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Declaração para o candidato: 

 

Todos os cursos/cursos de programa dos professores, como este, possuem um valor 

intrínseco: podem fazer parte de um portefólio de accreditation of prior learning 

(acreditação de ensino prévio) (APL), que pode ter como efeito a isenção de ensino futuro 

em programas formais de estudo.  A RAD pretende lançar o seu programa de Continuing 

Professional Development (Desenvolvimento Profissional Contínuo) (CPD) em Setembro de 

2013 e, a partir dessa data, todas as actividades RAD CPD terão um valor intrínseco – 

indicado noutras „acreditações‟ (em linha com um ensino mais formal e estruturado) ou 

„horas‟ (em linha com um ensino mais informal e experiencial).  Entretanto, os cursos actuais 

não incluem quaisquer acreditações ou horas „bancáveis‟ relativamente a requisitos de CPD 

futuros obrigatórios.  

 

 

 

Nota sobre a tradução: 

 

Neste documento, alguns termos e expressões de carácter jurídico ou técnico não foram 

traduzidos e aparecem em Inglês.  Em alguns casos, particularmente quando esses termos 

são utilizados pela primeira vez, é também indicado um equivalente traduzido mas, daí em 

diante no texto, é utilizado o termo em Inglês. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publicado pela Royal Academy of Dance  

Instituição de Caridade registada em Inglaterra e País de Gales N.º 312826 

36 Battersea Square 

London SW11 3RA 

United Kingdom 

 

www.rad.org.uk 

 

 Direitos de autor Royal Academy of Dance 2010 

Todos os direitos reservados 

Podem ocorrer erros e omissões 

Correcto aquando da publicação 

 

 

ROYAL ACADEMY OF DANCE, RAD, RAD PRE-PRIMARY IN DANCE e RAD PRIMARY 

IN DANCE são marcas comerciais registadas ® da Royal Academy of Dance. RAD 

INTERMEDIATE, RAD INTERMEDIATE FOUNDATION e CBTS são marcas comerciais 

não-registadas ™ da Royal Academy of Dance. É estritamente proibida a utilização ou 
utilização indevida da marca comercial ou qualquer outro conteúdo desta publicação sem 

autorização prévia da Royal Academy of Dance. 
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1. OBJECTIVOS DO CURSO 
 

 

 

Os cursos Intermediate Foundation e Intermediate foram concebidos para: 

 

 

 Providenciar uma descrição geral dos dois novos programas lançados em Janeiro de 

2011 e equipar os professores com uma base segura a partir da qual possam 

desenvolver o seu conhecimento relativamente aos conteúdos do programa 

 

 Exemplificar os movimentos necessários, conforme mencionado no livro “The 

Foundations of Classical Ballet Technique” (“As Bases da Técnica do Ballet Clássico”) 

 

 Clarificar o processo, metodologia e desenvolvimento da coreografia e vocabulário 

presentes no programa 

 

 Providenciar aos professores uma oportunidade para compreenderem os critérios de 

atribuição de notas e a forma como estes se aplicam à preparação dos alunos para os 

exames 

 

 Permitir aos professores experienciarem movimentos apropriados ao 

desenvolvimento da técnica, capacidade artística e musicalidade necessárias para as 

Variações. 

 

Estes dois programas providenciam oportunidades para novos desenvolvimentos no ensino 

de dança.  

 

 

Os participantes nestes cursos serão capazes de compreender melhor o modo de ensino do 
programa e o papel do professor de dança na promoção e desenvolvimento de bailarinos 

inteligentes e com capacidade de reflexão.  É essencial que os professores não só obtenham 

conhecimentos sólidos sobre os conteúdos (O QUÊ), mas também uma compreensão 

profunda da metodologia (COMO), com igual importância atribuída ao desenvolvimento da 

musicalidade e capacidade artística. 
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2. CONTEÚDOS DO CURSO 
 

Cada curso é composto por nove horas, um dia de seis horas e um dia de três horas.  

 

 

Normalmente, o primeiro curso – Intermediate Foundation – começará na manhã do 

primeiro dia, e o segundo curso – Intermediate – começará na parte da tarde do segundo 

dia; no entanto, em alguns países, o Intermediate Foundation começa na tarde do primeiro 

dia e o Intermediate começa na manhã do terceiro dia. 

 
 

Os conteúdos destes cursos são iguais para ambos os níveis.  Cada curso é composto por 

três partes: 

 

2.1 Primeira Parte  

  

 

Introdução ao curso 

 

Descrição do curso 

 

Descrição geral do programa    

                                          

Filosofia   

 
Objectivos do programa   

 

Objectivos de aprendizagem  

    

Critérios de avaliação - definição de termos utilizados no esquema 

de atribuição de notas 

 

Formatos de exame 

 

Recursos essenciais 

 

Sexo feminino e masculino  

Conteúdos -  

 

 Barre 

 Port de Bras 

 Centre Practice e Pirouettes 

 Adage 
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2. CONTEÚDOS DO CURSO (continuação) 

2.2 Segunda Parte  

  

 

 

 

 Variação 1 Sexo Feminino 

 

 Sexo feminino e Masculino Allegro 1, 2 & 3  
 

 Pointe 

 

 Variação 1 Sexo Masculino 
 

 

 

 

2.3 Terceira Parte  

  

 

 

 Variação 2 Sexo Feminino 
 

 Allegro 4 e 5 Sexo Masculino 

 

 Free Enchaînement 
 

 Variação 2 Sexo Masculino 

 

 Révérence 

 

Informações sobre os exames 
 

Recapitulação, resumo e questões 
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3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROGRAMA  
 

 

Como acontece com o programa actual, o novo trabalho não consiste num programa 

de formação mas sim num programa complexo de exames; ou seja, uma série 

preparada de avaliações.  A filosofia subjacente a estes níveis relaciona-se com o 

desenvolvimento no sentido de um conhecimento corporizado e compreensão da 

técnica de ballet sustentada no programa Graded (Classificação).  Os programas 

desafiarão e inspirarão os alunos a nível técnico, artístico, musical e criativo, 

promovendo também 'bailarinos com capacidade de reflexão'.  Para além de uma 
forte base técnica, os alunos que sigam um curso de estudos baseado nestes 

programas desenvolverão um maior sentido de teatralidade, dinâmicas de movimento 

e interpretação musical. 

 

 

A música, como sempre, ocupará um lugar central na identidade deste programa.  Em 

certos casos, a equipa criativa permite que as características das peças individuais 

influenciem os alunos no sentido de respostas coreográficas específicas; noutros 

casos, a música foi especialmente seleccionada para reflectir a dinâmica e expressão 

requeridos pelo movimento.  Existe um claro progresso ao nível de conteúdos nos 

Enchaînements e Variações do Intermediate Foundation ao Intermediate, reflectindo 

o facto dos exames aparecem no nível dois e três da Qualifications and Credit 

Framework (Quadro de Qualificações e Acreditação) respectivamente.  É incluído 

um Free Enchaînement na secção Allegro. 

 

 

Os exames nestes níveis oferecem maior flexibilidade, com a opção de 2012 que 

permite aos professores realizarem exames de Intermediate Foundation e 

Intermediate nos seus próprios estúdios (Approved Examination Centres (Centros 

de Exames Aprovados)).  Para além disso, os candidatos do sexo feminino e 

masculino podem ser examinados em conjunto. No exame, todos os exercícios são 

realizados com acompanhamento de piano ao vivo e as variações com música 

gravada. 

 

 
A filosofia inerente tem como objectivo providenciar um programa de ballet que 

desafie e inspire os alunos a nível técnico, artístico, musical e criativo com exercícios 

e variações que estimulem o pensamento crítico e a boa forma física, assim como o 

desenvolvimento do sentido de teatralidade, dinâmicas de movimento e 

interpretação musical; para além disso, pretende conservar todos os elementos do 

ballet tradicional, assim como alinhar o movimento do ballet com novos estilos 

emergentes.  
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4. OBJECTIVOS DO PROGRAMA 
 

4.1 Os objectivos das qualificações do Vocational Graded Syllabus (Programa de 

Classificação Vocacional) são: 

 

 

 providenciar uma forma de medir a aquisição de aptidões técnicas, musicais e de 
performance no ballet;  

 providenciar aos candidatos uma base sólida de ballet como preparação para 

formação e/ou carreira futuras na dança ou áreas relacionados com a dança; 

 providenciar uma medição progressiva da aquisição de conhecimentos em ballet 
de acordo com critérios específicos; 

 providenciar aos candidatos uma série de objectivos claramente definidos, que 

reflectem os princípios de uma prática de dança segura; 

 providenciar aos candidatos uma oportunidade de obterem qualificações em 

ballet de nível avançado reconhecidas internacionalmente. 

 

 

4.2 Um percurso de estudos com base nestas qualificações proporcionará aos alunos 

uma capacidade crescente de demonstrar conhecimentos aprofundados e aptidões 

práticas em ballet. 

 

 

5. OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 
 

5.1 Intermediate Foundation 

Um candidato, do sexo masculino ou feminino, que tenha concluído um percurso de 

estudos com sucesso baseado na Intermediate Foundation será capaz de: 

Técnica 

 demonstrar conhecimento e compreensão da técnica fundamental e relevante 

requerida no Nível 2;  

 demonstrar coordenação, controlo e precisão numa variedade de sequências; 

 actuar com consciência de linha; 

 actuar com consciência espacial do corpo em movimentos de deslocação e 

acções de rotação; 

 demonstrar consciência dos valores de dinâmica apropriados no emprego do 
vocabulário; 

 executar uma variedade de movimentos en pointe com controlo (apenas alunos 

do sexo feminino). 

 Música 

 demonstrar compreensão de uma variedade de movimentos em diferentes 
enquadramentos rítmicos;  

 actuar com consciência de fraseado e utilização adequada da dinâmica musical.  
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5. OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 
5.1 Intermediate Foundation (continuação) 

 

Performance 

 actuar demonstrando compreensão da interpretação e expressão; 

 demonstrar capacidade de comunicação e projecção na performance. 

 

 

5.1.1 Nesta qualificação de Nível 2 os candidatos devem demonstrar conhecimento do 

vocabulário conforme estipulado pelos conteúdos do programa.  A compreensão da 

técnica reflecte-se na capacidade de coordenar movimentos para produzir 

combinações de passos com a qualidade de movimento apropriada, dentro da 

variedade de capacidades físicas dos candidatos. 

 

5.1.2 Os candidatos demonstram que são capazes de comunicar de modo seguro com um 

público.  São capazes de interpretar a música e demonstrar sensibilidade em relação 

ao conteúdo musical e estilo dos movimentos.   
 

 

5.2 Intermediate 

5.2.1 Candidatos do sexo feminino 

Um candidato do sexo feminino que tenha concluído um percurso de estudos com 

sucesso baseado na Intermediate e Advanced Foundation deverá ser capaz de: 

Técnica 

 demonstrar conhecimento e compreensão da técnica fundamental e relevante 

requerida no Nível 3; 

 demonstrar um nível sólido de coordenação, controlo e precisão numa variedade 
de sequências; 

 actuar com consciência estética de linha; 

 actuar com consciência espacial alargada do corpo em movimentos de 

deslocação e acções de rotação; 

 demonstrar valores de dinâmica apropriados no emprego do vocabulário; 

 realizar uma variedade mais complexa de movimentos en pointe com controlo. 

 

Música 

 realizar uma variedade de movimentos em diferentes enquadramentos rítmicos; 

 actuar, respondendo ao fraseado e à dinâmica da música. 

 

Performance 

 actuar, demonstrando um nível sólido de compreensão da interpretação e 
expressão; 

 demonstrar capacidade de comunicação e projecção na performance. 
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5. OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM 
5.2 Intermediate (continuação) 

 

5.2.2  Candidatos do sexo masculino       

   

 Um candidato do sexo masculino que tenha concluído um percurso de estudos com 

sucesso baseado no Intermediate e Advanced Foundation deverá ser capaz de: 

Técnica 

 demonstrar conhecimento e compreensão da técnica fundamental e relevante 
requerida no Nível 3; 

 demonstrar um nível sólido de coordenação, controlo e precisão numa variedade 

de sequências; 

 actuar com consciência estética de linha; 

 demonstrar controlo do corpo durante as acções de rotação; 

 demonstrar valores de dinâmica apropriados no emprego do vocabulário; 

 actuar com consciência espacial do corpo em sequências allegro, em sur place e 

deslocação. 

 

Música 

 executar uma variedade de movimentos em diferentes enquadramentos rítmicos; 

 actuar, respondendo ao fraseado e à dinâmica da música. 

 

Performance 

 actuar, demonstrando um nível sólido de compreensão da interpretação e 

expressão; 

 demonstrar capacidade de comunicação e projecção na performance. 
 

5.2.3 No decurso destas qualificações de Nível 3 os candidatos devem demonstrar um 

conhecimento alargado do vocabulário, conforme estipulado pelos conteúdos do 

programa.  A compreensão da técnica reflecte-se na capacidade de coordenar 

movimentos mais complexos para produzir combinações de passos com a qualidade 

de movimento apropriada, dentro da variedade das capacidades físicas dos 

candidatos. 

 

5.2.4 Os candidatos demonstram que são capazes de comunicar com maior segurança com 

um público.   São capazes de interpretar música e revelam uma maior sensibilidade 

aos conteúdos e estilos musicais.  
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6. DEFINIÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NO ESQUEMA DE 

 ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 
  

6.1 Proficiência técnica 

 

As explicações dos elementos avaliados para Proficiência Técnica são indicados em 

baixo: 

 

Postura Segura Utilização segura do tronco (consulte a página 8 The 

Foundations of Classical Ballet Technique(“As Bases da 

Técnica do Ballet Clássico)) 

Transferência 

Correcta do Peso 

O peso corporal centrado num ou nas duas pernas ou 

transferir facilmente de uma para as duas pernas e das 

duas pernas para uma perna sur place ou em movimentos 

de deslocação. 

Coordenação do 

corpo inteiro 

A relação harmoniosa de tronco, membros, cabeça e 
direcção dos olhos em movimento.   

Controlo  Movimentos de suspensão e balanceados, obtidos através 

da força e utilização correcta do turnout. 

Linha A capacidade de demonstrar uma gama de linhas 

harmoniosas em todo o corpo.  

Consciência 

Espacial 

Utilização eficaz do espaço periférico e do espaço de 
performance, para além da capacidade de se mover no 

espaço. 

Valores Dinâmicos A capacidade de demonstrar dinâmicas de movimento 

apropriadas a cada passo, obtidas através da utilização 

coordenada de pés, pernas e braços.   

 

Pointe 

(Candidatos do 
sexo feminino) 

A capacidade de realizar movimentos en pointe 
correctamente. 

Allegro (Candidatos 

do sexo masculino) 

A capacidade de realizar variados níveis de elevação com 

exuberância, agilidade e utilização do espaço. 

 

6.2 Música 

  

As explicações dos elementos avaliados para Música são indicados em baixo: 

 

Tempo e Ritmo Os passos realizados de acordo com o tempo da música.   
Resposta a acentuações diferentes e à „forma‟ de 

diferentes compassos e ritmos de dança. 

Sensibilidade à 

música 

A capacidade de responder a fraseados (pontuação 

musical), dinâmica (volume e acentuações musicais) e 

atmosfera (o estilo e sentimento da música). 
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6. DEFINIÇÃO DOS TERMOS UTILIZADOS NO ESQUEMA DE 

ATRIBUIÇÃO DE NOTAS (continuação) 

6.3 Performance 

 

As explicações dos elementos avaliados para Proficiência são indicados em baixo: 

 

Expressão Expressão reflectida no rosto, corpo e dinâmica do 

movimento. 

Interpretação Dançar com compreensão e uma resposta inteligente ao 
que se está a dançar, ou seja, a motivação do 

movimento. 

Comunicação Envolvimento apropriado com o público. 

Projecção A capacidade de projectar a expressão, os sentimentos e 

emoções para um público. 
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7. FORMATOS DE EXAME  
 

7.1 Intermediate Foundation 

 

Os candidatos devem preparar todos os conteúdos de exame indicados, sendo que 

uma selecção destes conteúdos será observada no exame: 
 

Conteúdos Formato com quatro candidatos 

BARRE 

Pliés  

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappés e petits battements 

Adage 

Grands battements e grands battements en 

cloche  

 Todos juntos (todos os exercícios) 

CENTRE 

Port de bras 

Centre practice e pirouettes en dehors 

Sexo Feminino: Pirouettes en dedans  
Sexo Masculino : Pirouettes en dedans  
Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Free enchaînement 

Allegro 3 

Female: Variation 1 or 2 

Male: Variation 1 or 2 

Male : Allegro 4 

Male : Allegro 5 

 

Todos juntos 

Em pares 

Solo 

Solo 

Em pares 

Todos juntos 

Em pares 

Em pares 

Solo 

Solo 

Solo  
Em pares 

Em pares 

 

 

Nos conjuntos onde haja candidatos do sexo masculino e feminino, o Allegro 

4 e 5 do sexo masculino será realizado após o Pointe Barre do sexo 

feminino.  

 

POINTE CENTRE (apenas candidatos do sexo feminino) 

Rises 

Echappés relevés e courus 
Todos juntos (todos os exercícios) 

POINTE CENTRE (apenas candidatos do sexo feminino) 

Echappés relevés e classical walks Todos juntos 

  

REVERENCE (sexo feminino e 

masculino)  
Solo  
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7. FORMATOS DE EXAME (continuação) 
 

7.1 Intermediate  
 

Os candidatos devem preparar todos os conteúdos de exame indicados, sendo que 

uma selecção destes conteúdos será observada no exame. : 
 

Conteúdos Formato com quatro candidatos 

BARRE 

Pliés  

Battements tendus 

Battements glissés 

Ronds de jambe à terre 

Battements fondus 

Battements frappés 

Petits battements 

Ronds de jambe en l'air 

Adage 

Grands battements e grands battements en 

cloche  

 Todos juntos (todos os exercícios) 

CENTRE 

Port de bras 

Centre practice e pirouettes en dehors 

Sexo Feminino: Pirouettes en dedans eposé 

pirouettes 
Sexo Masculino : Pirouettes en dehors een 

dedans  
Adage 

Allegro 1 

Allegro 2 

Free enchaînement 

Allegro 3 

Sexo Feminino: Variation 1 ou 2 
Sexo Masculino : Variation 1 ou 2 
Sexo Masculino : Allegro 4 
Sexo Masculino : Allegro 5 

Em pares 

Em pares 

Solo 

 

Solo 

Em pares 

Todos juntos 

Em pares 

Em pares 

Solo 

Solo 

Solo  
Em pares 

Em pares 

            

Nos conjuntos onde haja candidatos do sexo masculino e feminino, o Allegro 4 e 5 

do sexo masculino será realizado após o Pointe Barre do sexo feminino.  

 
 

POINTE CENTRE (apenas candidatos do sexo feminino)  

Rises 

Relevés passes derrière ou devant 

Poses e coupé fouetté raccourci 
Todos juntos (todos os exercícios) 

POINTE CENTRE (apenas candidatos do sexo feminino)  

Temps lié e courus 

Relevés e echappés relevés  
Todos juntos 

Todos juntos 

  

REVERENCE (sexo feminino e 

masculino)  
Solo  
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8. RECURSOS 
 

Os seguintes recursos são materiais essenciais de leitura e audiovisuais destinados a 

providenciar uma compreensão sobre estas qualificações: 

  

ITEM DESCRIÇÃO 

Livro Impresso 

Código: 100INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate 

Foundation: Set exercises and variations 

Livro de Música 

Impresso 

Código: 200INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate 

Foundation: Music for Set exercises and variations 

CD  

Código: 300INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Intermediate Foundation: Music for Set exercises and 

variations  

DVD  

Código: 330INTF 

Vocational Graded Examinations in Dance: 

Intermediate Foundation: Set exercises and variations 

 

Livro Impresso 

Código: 100INT 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate: 
Set exercises and variations 

Livro de Música 
Impresso 

Código: 200INT 

Vocational Graded Examinations in Dance: Intermediate: 
Music for Set exercises and variations 

CD  

Código: 300INT 

Vocational Graded Examinations in Dance 

Intermediate: Music for Set exercises and variations 

DVD  

Código: 330INT 

Vocational Graded Examinations in Dance 

Intermediate: Set exercises and variations 

 

Livros impressos de exercícios e variações 

Todos os exercícios e variações, incluindo a notação Benesh e directrizes para a 

leitura de Benesh, estão detalhados na publicação referente a cada nível.  

 

Livro de Música Impresso 

As pautas para todos os exercícios e variações são fornecidas na publicação referente 

a cada nível, juntamente com música extra para utilização em trabalhos de aula.  

 

DVD 

Os conteúdos de exame estão disponíveis em DVD. Os professores devem estar 

cientes de que os DVDs servem apenas de orientação para os exames. Recomenda-

se aos professores que não elaborem aulas direccionadas apenas para os conteúdos 

de exame presentes no DVD, pois isso representaria um risco de abordagem 

„prescritiva‟ em vez de uma abordagem independente, criativa e orientada para o 

aluno. 

 

CD 

Há um CD para cada nível com os conteúdos de exame e música adicional para o 
trabalho de aula.  
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8. RECURSOS (continuação) 
 

ITEM DESCRIÇÃO 

Livro Impresso 

Código: 100FCBT 

The Foundations of Classical Ballet Technique 

 

Livro Impresso 

Código: 100PCBT 

Progressions of Classical Ballet Technique 

 

The Foundations of Classical Ballet Technique 

Este livro apresenta as bases da técnica do ballet clássico. Define os elementos, 
posições e movimentos básicos. 

 

Progressions of Classical Ballet Technique  

Este livro é o livro auxiliar perfeito para o The Foundations of Classical Ballet Technique, 

retomando a informação a partir do ponto onde termina o primeiro livro. 

 

ITEM DESCRIÇÃO 

On-line Specification: Vocational Graded Examinations in Dance: 

Level 2 Certificate (Intermediate Foundation) (Especificações: 

Exames de Classificação Vocacional de Dança Certificado 
Nível 2 (Base Intermédia)) 

Specification: Vocational Graded Examinations in Dance: 

Level 3 Certificate (Intermediate Foundation) (Especificações: 

Exames de Classificação Vocacional de Dança Certificado 

Nível 3 (Base Intermédia)) 

On-line 
Examination Information and Rules & Regulations 

(Informações sobre os Exames e Regras e Normas) 

 

Documentação de Specification 

 

Existem Specifications individuais para as qualificações, de acordo com o nível de 

exame, assim como um documento abrangente denominado Examinations Information 

and Rules & Regulations.  

 

As Specifications descrevem os objectivos do programa, os objectivos de 

aprendizagem, os conteúdos de exame, a metodologia de avaliação e os recursos 

necessários para cada qualificação.  Examination Information and Rules & Regulations é o 

primeiro ponto de paragem na obtenção de informações e directrizes oficiais de todo 

o tipo, desde os procedimentos de registo e de candidatura até resultados e 

certificações, atravessando matérias como igualdade de oportunidades, práticas 
incorrectas, procedimentos de exame, requisitos de centro/espaço de exames, 

indumentária e recursos, taxas, abandonos e reembolso, assim como de uma 

variedade de outras informações essenciais. 
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As Specifications e Examination Information and Rules & Regulations podem ser 

descarregados a partir do website da Academia em: 

http://www.rad.org.uk/article.asp?id=371&realCat=383  

 

ou, como alternativa, siga www.rad.org.uk > Examinations > Specifications 

 

As Specifications e Examination Information and Rules & Regulations estão disponíveis 

em onze variantes de idioma: Chinês tradicional, Chinês simples, Italiano, Espanhol, 

Espanhol da América Latina, Português, Português da América Latina, Japonês, Grego, 

Alemão e Inglês. 


