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Para Laura Ann e Laila, que sempre 
foram melhores bailarinas do que eu.

MHH
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A G R A D E C I M E N T O S
No balé, todos recebem os aplausos. 
Já nos livros, somente um nome ou 
dois aparecem na capa. Não é muito 
justo. Como meu pai costumava 
dizer: “Quando você vê uma tartaru-
ga em cima de uma cerca, sabe que 
ela não chegou lá sozinha”. Por favor, 
uma salva de palmas para minha 
destemida editora Laura Ross; Mere-
dith Hamilton, responsável pelas lin-
das ilustrações; a designer Sheila 
Hart; a editora J. P. Leventhal; o 
diretor de produção True Sims; e a 
revisora Iris Bass, pois todos traba-
lharam juntos para me fazer parecer 
muito mais esperta do que eu real-
mente sou.

Acima de tudo, gostaria de agradecer 
a Valery Lantratov, diretora artísti-
ca da Fundação do Balé Nacional 
Russo, por sua ajuda e orientação em 
tudo relacionado ao balé, além da 
amizade e apoio.
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Bem-vindo ao  
mundo mágico  

do balé!

Fancy free

na p
onta 

dos pés

N
a primeira vez que você assiste a um balé, ele 
pode parecer um pouco estranho. Mulheres des-
lizam na ponta dos pés, as saias empinadas ao 
redor da cintura como pétalas de margaridas, 
homens e mulheres usam meia-calça. Ninguém 
fala. Eles contam uma história inteira com mo- 

                             vimentos, além de saltar e girar como se pudes-
sem levantar voo! Que estranho! E, mesmo assim, tudo é elegante 
e bonito. Essa é a magia do balé.

Neste livro você descobrirá como surgiu o balé e a que altura os bai-
larinos conseguem saltar. Como eles conseguem girar tantas vezes 
sem ficar tontos e o que eles têm em comum com pombos, cisnes e 
patos. Você conhecerá vários dos mais famosos e importantes baila-
rinos e coreógrafos (as pessoas que criam as danças). Aprenderá até 
mesmo alguns passos de balé que poderá executar.

E o melhor de tudo: lerá histórias dos maiores balés do mundo! 

Em breve, você será um expert em balé.
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Se você já fez uma aula de balé, deve ter notado que muitos dos 
nomes dos movimentos estão em francês. Se você nunca fez, não se 
preocupe. Nós citaremos algumas palavras usadas no balé, como 

plié [pliê] e jeté [jetê]. Um dos poucos termos que não vêm do 
francês é a própria palavra balé. Ela deriva da palavra ita-

liana ballare, que significa simplesmente “dançar”.

Os balés mais antigos não se pareciam em nada com os 
que vemos nos palcos atualmente. Não havia sapa-
tilhas de ponta nem o tutu [titi], figurino com saias 
armadas de tule, nem qualquer um dos passos ou 
posições básicas ensinados hoje em dia. Aliás, 
antigamente, as mulheres eram proibidas de dan-
çar balé! Eram os homens, vestidos de mulher, 
que faziam os papéis femininos.

Passaram-se trezentos anos até que o balé come-
çasse a tomar uma forma parecida com o balé que 

conhecemos hoje em dia.
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Sou a Natasha. Quando eu aparecer, 

você saberá que existe algum fato inte-

ressante a ser aprendido. Algumas 

vezes, também vou contar coisas 

surpreendentes sobre a história 

ou o criador de um balé.

Itália, século XV

O balé foi inventado na Itália, 
mas foi na França que ele se 
tornou o que é hoje. O primei-
ro balé de todos talvez tenha 

sido criado em 1459, para um 
casamento na realeza italiana. 
Durante o banquete, executa-

ram-se danças que representa-
vam os pratos que estavam 

sendo servidos. (Você consegue 
imaginar um balé inspirado 

em... brócolis?)
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