


• Durante o Egito dos faraós, as técnicas de desenho evoluíram, permitindo
que os arqueólogos aprendessem mais sobre a prática desta arte.

• Na época, os dançarinos egípcios mostraram flexibilidade levantando as
pernas muito alto para trabalhar o equilíbrio corporal.

• Embora a dança fosse importante no Egito Antigo, é principalmente na
Grécia que esta arte ganhou um lugar relevante!
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• Se comunicar e criar amizades durante as interações sociais,

• Rezar para um deus durante cerimônias oficiais e rituais religiosos,

• Para curar enfermos, especialmente durante as danças macabras,

• Expressar sentimentos ao sexo oposto ou à família

• Homens, mulheres e crianças nem sempre praticavam os mesmos estilos de
dança. Na verdade, a dança era acima de tudo um meio de distinguir a
condição social, sexo, idade e país de origem de dançarinos antigos.
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• No Brasil, acredita-se que o primeiro balé foi dirigido por Lacombe e
apresentado em 1813 no Real Teatro de São João, no Rio de Janeiro.

• Só depois de um século que o interesse permanente pelo balé aconteceu,
com a atuação da Companhia de Diaghilev (com Nijinski, Massine, Karsavina
e Lidia Lepokova) no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, seguida da visita da
Companhia de Ana Pavlova.

• A história do Corpo de Baile do Theatro Municipal do Rio de Janeiro começa
em 1927, quando a bailarina Maria Olenewa (1896-1965) fundou a primeira
escola de dança do Brasil, sediada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.
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• A dança contemporânea permite desalojar velhos padrões não só de
movimento, mas de formas de pensar. É preciso deixar de lado certos
valores para se espreguiçar no chão ou improvisar mesmo sabendo que,
para quem olha de fora, você pode parecer ridículo.

• Associações de danças, estúdios e escolas de dança e música oferecem
aulas de contemporânea para todos os níveis, desde iniciantes até
avançados.

5



6


