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INTRODUÇÃO:
No cenário da dança moderna, pode-se observar diversos nomes significativos que construíram

novas metodologias para o fazer e o ensino de dança, assim surgindo novas técnicas a serem

exploradas no corpo. Quando foca-se na análise para o Brasil atual, vemos que poucas dessas

técnicas da dança moderna criadas no século XX cresceram no país. A pesquisa em questão,

aprofundou os conhecimentos sobre a técnica desenvolvida inicialmente por Doris Humphrey, e

aprofundada por José Limón, e sobre as dificuldades que essa técnica, em específico, teve e tem para

se tornar acessível para todos no Brasil. O foco da pesquisa foi mantido nas aulas práticas de dança e

nos benefícios que a técnica Limón pode proporcionar aos praticantes no Brasil atual. A pesquisa se

desenvolveu focando no estado de São Paulo.

No decorrer da pesquisa, foi investigado trabalhos de Doris Humphrey, devido à sua

proximidade com Limón, como professora e diretora, e simultaneamente com o desenvolvimento da

técnica. Pensando que desta proximidade, surgiram trabalhos conjuntos, Limón, em suas Memórias

Inacabadas1, se dirigia a Humphrey como “uma deusa, uma ninfa, uma cariátide, uma criatura

enamorada do ar” [tradução livre]2, o que demonstra certa adoração à mentora. Se pensarmos no

início da criação da Técnica Limón, perceberemos que ela foi embasada nos conceitos e no estilo de

movimento e, em especial, no pensamento que Doris Humphrey e Charles Weidman tinham em

relação à dança em suas aulas. O estudo histórico foi importante uma vez que o objetivo central da

pesquisa era de formular hipóteses que justificassem a técnica do Limón não ser tão presente em São

Paulo, quanto outras técnicas de dança moderna.

METODOLOGIA:
Foram entrevistados quatro artistas que se aprofundaram nos estudos da técnica Limón, que

2 “A goddess a nymph, a caryatid, a creature enamored of the air” - Unfinished  Memoirs [original]

1 Memórias inacabadas é construída a partir de registros feitos por Limón nos anos de 1960, sobre sua vida como
dançarino e coreógrafo. É publicado pela Wesleyan University Press na série “Studies in Dance History” editado
por Lynn Garafola, Deborah Jowitt e ilustrado por Miguel Covarrubias.
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residem na cidade de São Paulo, sendo eles: Leticia Tadros3, Paula D’Ajello4, Fabiana Villas Boas5 e

Flavio Lima6. Além disso, alunos que estão conhecendo a técnica e alunos que a conheceram, mas

não continuaram o desenvolvimento para se especializar, também foram entrevistados e contribuíram

para a pesquisa.

Por fim, a pesquisadora experienciou a técnica de Limón em seu próprio corpo, com o intuito de

entender como essa organização corporal proposta por Limón se adapta em corpos diversos. As aulas

eram realizadas com a professora Paula D’Ajello, uma vez na semana em formato particular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:.
Atualmente não encontra-se a Técnica Limón sendo ministrada igualmente quando foi criada.

Isso ocorre pois o contexto temporal e geográfico são muito diferentes da época em que a técnica foi

criada, e segundo Selma Cohen7 “A dança moderna é uma arte que muda muito rapidamente pois ela

foi desenvolvida por pessoas cujas percepções foram constantemente sendo alteradas por ideias

novas, novas máquinas, novos métodos de percepção.”8. Tendo isso em vista, até mesmo as aulas de

profissionais formados pela técnica contém influências de seus outros estudos e sua própria percepção

do mundo e da dança.

No entanto, nota-se grandes semelhanças entre o vídeo JOSE LIMÓN TECHNIQUE9,

produzido em 1987 tendo o intuito de simular uma aula, com as aulas particulares da Professora

Paula D’Ajello. Fazendo uma análise comparativa, a pesquisadora percebeu que os momentos de

estudo dos fundamentos10 isoladamente estão raramente presentes nas aulas de D’Ajello, no entanto a

professora proporciona um estudo mais integrado deles. O formato da aula, começando com trabalho

no chão, indo para o centro na vertical e depois retornando ao chão, está presente tanto no vídeo

quanto nas aulas, porém D’Ajello tem maior liberdade e não acredita na estrutura como uma regra que

precisa obrigatoriamente ser seguida. Em ambos, o trabalho no centro começa com exercícios sem

deslocamento mais focadas no tronco, depois se expande para as extremidades, pequenos

deslocamentos, e grandes deslocamentos. A grande diferença entre o passado e o presente é o

caráter criativo das aulas. Atualmente as aulas instigam a criatividade do aluno sendo que muitos

10 Os fundamentos trabalhados na Técnica Limón são sucessão, gravidade, rebounce, peso, recuperação e
queda.

9 Disponível em: <https://youtu.be/we2HCkrjOsg>

8 LIMÓN, José. The modern dance: Seven statements of belief. Wesleyan University Press, 1966. Editado por
Selma Cohen em 1969.

7 Selma Cohen é Ph.D. em balé e dança moderna pela Universidade de Chicago

6 Flavio Lima é mestre em Artes da Cena pela Universidade Estadual de Campinas/SP., e pesquisador dentro dos
fundamentos inspirados na dança moderna americana.

5 Fabiana Villas Boas é formada pela UNICAMP em dança, e atualmente é professora na ETEC de Artes - curso
técnico em dança. Sua linha de pesquisa é consciência corporal e dança moderna.

4 Paula D’Ajello é formada pela UNICAMP e mestre de Artes da Cena, com a orientação da  Dra. Holly Elizabeth
Cavrell. Concluiu o Professional Studies Program com a José Limón Dance Company em Nova York/EUA

3 Leticia Tadros é professora na Escola de Dança de São Paulo/ Fundação Theatro Municipal,e grande parte da
sua formação aconteceu com Ruth Rachou. Seu atual ramo de pesquisa é a Técnica Graham.
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momentos na aula de Paula D’Ajello são dedicados a improvisos, mantendo o foco nos fundamentos

da técnica. Não existem registros dessa liberdade criativa utilizada inicialmente na técnica estudada.

Em cena foi estudado o comportamento e características da técnica pensando em espetáculos.

A pesquisadora analisou três vídeos, o mais antigo que encontrou, a releitura mais recente do mesmo,

e um filme de dança, possibilitando assim a comparação da técnica referente ao contexto temporal,

com base no espetáculo “There is a Time”. A obra foi criada em 1956 mas o registro mais recente

encontrado é de 198611. Recentemente, em 2021 a companhia fez uma remontagem12 e um filme de

dança inspirado nele, que se intitula The Time is Now13. Em todos os vídeos é nítido nos movimentos a

utilização da queda e recuperação, oposições, peso, sucessão, e também, pequenas repetições -

destaque para a repetição pois nenhum material teórico estudado citava a repetição como fundamento,

mas foi encontrado pela pesquisadora ao analisar. A preocupação com a altitude das pernas, e com a

extensão dos pés e joelhos, não apresenta grande significância.

Ao realizar uma análise comparativa dos três vídeos, se torna evidente que as células

coreográficas se mantiveram iguais, a maior diferença é encontrada na utilização da tecnologia

favorecendo a cena. Por exemplo, na remontagem realizada em 2021, percebe-se a utilização de uma

câmera instalada no teto possibilitando uma visão de cima para baixo da cena, e também o uso de

iluminação para criar sombras dos bailarinos em um telão branco localizado no fundo do palco. No

filme de dança é nítido que o contexto temporal interferiu pois foi realizado durante a pandemia do

COVID19, então cada bailarino está em um ambiente diferente, com poucas ou nenhuma semelhança

entre si, e são realizados solos, até mesmo as células que eram em duplas são adaptadas para a

realização individual.

CONCLUSÕES:
Ao fim dessa pesquisa pode-se supor que a principal personalidade responsável por dissipar a

Técnica Limón na cidade de São Paulo, foi Ruth Rachou. Essa informação se dá pois o registro mais

antigo encontrado pela pesquisadora, é mencionado através do livro “Ruth Rachou: biografia” escrito

por Bernadette Figueiredo e Izaías Almada. No livro é dada a informação de que Rachou teria feito

aulas da técnica Limón em 1967 no 20º American Dance Festival, em Connecticut Cut, e

posteriormente dado aulas sobre a técnica na cidade de São Paulo. Almada e Figueiredo dizem:

“Ruth Rachou vai para os EUA pela primeira vez em 1967, onde participa do
20º American Dance Festival, no Connecticut College na cidade de New
London. (...) No festival, participa de vários cursos, entre eles as técnicas de
Martha Graham e José Limón. Volta a São Paulo e começa a ensinar as novas
técnicas na escola de Renée Gumiel.”14 (ALMADA e FIGUEIREDO, 2008,
p.111)

14 FIGUEIREDO, Bernadette; ALMADA, Izaías. Ruth Rachou: biografia. Caros Amigos Editora, 2008.
13 Disponível em:<https://vimeo.com/459306495>
12 Disponível em: <https://youtu.be/5c-o154OF2g>
11 Disponível em: <https://youtu.be/we2HCkrjOsg >
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Apesar de Rachou ter desenvolvido um papel importante trazendo a técnica para São Paulo, o

seu interesse principal era a técnica de Graham15, portanto o maior número de aulas eram dedicadas

ao estudo dela. Com isso, as aulas de Limón eram dadas com aquecimentos da técnica de Luigi16 -

outra técnica estudada por Rachou no Festival, sofrendo modificações do que a Técnica Limón era em

sua essência. Essa informação foi cedida por Leticia Tadros: "A estrutura da aula era toda

fundamentada no vocabulário de José Limón, mas antes, no início da aula, ela dava um chão de

Luigi.”. Essa é uma hipótese levantada pela pesquisadora que justifica a pergunta inicial: “Por que a

técnica Limón não é comumente conhecida e ensinada no cenário atual da dança em São Paulo?”,

uma vez que não foram encontrados registros de pessoas que estudaram a técnica e voltaram para o

Brasil com o intuito central de ensinar a técnica, e sim como objetivo secundário, como no caso de

Ruth Rachou.

Além das aulas ministradas por Rachou, aconteciam workshops e eventos com personalidades

internacionais, como foi o caso de Maxine Steinman17 que esteve em São Paulo duas vezes em 1992,

a primeira delas dando 12 dias de intensivo sobre a Técnica Humphrey-Weidman (mestres de Limón),

e posteriormente, 14 dias sobre a Técnica José Limón. Em 1993, Lori Belilove18 vem ao Brasil para dar

12 dias de workshop sobre a Técnica Doris Humphrey. Ambas aulas tinham como foco a

movimentação a partir do princípio da queda e recuperação. Portanto, pode-se compreender que os

bailarinos da cena de São Paulo, conheciam a técnica e seus fundamentos mas não tinham

oportunidade de aprofundá-la a ponto de passar adiante e também formar profissionais da técnica,

uma vez que workshops pontuais não eram suficientes para sua própria formação.

Outra hipótese que pode justificar a pergunta central desta pesquisa, é a de que José Limón

teve seu falecimento precoce em 1972, com isso Limón não teve a oportunidade de fundar sua própria

escola. Apesar de ter desempenhado grande influência em escolas renomadas como a The Juilliard

School’s Dance Division19 e participado de todos American Dance Festival de Connecticut, não ter uma

escola própria pode justificar a escolha, de muitos profissionais, pelo estudo da técnica de Graham,

uma vez que os brasileiros que decidiam ir para Nova Iorque aprender sobre a técnica também

enfrentavam o problema de não acharem aulas acessíveis. Por outro lado, Martha Graham tinha

acesso a grande apoio financeiro, além de possuir sua própria escola.

Entende-se então, que a técnica de Limón era ensinada em eventos/workshops, em parceria com

outras escolas, e para sua companhia de dança. Desta forma, a responsabilidade de passar a técnica

19 A Juilliard School é um conservatório de artes, inicialmente criado para o estudo de música. Foi considerada,
em 2020, a melhor instituição de artes performáticas pela QS World University Ranking.

18 Loris Belilove é estadunidense e  diretora artística da Isadora Duncan Dance Foundation de Nova York (IDDF).

17 Maxine Steinman estudou técnica e repertório na The Limón Institute, de 1985 até 2011. Em 1995 se tornou
professora no Instituto.

16 Eugene Louis, conhecido como Luigi ,é  um grande nome para o Jazz Dance e sua técnica consiste em uma
série de exercícios que favorecem a consciência corporal, utilizando-a para sua própria reabilitação após ter
sofrido um acidente de automóvel.

15 Técnica de Graham foi criada por Martha Graham, uma dançarina e coreógrafa moderna no contexto
estadunidense. Ela precede José  Limón mas ambos desenvolveram métodos modernos de trabalhar a dança.
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adiante e mantê-la viva ficou, em sua maior responsabilidade, para os bailarinos que integravam a

José Limón Dance Company. Figueiredo e Almada dizem sobre Limón:

“José Limón nunca teve uma escola de dança própria. Foi, no entanto, um
professor influente e um defensor da dança moderna. Participou de todos os
Connecticut College American Dance Festival (de 1958 até 1973), dando
cursos e apresentando espetáculos com sua companhia. Foi professor
associado da The Juilliard School's Dance Division, ensinando e coreografando
até sua morte. Sua técnica tem sido transmitida pelo mundo afora, pelos
bailarinos que passaram por sua companhia e se tornaram professores. Sua
companhia foi a primeira a sobreviver após a morte de seu fundador. Ela
sobrevive até hoje, com o expresso propósito de conservar a técnica Limón e
seu repertório." (ALMADA e FIGUEIREDO, 2008, p.107).
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