
Nomenclatura e códigos do ballet clássico: 
 

1- Demi plié 
Meia flexão de joelhos ( com os calcanhares fixos no chão), com apoio em ambos os pés. 
Pode aer executado em en dehors( rotação coxo femural para fora) ou em en dedans( rotação coxo 
femural para dentro em paralelismo) 
Em quais posições se executa: Na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta posições dos 
pés. 
É propulsor de relevés, saltos e giros, bem como amortecedor de quedas. 
 
 

2. Battement tendu 
 
Entrada e saída de pernas, levando o pé até a extensão total, ainda apoiando a ponta no chão, 
mantendo um apoio( perna de base) fixo. 
É importante destacar o trabalho dos pés no deslizamento pelo chão, movimento este que os 
ingleses denominaram " brushing" que significa "escovar" o chão, usando todas as articulações do 
tarso, metatarso e falanges. 
Pode ser feito nas seguintes direções: 
a) devant - para frente 
b) derrière - para trás 
c) a la seconde - para o lado 
 
 

3. Battement jeté 
 
Grosseiramente podemos dizer que é uma saída "atirada" ou "atacada" da perna, levando o pé pelo 
mesmo processo de deslizamento no chão do battement tendu ( brushing), porém, desta vez, 
desencostando a ponta do solo ( en l'air) , ficando assim, literalmente em um só apoio ( perna de 
base). 
Assim como o tendu, tambem pode ser feito em devant, a la seconde ou derrière. 
Esse exercício requer extremo tônus muscular, sendo já um preparatório para a execução de 
pequenos e médios saltos. 
 

 
4. Rond jambe a tèrre 
Tradução: círculo ou roda com a perna no solo. 
Este círculo pode ser feito para fora, em sentido horário, o que caracteriza um rond em dehors, ou, 
pode ser feito para dentro, em sentido anti horário, obque caracteriza um rond en dedans. 
A ponta do pé dwsenha um semi círculo de 180 graus no solo 
 
 

5. Rond jambe en l'air 
 
Obedecemos a mesma execução do rond jambe a tèrre, porém com a perna de trabalho em 
sustentação no ar, à 45 graus, 90 graus ou mais alta.  
Uma outra variação de rond jambe en l'air, que leva o mesmo nome, discutiremos em sala de aula, 
por ser bastante complexa. 
 
 

6. Cou de pied ( pescoço ou colo do pé) 
Colocações do cou de pied: devant, quando colocado na frente da perna, ou derrière, quando 
colocado atrás da perna. É uma posição estática e bastante plástica.  
 
 

7. Retiré Passé 
 
Perna de trabalho em passé ( ponta do pé encostada no joelho da perna de base) e pé de apoio 
completamente apoiado no chão. 
Temos o retiré passé devant e o derrière.  
 



 
 

8. Relevé Passé 

 
Mesma execução descrita no retiré passé, porém, com o pé de apoio em meia ponta ( posição de 
giro ou pirueta). 
 
 

9. Relevé 
 
Todo relevé parte de um demi plié e vai direto para a meia ponta, voltando, em seguida, à posição 
de "pouso" do plié. 
O relevé pode ser feito à partir de dois apoios subindo na meia ponta (2-2) dois para dois. 
Pode também ser feito de (2-1), ou seja, dois apoios no plié para a subida na meia ponta em um 
apoio. ( Ex: relevé passé) 
Pode, ainda, ser feito de (1-1), partindo, neste caso, de um apoio em plié para a subida na meia 
ponta no mesmo apoio.  
 

 
10. Battement Fondu 
 
Quando estamos em plié num só apoio como base, ou seja, é o demi plié feito numa só perna. A 
perna de trabalho pode estar em cou de pied, ou realizando qualquer outro desenho no ar. O 
trabalho de força no fondu é importantíssimo, uma vez que ele caracteriza oartida e chegada de 
giros e saltos, assim como o demi plié. 
 
 

11. Battement Developpé 
 
Perna em desenvolvimento oara devant, a la seconde ou derrière, partindo de um retiré passé ou de 
um relevé passé. 
 

 
12. Grand Battement 
 
Grande chute alto, que pode ser executado em devant, a la seconde ou derrière. Mínimo de altura 
exigido para caracterizar um grand battement é 90 graus do solo.  
 
 
Estes são os passos mais básicos do ballet clássico, usados como unidade estrutural para diversos 
outros estilos de dança e que, por sua vez, devem estar construídos e solidificados no corpo, para 
que haja uma boa performance técnica. 

 


