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01. O balé clássico surgiu nas cortes italianas, no início do século 16, embora não se saiba ao certo de onde 

veio a inspiração para os seus primeiros passos e coreografias. Foi o termo italiano balletto “dancinha”, 
“bailinho”) que deu origem à palavra francesa ballet. Na época, tratava-se de uma diversão muito 
apreciada pela nobreza local. Tamanha admiração pela dança levou a princesa italiana Catarina de Médici 
(1519-1589) a introduzir o balé numa nova corte quando se casou com o rei da França Henrique II.  
 

02. A dança moderna é um estilo de dança característico do período da modernidade, nascido na América, na 
transição do século XIX para o século XX. Esse estilo é considerado a segunda linguagem clássica da dança, 
sistematizado como alternativa ao balé clássico, instituído como a primeira linguagem. 
A origem dessa dança se deu no momento em que dançarinos induziram relações entre a emoção interior, 
a voz e o gesto.  
 

03. Isadora Duncan era o nome artístico de Dora Angela Duncanon.  
Filha de um poeta e de uma pianista, a bailarina teve uma infância cheia de imaginação e arte em São 
Francisco. Adolescente, viajou para Chicago e Nova York, onde trabalhou em várias produções artísticas na 
época. 
De personalidade forte, não se curvava a tradições e não era afeita ao casamento. No entanto, teve dois 
filhos (Deirdre e Patrick) de seus relacionamentos com o designer teatral Gordon Graig e com o milionário 
parisiense Paris Eugene Singer, filho do empresário Isaac Singer. Seus filhos morreram afogados no Rio 
Sena, juntamente com sua governanta, em 1913. Defensora da liberdade e dos direitos das mulheres, era 
feminista, defendia o papel da mulher como protagonista no mundo da dança. 

 
04. Precursora da dança moderna, ela propôs uma dança livre de espartilhos, meias e sapatilhas de ponta, 

apresentando-se com trajes esvoaçantes, cabelos soltos e pés descalços. Causou polêmica ao ignorar todas 
as técnicas do ballet clássico. Sua dança foi inspirada pelas figuras das dançarinas nos vasos gregos 
encontrados, segundo algumas fontes, no Museu do Louvre. 
 


