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História da Dança
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Explanar o conteúdo

Exercitar com as atividades propostas



DANÇA PARTE II
SÉC. XVIII

O Balé – Artistas que influenciaram a
dança no século XVIII

O balé nasceu da união das acrobacias
dos profissionais e da leveza e graça
da dança das festas da aristocracia.

1713 – Luís XIV criou uma companhia
de dança, com vinte bailarinos, para a
famosa Ópera de Paris.
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Século XX

O século XX se anuncia como o tempo do
progresso, das descobertas científicas, da rapidez,
de expansão de fronteiras, da modernidade.

Grandes transformações nas tradições e valores
adotados até então marcam esse momento de
início da era industrial. Nasce uma nova
sociedade, com outros anseios e necessidades.
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1760 – Jean-Georges Noverre (1727-1810) publica as famosas
Lettres sur la Danse (Cartas sobre a Dança), um manifesto
válido até hoje, no qual é defendida uma dança espontânea,
com roupas leves e rostos expressivos, buscando exprimir
ideias ou paixões.



DANÇA MODERNA

O embrião da dança moderna é tradicionalmente
associado à estadunidense Isadora Duncan, mas na
realidade ela nasce quase que simultaneamente em dois
países: Estados Unidos, não somente com Isadora, mas
também com Loïe Fuller e Ruth St. Denis, e na Alemanha,
com Rudolf Laban e Mary Wigman.
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Nesse período da história da dança, o que
vai separar o clássico do moderno não é
simplesmente a técnica, mas, também, o
pensamento que norteou sua elaboração.



DANÇA CONTEMPORÂNEA
A dança contemporânea não impõe
modelos rígidos; os corpos dos
artistas não têm um padrão
preestabelecido, bem com os tipos
físicos. São gordos, magros, altos,
baixos e de diferentes etnias. A
maioria desses trabalhos incorpora
novos movimentos e não mais os
movimentos convencionais do balé
ou das técnicas de dança moderna.

7



8

São traços característicos marcantes da 
dança moderna, EXCETO:

A) linguagem do corpo inteiro. 
B) baseiam-se na moda. 
C) intensidade dos sentimentos comanda 
os gestos. 
D) os pés têm bastante importância. 
E) expressão de sentimentos, ritmos e 
movimentos.

Dança moderna. Fonte: 
http://ceciliabazzottihistoriadanca.blogspot.com 
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Fazer um pequeno texto retratando todas as características de cada 
época histórica da dança.
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