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Contexto histórico

- Inicio do Ballet na Rússia no século 
XVIII

- Pedro, O Grande quer ocidentalizar 
a Cultura Russa

Théâtre Bolchoï Kamenny à Saint- Pétersbourg

- Chegada de grandes mestres Italianos e Franceses.

- O prestigio ate então era apenas dos estrangeiros, tanto de 
professores quanto dos grandes bailarinos.

- Após a Invasão Napoleônica veio o sentimento nacionalista e inicio 
da valorização das danças locais e dos bailarinos russos.



Agrippina Vaganova

- Graduou-se no Imperial Russian Ballet School (hoje 
Vaganova School) em 1897

- Sempre teve interesse na abordagem técnica do 
Ballet 

- 1917 se aposenta e inicia sua prática pedagógica.

- Revolução Russa

- A escola era considerada conservadora e atrasada 
pelos críticos.

Agrippina Vaganova



- Vaganova se esforça para encontrar uma
maneira mais eficaz de treinar seus alunos.

- Durante os anos 1920 ela desenvolveu e testou
seu método de ensino, que foi publicado apenas
em 1934.

- Forma-se os primeiros bailarinos treinados por
Vaganova.
- 1925 Marina Semeonova
- 1928 Galina Ulanova

- Apesar de muito conservadora, reavaliava
constantemente suas ideias para modernizá-las.

Marina Semeonova



O método
- Vaganova sentia insuficiência na sua técnica.

“Era evidente que eu não progredia, e essa 
consciência era horrível. Foram aqui que 
começam meus tormentos de insatisfação tanto 
comigo mesma, quanto com o antigo sistema de 
ensino”

- Primeiras conclusões surgiram de comparações 
das escolas FRANCESA E ITALIANA

Vaganova em aula



Escola Francesa

- Plastica suave e graciosa

- Muito afetada e decorativa

- Frouxidão das poses

- Braços com cotovelos caídos ou amaneiradamente levantados

- Dedinhos esticados

- Negligencia em usar a força dos braços e tronco

- Forma calma e comedida limitava a virtuosidade da dança



- Muita virtuosidade

- Dificuldade dos passos (32 fouettes)

- Aplomb sólido, dinâmica de giro, força e resistência dos dedos 

(contraponto com a frouxidão dos franceses) 

- Plástica angulosa, tensão nos braços (muito esticados ou muito 

dobrados) e flexão brusca das pernas nos saltos.

- Russos sentiam carência poética e de conteúdo

- Vaganova era atraída pela condução da aula de Checcetti

Escola Italiana



- Capacidade de mover todo o corpo em harmonia

- Tronco extremamente forte mas com muita elasticidade (inclinações), o 

movimento inicia do tronco

- Postura nobre e natural da cabeça

- Rejeita maneiras muito afetadas e poses em excesso 

- Atenção aos epaulements (introduzir formas de fouette, renverse e outros 

movimentos em giros no tronco)

- Plasticidade e harmonia dos braços mas devem ajudar o movimento de 

saltos e giros. 

Características da 
Escola Vaganova



- A força dos saltos e giros depende exclusivamente da habilidade em 

manejar os braços

- Vaganova aperfeiçoou todas técnicas possíveis de giro.

- Numerosas repetições dos movimentos nos primeiros anos de estudos, 

nos anos seguintes sequências muito variadas.

- A metodologia é simples e clara

- Decomposição do movimento para ensinar os iniciantes 

- O aluno deve tambem saber explicar o movimento (sentido, dinâmica e 

funcionalidade de cada um) 

Características da 
Escola Vaganova



"A sabedoria de Vaganova, talvez por causa de sua luta com suas próprias 

falhas, permitiu que ela encontrasse um grão de talento onde ninguém 

mais poderia ver. Sua autoconsciência como professora tornou-se mais 

aguda, à medida que ela desenvolveu a visão que a encorajou a "ficar" com 

um aluno que todos ignoravam. Ela o fez obsessivamente, tentando de 

todos os meios ignorar uma centelha dada pela natureza. Seus métodos 

variam dependendo da qualidade do material. Aparentemente, ela achou o 

menos interessante trabalhar com alunos cujos corpos pareciam ter sido

feitos de maneira ideal para a dança, mas que eram incapazes ou não 

queriam superar a inércia ou a preguiça." (KRASOVSKAYA, 2005, p. 100)

Principal ponto do Método


