eu tava realmente 
muito tempo parada. Um ano parada. Eu tava 
meio desequilibrada, enfim, era um novo ajuste 
pro corpo. Mas rolou, e foi muito bom! Isso foi 
em 2006 e eu danço esse trabalho até hoje. 
Dancei muito, foi um trabalho muito bem-suce-
dido. Alemanha, França, foi muito legal. E ele 
tá em construção. As pessoas perguntam se é 
uma partitura fechada. É, a partitura do trabalho 
é completamente amarrada, mas entre um 
movimento e outro existem trezentas mil pos-
sibilidades. Isso é infinito, é muito lindo, gosto 
muito. Agora remontei pra dançar no CCBB e 
foi muito forte. Sempre uma nova descoberta! 
Esses caminhos, esses “entres” são muito a-
bertos. E tem toda a relação com a música, 
que foi construída junto com o trabalho, ao 
mesmo tempo. Na verdade, o Maurício brin-
ca... eu nem deveria dizer isso... [risos] ele diz 
que o Tato [Taborda] entendeu a música antes 
de mim [mais risos]. Eu digo “Eu sei, eu sei...” 
[escorrega pela cadeira, dramática] [risos]. 

AB: Agora, eis o momento “Revista Caras” 
[risos]: o que veio antes, o casamento com 
o Tato [Taborda] ou a parceria artística?
MAP: [risos] No fim do meu percurso com a 
Stacatto, eu comecei a ter muito desejo de 
trabalhar com outras pessoas... por ter fica-
do tanto tempo produzindo com o Paulo e 

tal. Então, nesse momento, eu trabalhei com o 
Alexandre Franco, que foi minha primeira par-
ceria com a Angel. Foi uma encomenda do 
Roberto Pereira pra eu fazer uma coisa com a 
Angel, coreografada pelo Alexandre. Trabalhei 
um pouquinho com o Paulo Mantuano e pes-
soas que estavam aqui próximas, de quem 
eu tinha uma referência, eram amigos. E aí eu 
fui trabalhar com a Márcia Rubin... isso já no 
finalzinho do meu período com a Stacatto.

AB: Em paralelo, você quer dizer.
MAP: Isso, em paralelo. Eu trabalhava com a 
Stacatto, mas foi uma encomenda do Dança 
Brasil. A gente já se “namorava”, eu e a Márcia, 
e tal. Ela falou “vem, Mary, vem fazer uma par-
ticipação”. Eu falei “tá, vou!” [risos]. E aí a Márcia 
chamou o Tato [Taborda] pra fazer a trilha musi-
cal. Quando ele apareceu, era tipo o meu segun-
do ensaio. A Márcia e a Renata Reinheimer já 
tinham um trabalho juntas, já tinham dança-
do. Eu tava entrando, aprendendo e a gente 
foi ensaiar naquela sala do SESC, a Multiuso, 
bem profunda, né. Elas ficaram dançando na 
frente, e eu lá atrás aprendendo. O Tato sur-
giu nesse ensaio, foi assistir. No final, ele falou 
“nossa, Márcia, que coisa interessante essa 
perspectiva que você criou com aquela baila-
rina do fundo e vocês duas aqui na frente!”. 
Ele ficou super entusiasmado com aquilo, e a 
bailarina do fundo era eu. Depois ele escreveu 
um texto sobre “a bailarina do fundo” [risos]. Ali 
a gente já teve um contato, uma atração pes-
soal, profissional, não sei. Um intervalo entre as 
duas coisas. Aí a gente se conheceu, começou 
a namorar e tal. Logo depois, eu tive que sair 
da Márcia Rubin, e ainda tava na Stacatto por 
conciliação de datas e tudo. O Tato sempre 
falava “vamos fazer alguma coisa juntos!”. 
Eu falava “espera, vamos ver”... [risos]. Já tinha 
um desejo de fazer essa relação música-dança.

AB: Tinha um convite dele, né.
MAP: Ele já tinha um espetáculo, que ele fa-
zia com a Geralda, um instrumento que ele 
criou. Se chamava Tão Sertão. Ele falou 
“tem uma parte final que falta alguma coi-
sa... será que você não quer entrar?”. E aí 
eu acabei entrando, já em 2004. A gente até 
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fez em Buenos Aires, foi ótimo! “Mas eu não 
sou coreógrafa, Tato. Eu preciso de alguém que 
me ajude”, lembro que eu disse isso pra ele. Ele 
falou “Vamos chamar o Fred!”. Eu sou muito 
amiga do Fred [Paredes], e o Tato sempre se 
deu muito bem com ele. Aceitei e o Fred fez essa 
coreografia. Uma coreografia de tronco
e braços... Começou ali, eram pequenos en-
contros.  

AB: Eu tenho uma encomenda. O per-
former Ricco Garcia enviou uma pergunta 
a você: “A pergunta pra Maria Alice é sobre 
o processo de criação de Tempo Líquido. 
Quais foram as referências para criar aque-
la movimentação tão bela e específica? De 
que maneira ela se articula com o som?”
MAP: Eu falei pro Maurício [de Oliveira] “olha, 
meu marido é músico e eu queria muito que 
ele fizesse a trilha”. Realmente foi um encontro 
incrível, depois o Maurício até chamou o Tato 
pra trabalhos dele. Teve uma empatia desde o 
começo. As texturas musicais encantaram mui-
to o Maurício, toda a energia que o Tato trouxe 
a partir das latinhas. Aquilo são latinhas, que 
dão aquele sambão, né. A música me ajudou 
muito, até mesmo a criar caminhos entre um 
movimento e outro. Como a partitura era muito 
fechada e eu não tava muito habituada àque-
le tipo de movimento, àquela organização, que 
era muito excêntrica pra mim naquele momen-
to, a música me dava uma energia nova. Eu não 
sabia explicar na época, mas hoje acho que sei 
um pouco mais sobre isso. Naquele momento, 
era tudo muito intuitivo ainda. Eu sempre tive 
essa coisa com a música, mas na Stacatto ela 
chegava muito ao final dos trabalhos. O Paulo 
tem essa relação com a música, que é quase 
um distanciamento, como se ela tivesse num 
plano e o movimento no outro. Acho que de-
pois, pós-Stacatto, eu fui trabalhando um pou-
co esses cruzamentos não-lineares na relação 
entre música e dança. O Tempo Líquido conti-
nuou muito, eu fui pesquisar como é que aquela 
movimentação poderia realmente entrar no meu 
corpo. Tinha uma bacia deslocada, a fragmen-
tação gigantesca de cada dobrinha, uma coi-
sa que eu nunca tinha vivenciado. Tinha uma 
relação temporal muito não-linear. Eu tinha um 

hábito nessa relação com o movimento mais re-
gular musicalmente. Quando a música tava, o 
movimento era dentro dela, e quando ela não 
tava, era um tempo mais livre. Esse meio do 
caminho que o Maurício propunha, que era 
exatamente a ideia do Tempo Líquido, um tem-
po dilatado, que é construído no momento em 
que se dança, era uma coisa muito louca pra 
mim. Não conseguia entender muito, sabe. A 
música tem essa irregularidade muito grande, 
com as caixinhas de música. Eu acho que o 
Tempo Líquido é um trabalho muito sofisti-
cado em termos de movimento partiturado e 
nessa relação de liberdade que ele dá entre 
um movimento e outro, na forma de construir o 
tempo desse movimento. É infinito, ele sempre 
tem dobras e dobras e dobras e dobras. Eu 
sempre vou descobrir dobras e dobras, sabe. 
E agora, essa remontagem do Tempo Líquido, 
sete anos depois... foram muitas vivências e 
muitos momentos, cruzados por outras pes-
soas... João Saldanha, por exemplo... essas 
experiências foram se somando, né. A relação 
com o João também foi muito forte pra mim... 
uma sensação de começar a dançar de novo. 
E aí, como o Tempo Líquido passou por todo 
esse percurso de sete anos, hoje em dia ele já 
é muito diferente. E, como eu e Tato já esta-

foto: Acervo Stacatto Dança Contemporânea

“Eu sempre tive essa coisa com a música (...)”



“A gente sente que tem alguma coisa pra nascer dali.”

foto: Ricardo Cunha

mos mais azeitados um com o outro, a gente 
criou um aquecimento pro trabalho que já virou 
uma estrutura que a gente quer desenvolver.

AB: Um novo trabalho ou um prelúdio pro 
Tempo Líquido em si?
MAP: Pois, é, eu não tenho certeza. A gente 
usa literalmente como aquecimento. Algumas 
pessoas já viram, tipo o grupo de pesquisa lá 
da UFRJ, meus alunos. No caso do aqueci-
mento, não são movimentos pré-estabele-
cidos, são criados no momento. Sinto que 
tem uma potência ali, são costuras que se 
encontram e desencontram... não sei bem o 
que é, mas a gente consegue fazer um arco 
de dez a quinze minutos. É quase como se 
meu corpo virasse uma extensão do ins-
trumento. Sabe, como se fosse uma rede. 

AB: Vocês nem sempre têm se apre-
sentado com música ao vivo, certo?
MAP: Não. Nunca foi ao vivo, a música sem-
pre foi pré-gravada. Só que surgiu esse con-
vite pra um evento de música e a gente pen-
sou que tinha que fazer com música ao vivo. 
A música do Tempo Líquido é da Geralda, 
que é esse instrumento monstruoso, de dois 
metros de diâmetro. Como diz o Tato, “uma 
mulher robusta” [risos]. E grávida! Ela tem um 
bumbo na frente [mais risos]. É uma figura!

AB: O CD é incrível mesmo!
MAP: É muito legal, são muitas texturas. E aí, 
como não daria pra levar tudo pro CCBB, o 

Tato fez um “pocket Geralda”. Ele levou o violão 
dela. Disse o Tato, eu nem sabia disso, que toda 
a música do Tempo Líquido surgiu do violão. 
Ele levou a essência, um violão com arco de 
violino, que é como ele toca, né... e colocou os 
acessórios onde ele manipula o som. Ele tem 
sons pré-gravados e vai manipulando. É disso 
que surgiu o aquecimento. A gente sente que 
tem alguma coisa pra nascer dali. Talvez seja 
um “pré-Tempo Líquido”... eu tenho muito 
desejo de continuar o trabalho, já falei várias 
vezes com o Maurício. A gente até, em algum 
momento, namorou a possibilidade de fazer 
um duo, eu e ele. Isso surgiu lá atrás por um 
convite da Nayse [López], pro [Festival] 
Panorama, mas acabou não vingan-
do. E agora ele tá vivendo toda a 
história com a [Companhia Maurício de 
Oliveira e] Siameses... Tenho vontade de 
continuar o Tempo Líquido, penso numa 
possibilidade de prelúdio ou até de 
fazer um espetáculo-palestra, onde a 
gente fale mais claramente dessa relação 
entre a música e a dança. Tem uma 
carência nesse sentido e eu e Tato temos des-
coberto muitas coisas. A gente fez uma 
oficina juntos, chamada Pensamentos Cruzados. 
Pela relação de escuta, corporal, musical, pela 
ideia de paisagem sonora, a gente criou alguns 
exercícios pra trabalhar esse cruzamento. 
Também tem a ver com a minha pesquisa de 
mestrado.

AB: Como é o trabalho com o Maurício 
[de Oliveira]? Ele continua acompanhando 
sempre que você viaja?
MAP: Ele já foi em algumas viagens, mas não 
vê o trabalho há bastante tempo. A gente mora 
cada um numa cidade e ele tem uma vida bem 
atribulada, é coreógrafo-diretor da companhia 
dele, é muito solicitado. Na época que fui pra Ber-
lim, eu disse “pô, Maurício, você tem que ir!”. Ele 
morou muito tempo na Alemanha. Mas aí ele tava 
coreografando pro Balé da Cidade de São 
Paulo. Ele quase foi, mas, na última hora, 
não pôde. 
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AB: E o Caprichosa? Surge no meio disso 
tudo?
MAP: Não. Logo pós-Tempo Líquido veio uma 
história com o João Saldanha. 

AB: É o trabalho que tem a Angel [Vianna] 
também...
MAP: É, foi o primeiro. A Angel foi cha-
mada pelo FID [Fórum Internacional de Dança 
de Belo Horizonte (MG)] pra fazer um trabalho. 
Ela disse “quero fazer com a Maria Alice... 
vamos fazer alguma coisa juntas!”. Eu disse “ai, 
Angel, vamos, sim... mas vamos chamar alguém 
de fora?!” [risos]. Ela disse que a gente podia 
fazer tudo sozinha, mas eu já sei como fun-
ciona... eu não tenho esse “olho de coreógrafo” e 
tal. Eu sugeri o João [Saldanha]. Ela disse “João-

nhou o Prêmio Bravo e o APCA [Associação 
Paulista de Críticos de Arte]. Ainda assim, tem 
gente que odeia... isso acontece. O encon-
tro com o João foi muito importante pra mim.

AB: Com o João Saldanha, é em 
Núcleos que você reconhece um 
novo aprendizado na carreira, a sen-
sação de “começar a dançar de novo”?
MAP: Isso começou no Qualquer coisa (...), 
mas foi tão rápido... não deu muito tempo pra 
pensar. O Núcleos foi um processo mais di-
gerido, sabe. Eu ficaria no projeto seguinte do 
João, mas aí passei pro mestrado. Na mesma 
época, mandei um projeto com o Tato pro FADA 
[Fundo de Apoio à Dança], que foi sele-
cionado. Esse era o Caprichosa, que tinha 
o título de “O resto é silêncio”. Nasceu no 
[Teatro] Cacilda Becker, uma coisa super 
despretensiosa. A Angel tava fazendo uma noite 
de gala e queria que eu estivesse. Falei “vou fazer 
alguma coisa com o Tato!”. Tava com essa ideia 
de uma dança dos ossos, do esqueleto. Então, 
deixamos o piano “no esqueleto” e em três 
dias a gente montou uma estrutura impro-
visada. Teve um retorno legal, várias pessoas 
disseram que “tinha alguma coisa ali”, aí a gente 
montou o projeto. E mais uma vez a gente 
chamou alguém de fora. Dessa vez, foi o 
Aderbal [Freire-Filho], e assim nasceu o 
Caprichosa.

“Tava com essa ideia de uma dança dos ossos (...)”

zinho? Vamos, liga pra ele!”. Ela pensava 
que ele não aceitaria, mas ele topou na hora. 
Foi lindo! Uma montagem em 35 dias, uma 
coisa louquíssima. Qualquer coisa a gente 
muda. O trabalho nasceu de um jeito, mas 
já ganhou uma intimidade, cresceu muito. A 
frase-título é da Angel. Ela muda mesmo, é uma 
descoberta constante, não tem como estag-
nar. Isso estimula todo mundo, então a gente tá 
sempre mudando mesmo. Teve esse encontro 
do Qualquer coisa, e depois o João me cha-
mou pra fazer Núcleos. Foi logo em seguida.

AB: Um trabalho de bastante sucesso.
MAP: Polêmico, né. Tem gente que 
gosta muito e outros não gostam nada. 
O trabalho tem uma importância, ga-

foto: André Bern

AB: Que é delicioso...
MAP: É... já mudou muito também. Agora ele 
tá mais forte. Os encontros são sempre assim. 
Cada um quer falar um pouco de si e até ganhar 
corpo demora... Corpo demora muito, né, não 
é uma coisa tão imediata. Isso eu tento pas-
sar pros alunos... não nasce da noite pro dia, é 
uma construção. Eu penso muito assim agora, 
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nessa ideia de construção, quando tô envolvida 
num trabalho. Apropriação e desapropriação. Tô 
fascinada com essa ideia, de desapropriar, mais 
do que apropriar, de achar naquele momento 
em que se está fazendo. Isso foi uma coisa bem 
significativa que o João [Saldanha] me trouxe. 

AB: É por isso que você se interessa em 
continuar um trabalho por tanto tempo?
MAP: Eu me interesso, gosto muito disso. Isso 
eu carrego lá do Paulo [Caldas], a gente dançou 
o mesmo trabalho por muito tempo. A gente 
dançou o Pas, que surgiu ali na Sala A, até 
2002. Eu gosto muito desses processos que 
vão se estendendo no tempo e como o corpo 
vai se apropriando e desapropriando pra apro-
priar de outras maneiras. É uma coisa que me 
interessa e que tem a ver com o assunto de ser 
intérprete. Tive muitas crises em relação a isso... 
“nossa, não vou virar coreógrafa?”. É quase uma 
obrigação: você é bailarino, depois é coreó-
grafo, depois é diretor de companhia, sei lá. 

AB: Você é uma artista tão reconhecida 
como intérprete... imagino que alguns con-
vites para atuar como coreógrafa já devam 
ter surgido.
MAP: Sim, já fiz um solo uma vez, dancei no Cir-
cuito Carioca. Já fiz umas coisas assim. Foram 
desafios bons, me serviram, mas me perguntava 
por que era uma obrigação estar naquele lugar. 
Eu gosto muito do diálogo, sabe, tenho muita 
dificuldade de criar completamente sozinha. Eu 
me sinto criando quando tô dançando. Pra mim, 
isso é a criação. Um trabalho solitário não com-
bina muito comigo, apesar de eu dançar solos. 
Não tenho mesmo esse desejo de virar coreó-
grafa. Pode ser que role um dia, quem sabe.

AB: Eu tenho feito essa pergunta para as 
pessoas: e agora, quais são os próximos 
lugares, desejos? Pra onde esse “tempo 
líquido” está escorrendo?
MAP: O ambiente que se propicia através da 
Academia tem me interessado. Na verdade, 
tudo surgiu muito por acaso, quando fiz o 
concurso para a UFRJ [Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro] e passei. Pensei, “nos-
sa, agora vou ter que assumir isso, né”. Sair 

foto: Mauro Kury

aqui da minha casa, a Angel, um ambiente 
em que fico totalmente à vontade e, de re-
pente, ir pra uma universidade federal. Eu 
nunca estudei numa universidade federal.

AB: Você está na minha casa agora.
MAP: Tô na sua casa, né [risos]. Ainda tô 
conhecendo a sua casa [mais risos]. Foi tudo 
muito novo pra mim, um choque! Pela dimensão 
física que uma universidade federal tem, e pela 
dimensão subjetiva. Acabou de fazer três anos 
que eu tô na UFRJ e é um mundo! Um mundo 
que tô gostando de conhecer, tá sendo muito 
rico. Desencadeou a minha entrada no mestra-
do, que pra mim tá sendo um presente. Eu sin-
to assim, precisava disso a vida inteira, sabe. 
Eu sempre estudei, mas acho que é por esse 
lugar do questionamento mesmo: o que você 
quer cruzar com o quê? O que você quer tirar 
dali e botar no seu trabalho? Sinto que levei 
outro empurrão, tipo “vai lá!”. Foi muito difícil 
no começo, sabe. Eu tô gostando muito, lendo 
coisas incríveis. E a relação com a escrita, que 
eu também não tinha. Minha escrita sempre foi 
muito à vontade. A Academia tem me ajudado 
a formular essa organização do pensamento. 
Poder dialogar com essas pessoas é uma coi-
sa que tem me encantado. Poder contribuir, 
de alguma maneira, com a experiência artística 
também. O Qualis Artístico [sistema de ava-
liação da produção artística dos docentes nas 
universidades], por exemplo, veio pra isso, 
né: acreditar que o que é feito artisticamente 
também é uma produção de conhecimento. 
É uma troca, pois também tem pessoas que 

“Um trabalho solitário não combina muito comigo (...)”
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saíram de uma graduação e foram direto pro mestrado e doutorado. Não tiveram essa vivência. 
Tem uma carência dos dois lados. Tô achando muito interessante, começando tudo de novo [risos]. 
Aprendendo, engatinhando, quebrando a cabeça, tendo que virar a noite pra estudar. É difícil, mas 
muito prazeroso.
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