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RESUMO 

 

Martha Graham (1894-1991) foi dançarina e coreógrafa, natural de Allegheny Count, 

Pennsylvania, nos Estados Unidos. Ícone da Modern Dance norte-americana, ao longo de 

seus setenta anos de carreira, produziu quase duzentas criações, as quais traziam como tema 

principal o universo das emoções, elaboradas a partir do diálogo entre criatividade e o 

desenvolvimento de um notável vocabulário técnico, fruto de inúmeras transformações. No 

decorrer de sua trajetória, Graham nunca se preocupou de fato em sistematizar e/ou registrar 

as escolhas e os desdobramentos que perpassaram a construção de sua técnica e de suas 

criações, e por esse motivo, muitos aspectos primordiais de seu desenvolvimento se 

encontram submergidos ou estão fadados ao esquecimento com o passar dos anos. Neste 

viés, o principal intuito desta pesquisa consiste, por meio de pesquisa bibliográfica, em 

resgatar, apresentar e discutir as relações estruturadas pela artista no desenvolvimento de sua 

técnica e de suas criações, as possíveis influências oriundas de sua trajetória pessoal, poética 

e do contexto histórico, social e cultural que atravessaram o movimento da Modern Dance, 

nos Estados Unidos, cujas singularidades se manifestam nos princípios fundamentais da 

Martha Graham technique – respiração, contraction e release, e centro motor e de 

expressividade. 
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ABSTRACT 

 

Martha Graham (1894-1991) was a dancer and choreographer, born in Allegheny Count, 

Pennsylvania, in the United States of America. Icon of Modern American Dance over her 

seventy-year career, produced nearly two hundred creations, which brought as main theme 

the universe of emotions, drew from the dialogue between creativity and the development of 

a remarkable technical vocabulary, that was a result from numerous transformations. 

Throughout her career, Graham never bothered actually to systematize and/or record her 

choices and improvements that permeated the construction of her technique and her 

creations, and for this reason, many main aspects of development are submerged or they are 

doomed to oblivion over the years. Thus, by bibliography research, the main purpose of this 

research is to rescue, to present and to discuss the relationship structured by the artist to 

develop her technique and her creations, the possible influences coming from her personal, 

poetic trajectory, and the historical, social and cultural context that crossed the Modern 

Dance in the United States of America, whose singularities manifests in the fundamental 

principles of Martha Graham technique - breathing, contraction and release, and center 

engine and expressiveness. 

 

 

Keywords: Martha Graham, Modern Dance, technique, poetics, creations. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Martha Graham (1894-1991) foi dançarina e coreógrafa, natural de Allegheny Count, 

Pennsylvania, nos Estados Unidos. A profunda relação construída entre mim e essa artista, 

na vida e nesta pesquisa, foi fruto de três grandes encontros, em salas de aula de três 

universidades distintas.  

O primeiro encontro se deu há exatos dez anos atrás, por meio da professora e doutora em 

artes Holly Cavrell, em suas aulas ministradas no curso de graduação em Dança, na 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), São Paulo. Em, 2006, quando ingressei 

na universidade, não imaginava que esta grande figura atravessaria minha trajetória de forma 

tão intensa e marcante.  

O segundo encontro, aconteceu quatro anos depois, após um período conturbado que trouxe 

inúmeras mudanças em minha história de vida, e que me levou a voltar às minhas raízes 

mineiras, antes de concluir o curso de graduação. Em oficinas distintas ministradas no curso 

de dança da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Minas Gerais, instituição em que 

finalmente me graduei bacharela e licenciada em dança, foi que Graham apareceu em meu 

caminho novamente. Desta época, ficou marcado em meu corpo e mente o rigor de seu 

vocabulário técnico e o protagonismo corajoso de uma mulher que revolucionou a linguagem 

da dança.  

O interesse sedento por sua vida e seu legado artístico, que perpassa essa pesquisa, e que foi 

semeado nestes dois encontros, veio florescer quando fui convidada a ministrar um 

minicurso prático sobre os fundamentos da Modern Dance norte-americana, para uma turma 

de calouros de artes cênicas, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Minas Gerais. 

Este convite me fez revisitar os encontros anteriores e mergulhar em pesquisas sobre Martha 

Graham, personagem ícone deste movimento, com intuito de compreender os fatores que 

motivaram esta artista a (re)construir suas relações com o corpo e movimento, traduzidas em 

suas quase duzentas criações, ao longo de setenta anos de pesquisa.  

A partir de então pude observar uma série de afinidades e admirações, as quais perpassam o 

fato de Graham ser mulher, dançarina, taurina, vegetariana, protagonista de um movimento 

que encabeçou revoluções na estética e na práxis da dança ocidental, por revelar em sua 

dança os aspectos mais profundos do ser humano, suas emoções e suas particularidades. 
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“Existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar, que é traduzido em 

ação através de você, e porque só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é 

única”. Esta frase dita por Graham para sua amiga e também ex-dançarina de sua companhia 

Agnes De Mille (1991), despertou em mim novamente a paixão pela dança, pela investigação 

do corpo e do movimento.  

 

Essa pesquisa tem, portanto, suas raízes arragaidas no interesse em descobrir e compreender 

quais as ações ou elementos impulsionaram Graham a se movimentar, a desenvolver sua 

técnica e suas criações. O que a movia? Quais seriam os princípios técnicos capazes de 

traduzir a essência de suas criações e que nos permitiriam aprofundar ainda mais sobre sua 

poética.  

 

Veremos ainda, ao longo do trabalho, a partir do diálogo com filósofos, pesquisadores, 

dançarinos, coreógrafos, que compartilharam na teoria e/ou na prática da trajetória artística 

de Graham, que sua técnica se transformou ao longo dos anos em um vocabulário técnico 

cada vez mais sistematizado, complexo, extenso e diversificado, cujo aprendizado exige 

muita habilidade e domínio corporal, além da disciplina e concentração requeridas por 

qualquer que seja a linguagem artística. Segundo depoimentos de ex-alunas e dançarinas da 

companhia de Graham, reunidos no livro de sua também ex-dançarina Mirian Horosko 

(2002), muitos movimentos e pressupostos fortemente presentes em sua técnica, e que 

contribuíram para sua germinação, como por exemplo os exercícios básicos de floorwork, e 

o trabalho sinestésico, a partir da associação entre imagem e movimento, após sua morte, 

vem sendo gradualmente esquecidos.      

 

Desta forma, ao resgatar o arcabouço poético de Graham, através do qual perpassa os 

princípios fundamentais de sua técnica e de suas criações, presentes desde o início de sua 

trajetória criativa, podemos contribuir para que seus fatores primordiais se mantenham vivos, 

além de promover abertura para que novos diálogos e questionamentos emerjam, seja na 

experimentação prática da técnica, seja na compreensão das relações estabelecidas entre 

dança e sociedade, como um todo.  

 

O principal intuito desta dissertação consiste, portanto, por meio de pesquisa bibliográfica, 

em resgatar, apresentar e discutir as relações estruturadas pela artista no desenvolvimento de 
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sua técnica e de suas criações, as possíveis influências oriundas de sua trajetória pessoal, 

poética e do contexto histórico, social e cultural que atravessaram o movimento da Modern 

Dance, nos Estados Unidos, cujas singularidades se manifestam nos princípios fundamentais 

da Martha Graham technique – respiração, contraction e release, e centro motor e de 

expressividade.  

 

Vale ressaltar que o fato de encontrarmos semelhanças entre as influências, sendo elas 

diretas ou indiretas, e o trabalho de Graham não tem como proposta criar um cenário de 

legitimação e muito menos descredibiliza a autenticidade de seu trabalho. Ao contrário, 

acreditamos que o reconhecimento das raízes e os rizomas, potencializa a apropriação do 

saber em questão, e prepara um terreno fértil para que outros frutos possam surgir e serem 

apreciados.  

 

Neste viés, partimos da compreensão de que a Dança Moderna, no contexto europeu, e a 

Modern Dance norte-americana despontaram e desenvolveram-se simultaneamente, no 

período que compreende o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Estes dois 

movimentos foram gestados em meio ao intercâmbio artístico-cultural entre artistas de 

ambos os continentes, influenciados por um mundo repleto de transformações e com 

consequências intensas e revolucionárias que atravessaram o âmbito da arte.  

 

Com o desejo de ampliar o olhar sobre este cenário, no qual Martha Graham despontou e 

desenvolveu sua trajetória poética, buscamos apresentar no primeiro capítulo, intitulado 

Contextualizando a Modern Dance norte-americana, os principais eventos e personagens 

que foram protagonistas destes movimentos, e que direta ou indiretamente influenciaram as 

bases do pensamento e da dança dessa artista.  

 

Para tanto, trouxemos aqui o que acreditamos configurar uma síntese das raízes da Dança 

Moderna, que abrange a dança livre e a dança de expressão, dentro do contexto europeu, das 

raízes da Modern Dance, dentro do contexto norte-americano, e um pouco das contribuições 

de figuras protagonistas tais como os europeus François Delsarte, Rudolf von Laban, Émile 

Jacques Dalcroze, e os norte-americanos Loie Fuller, Isadora Duncan, Ruth Saint Denis, Ted 

Shawn, Doris Humphrey e Charles Weidman, representantes da primeira e segunda gerações 

da Modern Dance nos Estados Unidos.  
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É importante destacar que ainda que os movimentos da Dança Moderna e Modern Dance, 

europeu e norte-americano, tenham sido construídos a partir de uma forte relação de 

intercâmbios, ambos possuem características próprias e uma gama complexa de 

representantes. Como o enfoque desta pesquisa, o vocabulário técnico e criativo de Martha 

Graham, está totalmente inserido no universo da Modern Dance norte-americana, 

apresentaremos apenas os aspectos europeus que trouxeram influências significativas para o 

seu desenvolvimento, tais como as teorias de Delsarte e seus desdobramentos no que ficou 

conhecido como Delsartismo norte-americano.  

 

No segundo capítulo, intitulado Martha Graham: traços de uma poetica, foram reunidas e 

apresentadas informações a respeito da trajetória singular de Graham, que incluem aspectos 

da sua biografia, formação na dança, encontros influentes, e as relações estabelecidas para o 

desenvolvimento de sua técnica e suas criações.  

 

Finalmente, no terceiro capítulo, serão descritos e discutidos os três princípios técnicos que 

se apresentam entre as singularidades que atravessaram e consolidaram a poetica dessa 

importante artista norte-americana – respiração, os pares contraction e release, e centro 

motor e de expressividade.  
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2. CAPÍTULO 1  

 

                      

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

            CONTEXTUALIZANDO A MODERN DANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela disciplina da dança exercemos o direito imprescindível de retomada 

de nós mesmos. Com Martha Graham, a Modern Dance, como forma de 

relacionamento com os homens e sua história, não é somente uma forma 

de comunicação: torna-se um aspecto da consciência do mundo que está 

se construindo (GARAUDY, 1980, p.101). 
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2.1. Raízes da Dança Moderna na Europa   

 

Podemos dizer, grosso modo, que a Revolução Industrial despontou na Inglaterra, em 

meados do século XVIII, e se expandiu por outros países da Europa, tais como Alemanha, 

França, Itália, Bélgica e Rússia, no final daquele século. Nos Estados Unidos, consolidou-se 

logo após a Guerra da Secessão1, também no final do século XVIII.  

Trouxe consigo significativas transformações tecnológicas, econômicas, políticas e sociais, 

dentre as quais podemos citar a consolidação do capitalismo como sistema econômico; o 

consumo de bens industrializados (artesãos são substituídos por máquinas e os produtos 

artesanais são substituídos por produtos industrializados, cada vez mais padronizados e 

uniformes); o grande êxodo rural, e consequente inchaço demográfico dos centros urbanos; 

o surgimento de duas novas classes sociais - proprietários e proletários (HOBSBAWN, 

1962).  

O excesso de mercadorias produzidas pelo desenfreado crescimento industrial, culminou no 

fortalecimento do imperialismo econômico, através do qual as potências capitalistas da 

época buscaram ampliar seus mercados por meio de domínio político e econômico sobre 

outros países, especialmente os da Ásia, o que ficou conhecido como Imperialismo Asiático.  

Quase um século depois, em contraposição à essa sociedade industrial, emergiram novos 

modelos culturais baseados nos movimentos da Jugendbewegung (Movimento da Juventude 

Alemã), Lebensreform (“reforma da vida”) e a köperkultur (“cultura do corpo”), que 

buscaram uma “redescoberta do corpo” e o “retorno à natureza”, despontados na Alemanha, 

mas que reverberaram, à sua maneira, por outros países da Europa, tal como podemos 

destacar, por exemplo, o surgimento do escotismo2 na Inglaterra, em 1907.   

                                                           
1Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana consistiu no conflito armado entre os estados do norte e do 

sul dos Estados Unidos, entre os anos de 1861 e 1865. A região norte estava interessada em expandir o mercado 

interno e implementar barreiras protecionistas para que seus produtos tivessem vazão e a industrialização 

continuasse em crescimento. A região sul acompanhava o modelo semelhante ao desenvolvido no Brasil, 

defendendo a abertura para exportações agrícolas, em uma produção baseada no trabalho escravo de negros 

africanos. Ao fim do conflito, com os interesses da região sul derrotados, os Estados Unidos aboliram por 

completo a escravidão no país e assumiram uma postura econômica na linha dos interesses do norte, guiada 

para o desenvolvimento industrial e expansão do mercado interno, elementos determinantes que permitiram o 

enorme desenvolvimento tecnológico e econômico do país (KARNAL et al, 2007).     
2 Movimento fundado por Lorde Robert Stephenson Smyth Baden-Powell cuja proposta consiste, em síntese, 

no desenvolvimento dos jovens através da pratica do trabalho em equipe e da vida ao ar livre (SCOUTWIKI, 

2013. História do escotismo mundial. Disponível em 

<https://pt.scoutwiki.org/Hist%C3%B3ria_do_Escotismo_Mundial>. Acesso em 23 nov 2015).    
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De acordo com a pesquisadora italiana Eugenia Casini Ropa (2014), a Jugendbewegung foi 

um movimento encabeçado por estudantes alemães burgueses no final do século XIX, o qual 

buscou ressignificar os modos de vida conservadores e as relações automatizadas 

consequentes da revolução industrial, reivindicando um retorno à natureza e a libertação do 

corpo.  

 

Por consequência de sua disseminação e uma participação mais abrangente e diversificada 

da população alemã,  surgiram os grandes  movimentos pela Lebensreform e köperkultur, 

cujas principais metas compreendiam na luta por uma regeneração da sociedade, por meio 

de práticas que incentivassem a apropriação e cuidado do indivíduo em relação ao seu 

próprio corpo, incluindo o autoconhecimento, hábitos saudáveis, noções de saúde e higiene, 

além das relações com a natureza, culminando em uma cultura da libertação, em contraponto 

à moral burguesa conservadora e à política de industrialização.  

 

Ainda como fruto deste pensamento emergente surgiram comunidades como o Monte Verità3 

(“Monte Verdade”), no sul da Suíça, cujas experiências contribuíram fortemente para a 

elaboração de uma nova concepção de corpo, que refletiu nas práticas corporais amplamente 

difundidas na cultura ocidental. 

     

O final do século XIX é ainda marcado por ideias revolucionárias, como a teoria 

evolucionista de Charles Darwin (1809-1882), pelos questionamentos sobre o regime 

capitalista apresentados no materialismo histórico de Karl Marx (1818-1883), pelo 

desenvolvimento da psicanálise com as teorias de Sigmund Freud (1856-1939), e também 

de Carl Gustav Jung (1875-1961), e pelos intercâmbios culturais promovidos pelo 

“orientalismo”4 e seus estudos.  

                                                           
3 Monte Verità é uma comunidade localizada na Suíça-italiana, sobre as colinas de Ascona, às margens do 

Lago Maggiore. Fundada no final do século XIX, tornou-se um ponto de referência histórico para a vanguarda 

artística e cultural do início do século XX, frequentado por anarquistas, filósofos, psicanalistas, artistas, 

refugiados, políticos e homossexuais. Figuras renomadas, tais como Isadora Duncan, Emile Jacques-Dalcroze, 

Mary Wigman, Jiddu Krishnamurti, Carl Gustav Jung, Oscar Schlemmer, Max Weber, Hermann Hesse, Eric 

Fromm, entre muitas outras, também passaram por ali. Dentre essas personalidades destaca-se principalmente 

o dançarino Rudolf von Laban, o qual no período entre 1913 e 1918, transformou essa colônia em uma “escola 

das artes”, na qual pôde desenvolver pesquisas sobre o corpo, movimento e espaço (CASINI ROPA, 2014).   
4 O “orientalismo” citado aqui se refere aos estudos das culturas realizados, ao longo do século XIX, por 

cientistas e intelectuais ocidentais, a respeito dos aspectos concernentes às sociedades e culturas designadas 

orientais, ou seja, que não fazem parte do pensamento (ocidental) cultural europeu, tais como Extremo e Médio 

Oriente, Índia, Ásia Central, dentre outros (SAID, 2007).    
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O crescente desenvolvimento de disciplinas especializadas na área das ciências biológicas, 

em suas dimensões anatômicas e fisiológicas, que apresentaram, por exemplo, a teoria 

celular proposta pelo fisiologista alemão Theodor Schwann e o botânico alemão Matthias 

Schleiden, em meados do século XIX, dentre outros grandes avanços; a dissolução da ideia 

dicotômica clássica corpo-alma, questionada através das proposições e conceitos da 

psicanálise como “psique”, “consciente”, “inconsciente”, “self”; dentre inúmeras outras 

teorias, serviram de base para o surgimento de uma nova compreensão do corpo.  

 

Os estímulos gerados por todas essas transformações encabeçaram mudanças na vida 

cotidiana, traduzidos em um cuidado de si, com mudanças em hábitos de higiene e saúde 

física e, por sua vez, nas artes. Nesta última, destacamos a figura de François Delsarte, cuja 

pesquisa, a priori, tinha por foco os estudos sobre a retórica, e que ao longo do tempo 

reverberaram na compreensão do ator sobre o uso do corpo para a cena, fato este que teria 

culminado no surgimento de uma nova tradição teatral, a tradição expressiva, baseada na 

investigação de gestos e movimentos corporais, contrapondo a tradição representativa do 

século XIX, textocêntrica. Suas teorias acabaram, ainda, por influenciar uma geração de 

pedagogos do corpo, tanto no teatro quanto na dança, tornando-se fonte primordial do 

desenvolvimento da Dança Moderna, na Europa e da Modern Dance nos Estados Unidos, 

ainda que Delsarte nunca tivesse apresentado nenhum interesse prévio pela dança.  

 

É importante ressaltar que a expressão “Dança Moderna”, utilizada ao longo de toda 

pesquisa, diz respeito a uma variedade de expressões no âmbito da dança no continente 

europeu, no período entre o final do século XIX e o início do século XX, entre as quais 

podemos destacar a dança livre e a dança de expressão, ambas de origem alemã.  

         

Podemos dizer que essas transformações e a estruturação de novos princípios, em sua 

essência, criaram uma narrativa histórica, cultural e artística que relaciona, na Europa, 

François Delsarte, Émile Jacques Dalcroze, Rudolf von Laban, Kurt Jooss, Mary Wigman5, 

e nos Estados Unidos, François Delsarte, Steele Mackaye, Genenieve Stebbins, Isadora 

Duncan, Ruth Saint Denis, Ted Shawn, Doris Humphrey e Martha Graham. Buscamos 

esmiuçar melhor essas relações nos itens a seguir.  

                                                           
5 Mary Wigman (1886-1973) destacou-se como dançarina e coreógrafa na vertente da dança de expressão 

alemã, tendo influenciado significativamente toda a dança europeia do século XX (CASINI ROPA, 2014).  
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2.2. Delsarte, Laban e Dalcroze: o elo entre a Dança Moderna e a Modern Dance  

 

François Delsarte nasceu no dia 11 de novembro de 1811, em Solesmes, um vilarejo situado 

no norte da França, mas foi em Paris que desenvolveu sua vida profissional. Cantor, ator, 

diretor, pedagogo, filósofo e teórico das artes, desenvolveu ao longo de sua vida uma extensa 

pesquisa sobre o fenômeno da expressividade humana, denominada Estética Aplicada, a qual 

o tornou conhecido como “teórico do gesto”.  

 

Vale ressaltar que o próprio Delsarte não chegou a escrever ou publicar nenhum livro sobre 

suas teorias. Segundo o pesquisador brasileiro Rafael Madureira (2002), todo conhecimento 

sobre ele teria sido construído a partir de esboços, manuscritos, conferências, desenhos e 

quadros, reunidos, organizados e publicados por três discípulos: M. L’Abbé Delaumosne 

(?), Alfred Giraudet (1845-1911) e Angélique Arnaud (1799-1884)6.   

  

Delsarte define em sua pesquisa a Estética como a ciência das manifestações sensíveis e 

passionais, as quais são objetos da arte, e que constituem a fisicalidade (DELSARTE apud 

STEBBINS, 1887, p.57)7. Partindo desse pressuposto construiu todo o seu pensamento 

científico e artístico a partir de dois princípios ou leis: a lei da trindade e a lei da 

correspondência. A lei da trindade consiste na ideia de que o ser humano pressupõe o 

equilíbrio de uma unidade trinitária indissociável – corpo, espírito e alma – a qual seria 

expressa através das linguagens da voz, da palavra e do gesto. 

 

A LEI DA TRINDADE estabelece o equilíbrio entre as três partes constitutivas 

do ser humano criado à imagem de Deus: a VIDA, traduzida pela fisicalidade, 

pelas sensações corpóreas; o ESPÍRITO, representado pela intelectualidade, pelo 

pensamento, pelas ideias; e a ALMA, síntese da emoção, do psiquismo e da 

vontade (de Deus). É a TRINDADE o princípio regulador de cada coisa e do 

homem em particular. O homem participa da tríplice natureza divina: vida, alma e 

espírito. Uma natureza que possui um triplo aparato orgânico: voz-palavra-gesto. 

A vida indica o estado sensível, as sensações corpóreas que podem ser expressas 

através da VOZ. O espírito está relacionado ao pensamento, expresso através da 

PALAVRA. A alma se relaciona à condição moral, aos sentimentos, expressos 

pelo GESTO. Três aparatos: vida-espírito-alma; três estados: belo-verdadeiro-

bom; três linguagens: voz-palavra-gesto (MADUREIRA, 2002, p.55). 

                                                           
6 Principais obras: DELAMOSNE, Abbe. Pratique de l’Art Oratoire de Delsarte. Paris: J. Alabanel, 1874; 

GIRAUDET, Alfred. Mimique, Phisionomie et Gestes: pratique d’Après le sistême de F. Del Sarte. Paris: 

Libraires-Imprimeries Réunis, 1985. ARNAUD, Angélique. François Del Sarte: ses dècouvertes en 

esthétique, sa science, sa méthode. Paris: Delagrave, 1882 (MADUREIRA, 2002, p.13). 
7 AEsthetics is the Science of the sensitive and passional manifestations which are the object of art, and whose 

psychic form it constitutes (DELSARTE apud STEBBINS, 1887, p.57). Estas e demais traduções foram 

realizadas pela autora.  
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A lei da correspondência implica na estreita relação entre os impulsos internos e as formas 

exteriores, ou seja, emoção e espiritualidade influenciariam os gestos e a fisicalidade, 

reciprocamente. Para Delsarte, cada função espiritual corresponde a uma função corporal; a 

cada uma das funções do corpo, corresponde um ato espiritual (PORTE, 1992, p.259 apud 

MADUREIRA, 2002, p. 59). Estas duas leis em conjunto compreendem o cerne da teoria 

expressiva de Delsarte, a Estética Aplicada, que ainda apresenta estudos e análises 

detalhados sobre o gesto e as partes do corpo, e leis básicas e fundamentais do movimento.  

 

Ainda de acordo com Madureira (2002), os estudos sobre o gesto apoiaram-se em três linhas 

de pesquisa: estática, relacionadas ao equilíbrio corporal; dinâmica, relacionados aos 

impulsos interiores; e semiótica, que diz respeito à relação entre o movimento e o seu 

significado. Outra tríade de análise utilizada por Delsarte consiste em classificar fenômenos 

e o gesto em excêntrico, que diz respeito às forças irradiadas para o exterior; normal, 

relacionado ao centro; e concêntrico, que diz respeito às forças irradiadas para o interior. 

 

Delsarte também propôs a compreensão do corpo em uma tríade: cabeça-tronco-membros, 

e classificou os movimentos em oposições, paralelismos e sucessões. As oposições são 

definidas por movimentos assimétricos, ou seja, duas partes do corpo que se movem ao 

mesmo tempo em direções opostas; os paralelismos são definidos por movimentos 

simétricos, ou seja, duas partes do corpo, que se movem ao mesmo tempo, em uma mesma 

direção; e as sucessões são definidas por um fluxo contínuo de impulsos que atravessam o 

corpo parte a parte, e podem ser expressas por irradiações a partir do centro do tronco em 

direção aos membros, ou vice-versa, por torsões, contrações e expansões do torso. Para 

Delsarte, “os gestos externos, sendo unicamente a reverberação dos gestos internos, dão vida 

e regulam os externos” (DELSARTE apud STEBBINS, 1887, p.60)8.   

 

Casini Ropa (2014) ressalta que, além das três formas básicas de movimento apresentadas, 

Delsarte também elegeu a respiração, o relaxamento e as tensões musculares, como sendo 

os três elementos primordiais para o estudo do corpo.  

 

                                                           
8 External gesture, being only the reverberation of interior gesture, which gives it birth and rules it [...].  
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François Delsarte morreu em 20 de julho de 1871, em Paris. A sua influência no 

desenvolvimento da Modern Dance norte-americana se deu de forma indireta, através de 

alguns de seus discípulos e estudiosos de suas teorias, como veremos mais adiante, em um 

fenômeno que ficou conhecido como delsartismo (norte) americano.  

 

Ainda no contexto europeu, em meio a atmosfera revolucionária instaurada por Delsarte, 

surgiram outros dois grandes nomes que também protagonizaram transformações no âmbito 

da compreensão e investigação do corpo e do movimento nas artes cênicas: Dalcroze e 

Laban.         

 

Émile Jacques-Dalcroze nasceu em 06 de julho de 1865, em Viena, na Áustria, mas foi em 

Genebra, na Suíça que ele viveu a maior parte da vida, desenvolveu seu trabalho, e onde veio 

a falecer, no ano de 1950. Dalcroze foi músico e criou seu próprio método de ensino musical, 

conhecido como eurritmia, o qual, em síntese, tinha como foco o aprendizado rítmico, o 

aprendizado do solfejo e o aprendizado da improvisação ao piano, associados à expressão 

do corpo. Desta forma, Dalcroze buscou perceber a maneira como o corpo reage a estímulos 

musicais afim de interpretar sua natureza rítmica, o modo como o canto pode 

espontaneamente se relacionar com a leitura musical e a maneira como o aprendizado do 

piano pode estar relacionado com essas duas instâncias pedagógicas (BISSE, 2008; CASINI 

ROPA, 2014).  

 

Ainda que seu trabalho tenha sido dedicado a formação de músicos, os princípios utilizados 

por ele, tais como tensão e relaxamento, e contração-descontração, foram disseminados 

também na dança e no teatro. Destacamos estes princípios por se relacionarem, ainda que 

indiretamente, com o contraction e release de Martha Graham. É claro que sua contribuição 

e pesquisa compreendem uma esfera muito mais ampla e complexa, tendo em vista sua 

trajetória, que contou com a fundação de duas escolas, Hellerau, fundada em 1908, na 

Alemanha, próximo a Dresden, e na qual desenvolveu estudos com o cenógrafo e teórico 

teatral Adolph Appia, e o Instituto Dalcroze, fundado em Genebra, em 1915, o qual existe 

até os dias atuais.  

 

Paralelamente a Dalcroze, o pesquisador húngaro Rudolf von Laban, interessado nas artes 

do movimento fundou, também em 1915, o Instituto Coreográfico de Zurique, na Suíça. 
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Laban nasceu em 15 de dezembro de 1879, na Bratislava, Eslováquia, e faleceu em 01 de 

julho de 1958, em Weybridge, Reino Unido. Foi dançarino, coreógrafo e professor. Criou o 

sistema de notação de movimentos conhecido como Labanotation, e desenvolveu a Dança 

Coral, um tipo de dança que permite que um grupo diverso de pessoas se movimente 

conjuntamente. Elaborou e publicou importantes obras sobre teoria e análise do movimento, 

a partir do estudo da organização espacial dos movimentos, o qual ele denominou de 

corêutica, e do estudo dos aspectos qualitativos do movimento, que ele chamou de eukinética 

(LABAN, 1978).  

 

Em síntese, de acordo com a especialista em Laban, Lenira Rengel (2016), os princípios 

básicos da corêutica consistem em dividir o espaço em três planos (vertical, horizontal e 

axial), três níveis (baixo, médio e alto), sobre os quais se inscrevem vinte e sete direções de 

movimentos. A eukinética faz parte de sua teoria dos esforços, na qual ele classifica e 

combina os movimentos a partir de quatro fatores (peso, tempo, fluência e espaço), e oito 

ações básicas do movimento (flutuar, sacudir, torcer, deslizar, socar, pressionar, pontuar, 

talhar). 

 

Podemos dizer que as pesquisas de Laban são frutos de um longo processo de observação 

do movimento humano, fundamentadas na investigação das nuances presentes entre as 

polaridades interno e externo, tensão e relaxamento, mobilidade e estabilidade, ação e 

recuperação, dentre outras. Compreendem ainda um legado técnico substancial que 

contribuiu para o desenvolvimento da Dança Moderna, serviu de base para a fundação do 

tanztheater (dança-teatro) alemão, e ofereceu e ainda oferece subsídios para a dança 

contemporânea até a atualidade.  

 

De uma forma geral, podemos inferir que as pesquisas de Delsarte, Dalcroze e Laban 

contribuíram com reflexões e práxis potentes voltadas para o florescimento da 

expressividade corporal na cena, fato este que não só influenciou diretamente os precursores 

da Dança Moderna europeia e Modern Dance americana, como também revolucionou as 

artes cênicas em geral. No âmbito da técnica podemos observar algumas destas contribuições 

a partir da citação da pesquisadora brasileira Jaqueline Bisse (2008):  
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Delsarte valorizava a função do torso, local habitado por dois importantes agentes 

da expressão: o coração e a respiração (o berço do ritmo). Dalcroze já observava, 

como princípio fundamental do movimento, a tensão-relaxamento e contração-

descontração. Mas talvez tenha sido Rudolf von Laban a primeira pessoa 

responsável por tal ênfase. Em suas primeiras considerações sobre a dança 

destacou que, desde que é constituída de movimentos, e o movimento resulta da 

ação muscular, a dança está entre os pólos do relaxamento total e da tensão total. 

Portanto, a qualidade do movimento é, em grande parte, regulada pelo grau, 

quantidade de força ou intensidade que contém. O uso do esterno (como centro 

energético e como foco privilegiado da expressão e da emoção) será largamente 

pesquisado na dança do século XX (BISSE, 2008, p.36-37). 
 

Ainda que a influência tenha se dado de forma indireta, iremos encontrar alguns destes 

aspectos reelaborados no desenvolvimento, não só da técnica de Martha Graham, mas em 

grande parte dos dançarinos modernos norte-americanos, como veremos a seguir.  

 

2.3. Raízes da Modern Dance, nos Estados Unidos: delsartismo norte-americano  

 

 

A Modern Dance nasceu nos grandes centros urbanos que se expandiram nos Estados 

Unidos, na segunda metade do século XIX. A década de 1870 é marcada, nos EUA, por uma 

forte depressão econômica e por uma crescente miscigenação cultural causada pelo 

significativo aumento migratório. A organicidade das grandes metrópoles norte-americanas 

foi inspirada pelas ideias e ações de influentes urbanistas da época, tais como Clarence Stein, 

Henry Wright e Frank Lloyd Wright. Podemos dizer que, de uma forma geral, a maioria das 

ideias-chave do planejamento urbano no ocidente foi concebida e alimentada em espaços 

singularmente pequenos, sediados em Londres e em Nova York.  

 

Neste período, houve um processo de suburbanização em massa. O medo dessa expansão e 

suburbanização crescentes se concretizava abertamente na Nova York de 1890. O receio de 

ser a cidade nociva à liberdade dos homens foi estimulado pela industrialização e pela 

imigração. Desta forma, Nova York tornou-se o maior centro de imigrantes do mundo, 

gerando uma elevada densidade populacional, e uma necessidade urgente de reformas na 

organização urbana. Como destaca o sociólogo José Fernando de Souza (2009):  

 

 

Uma comissão para prédios de habitação coletiva, de 1894, estimava que, perto de 

três em cinco habitantes da cidade moravam em “conjuntos habitacionais”, 

construídos em brutal densidade e que, em média, quatro quintos do solo estavam 
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cobertos de edifícios. Toda essa gente se amontoava em conjuntos que resultavam, 

perversamente, de um projeto de moradia pretensamente aperfeiçoado: 

desenvolvido num concurso público de 1879, o famigerado conjunto em forma de 

haltere, o dumb-bell permitia que 24 famílias se amontoassem numa área de 25 

pés de largura por 100 de fundo, em 14 quartos por andar. Um quarteirão normal 

poderia, portanto, abrigar 4 mil pessoas e, em 1900, perto de 42700 prédios de 

habitação coletiva, em Manhattan, alojavam mais de 1,5 milhão de pessoas. [...] 

Grandes edifícios já haviam se tornado cartões postais em Nova York, como o 

prédio “Woolworth”, em 1916 (SOUZA, 2009, p.110). 

 

As cidades americanas cresciam e as elites dirigentes buscavam controlar este crescimento. 

O planejamento urbano no século XX, como movimento intelectual e profissional 

representou, de certa forma, uma reação contra os males não controlados e produzidos pelas 

cidades do século XIX. Como consequência deste movimento na grande metrópole Nova 

York, pode-se destacar “um grande zoneamento urbano, “apartheísmo” social, culto à 

liberdade pessoal, individualismo, a fundação de associações para “tratar” o imigrante, o 

visgo liberal, o culto ao seu solo-espaço próprio, moralidade” (SOUZA, 2009, p.112).  

 

Produz-se uma nova tensão, na qual se tornou importante a diferenciação do cidadão 

americano dos imigrantes. Iniciou-se a busca por instrumentos que fossem capazes de criar 

e valorizar uma identidade nacionalista. A via escolhida foi o corpo.  

 

Os americanos, inicialmente os do sexo masculino, buscando readquirir a imagem 

da força e da virilidade, começam a moldar seus corpos por intermédio de 

exercícios praticados com pesos, que produziam o aumento da massa muscular. 

Corpos musculosos e depilados (a ausência de pelos evidencia as formas 

adquiridas) eram exibidos em espetáculos, revistas e concursos. [...] Inicia-se, 

assim, uma prática que, no decorrer dos anos, tem fortalecido e ampliado seus 

domínios, bem como diversificado suas formas: o culto ao corpo (SOUZA, 2009, 

p.136). 

 

Neste viés, os Estados Unidos investem, de diferentes maneiras, em sua própria cultura do 

corpo, inspirados também nos movimentos culturais da Europa, e os quais traziam em seu 

alicerce os estudos de François Delsarte.  De acordo com a coreógrafa norte-americana, 

professora da Universidade da Califórnia, Irvine, e especialista em história da dança, Nancy 

Lee Ruyter (1999), a disseminação e os desdobramentos das teorias de Delsarte, 

posteriormente conhecida como delsartismo americano ou delsartismo norte-americano se 

deu em três fases.  

 



29 
 

A primeira, a partir do início da década de 1870, por intermédio do ator e dramaturgo norte-

americano James Morrison Steele Mackaye, de fato o único discípulo direto de Delsarte, e 

cujo foco estava direcionado ao treinamento de oradores e atores. Segundo Madureira 

(2002), Mackaye foi o maior disseminador da teoria delsartiana nos Estados Unidos, tendo 

organizado uma série de oito volumes sobre a Estética Aplicada e suas adaptações para o 

teatro, que não chegaram a ser publicados9. O acesso a este conteúdo é possível através da 

obra biográfica produzida e publicada posteriormente por seu filho, Percy MacKaye10.  

 

A segunda fase do delsartismo norte-americano criou forma a partir da década de 1880, 

através dos estudos de Genevieve Stebbins, aluna de Steele Mackaye, autora de uma das 

principais obras difusoras das teorias delsartianas no contexto norte-americano, The Delsarte 

System of Expression, publicada em seis edições entre 1885 e 1902, revisada e reimpressa 

em 1977 pela editora Dance Horizons. Foi a primeira pesquisadora a popularizar e a 

sistematizar a pesquisa de Delsarte fora do âmbito teatral e da oratória. Neste sentido, seus 

estudos foram determinantes para o desenvolvimento da cultura física e da ginástica nos 

Estados Unidos, amplamente difundida nas colleges (faculdades) norte-americanas, 

destinado ao público em geral, mas que influenciou principalmente as mulheres da classe 

média e alta.  

 

É importante ressaltar aqui que o código moral vigente no século XIX, era desenvolvido por 

autoridades masculinas da educação e da medicina e aplicado pela classe média e alta, o qual 

ditava o modo como toda sociedade deveria agir, quanto aos hábitos alimentares, 

vestimentas, comportamentos sexuais, dentre outros aspectos que incluíam também os 

cuidados com o corpo e a mente. As atividades realizadas pelas mulheres, tanto no âmbito 

físico quanto intelectual, eram extremamente restritas e/ou não recomendadas, sob a 

premissa de que estas poderiam prejudicar suas funções reprodutivas, como explica a 

historiadora, especialista em estudos sobre sexualidade feminina, Carroll Smith-

Rosenberg11:   

 

 

                                                           
9 Grande parte do material sobre Delsarte se encontra nos Estados Unidos, no Hill Memorial Library, na 

Lousiane State University, Baton Rouge, Departamento de Oratória (MADUREIRA, 2002).  
10 MACKAYE, Percy. Epoch: the life of Steele Mackaye. New York: Boni & Liverright, 1927. 
11 SMITH-ROSENBERG, Carroll. Disorderly Conduct: visions of gender in Victorian America. New York: 

Oxford U. Press, 1986.  
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Os médicos sustentavam a ideia de que o corpo da mulher continha apenas uma 

quantidade limitade de energia, o suficiente para o completo desenvolvimento do 

útero e dos ovários. Portanto, no início da puberdade, uma garota deveria evitar 

todo o tipo de atividade. [...] Na verdade, os médicos se utilizavam frequentemente 

desta teoria para impedir qualquer ação ou comportamento que eles consideravam 

não serem adequados para as mulheres; educação, trabalho em fábricas, 

religiosidade ou atividades assistencialistas, praticamente qualquer interesse fora 

do ambiente da casa, durante a puberdade, eram condenados (SMITH-

ROSENBERG, 1986, p. 187 apud RUYTER, 1999, p. XVI)12.     

   

 

Ainda de acordo com a autora, essa conduta na verdade endossava o fato de que o lugar da 

mulher não poderia ser outro, que não fosse em casa, aos cuidados dos filhos e no papel de 

esposa. Somente na segunda metade do século XIX, médicos e educadores físicos 

desenvolveram novas teorias e metodologias, as quais priorizavam a prática de exercícios 

corporais com o intuito de melhorar a saúde do corpo e da mente, e que também abrangiam 

o público feminino. Ao encontro dessas novas metodologias surgiu a ginástica corporal 

desenvolvida por Stebbins, fundamentada pelas teorias de Delsarte.  

 

Para Ruyter (1999), a prática dos princípios disseminados pelo delsartismo norte-americano, 

possibilitou que um número considerável de mulheres e crianças brancas, oriundas das 

classes média e alta dos Estados Unidos, pudessem dar atenção aos seus corpos de maneira 

socialmente aceitável, aprimorando suas habilidades físicas e expressivas, além de poderem 

se inscrever em apresentações cênicas realizadas em público. Podemos dizer que este 

contexto favoreceu o protagonismo majoritariamente feminino através do qual a Modern 

Dance se estruturou.  

 

Além da relevância do delsartismo norte-americano para história cultural e social das 

mulheres, destacamos seu papel fundamental na base da criação da Modern Dance, a qual 

está inserida em sua terceira fase, de acordo com Ruyter (1999). Nesta última, destaca-se a 

atuação de Henrietta Russel Hovey, a qual entrou em contato com as teorias delsartianas 

através do professor Lewis Baxter Monroe13 e das palestras de Mackaye, na Escola de 

                                                           
12 Woman´s body, doctors contended, contained only a limited amount of energy-energy needed for the full 

development of her uterus and ovaries. At the commencement of puberty, then, a girl should curtail all 

activity. [...] Indeed physicians routinely used this energy theory to sanction attacks upon any behavior they 

considered unfeminine; education, factory work, religious or charitable activities, virtually any interests 

outside the home during puberty were deplored. 
13 Lewis B. Monroe (1825-1879) foi também reitor da Boston University School of Oratory.  
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Oratória da Universidade de Boston14, em 1872, e posteriormente, em 1878, com o próprio 

filho de Delsarte, Gustave Delsarte15, em Paris.  

 

Hovey nasceu em 06 de abril de 1849 em Cooperstown, Nova Iorque, e faleceu em 16 de 

março de 1918, em Pasadena, California. Sobre o período em que esteve na França, Ruyter 

(1999) traz uma especulação de que Gustave Delsarte a tenha contratado como assistente e 

intérprete para seus alunos ingleses. Ainda que as informações sobre sua formação sejam 

dúbias e/ou nebulosas, há um livreto de 1889-1890 com recortes impressos e depoimentos 

que apresentam Hovey como uma autoridade sobre Delsarte no campo das belas artes, e 

ainda como referência na área de etiqueta e auto-apresentação.  

 

O jurista e diplomata norte-americano William Rounseville Alger (1822-1905), o qual 

também entrou em contato com as teorias delsartianas através de Gustave Delsarte, destaca 

alguns dos aspectos relacionados ao ensino de Gustave, e os quais provavelmente também 

fizeram parte da formação de Hovey: 

 

 

Ele ensinava, o que seu pai repassou a ele, o mesmo sistema de expressão, as 

mesmas leis e códigos, o mesmo treino da ginástica, disseminada posteriormente 

pelo Sr. Mackaye a seus pupilos, e ainda publicada pela senhorita Stebbins em 

seus livros. Ele ensinava “movimentos espirais dos braços” [e] espirais do corpo 

como um todo, incluindo oposições naturais da cabeça, do tronco e dos membros. 

Ele treinou seus pupilos na gentil, lenta, e precisa expansão, contração, e 

modulação de todos os agentes expressivos através de diferentes combinações de 

suas nove posturas. Ele ainda exemplificava as posturas das famosas estátuas 

clássicas, com uma sequencia musical eclética, ininterrupta; além de retratar, tal 

como seu pai, ele diria, muitas outras posturas e movimentos fundamentados 

diretamente em seus princípios de origem (ALGER, 1894, p.416 apud RUYTER, 

1999, p. 11-12)17.        

 

                                                           
14 Boston University School of Oratory. 
15 Gustave Delsarte (1836-1879) foi músico e compositor de pouco destaque na carreira musical. No entanto, 

foi responsável pela disseminação dos ensinamentos de seu pai para muitos discípulos, entre eles William 

Rounseville Alger e Henrietta Hovey, difusores das teorias delsartianas nos Estados Unidos.   
16 ALGER, William Rounseville. The Aesthetic Gymnastics of Delsarte. New York: Werner’s Magazine, 

january 1984.  
17 He taugh, as imparted to him by his father, the same system of expression, the same laws and rules, the same 

gymnastic training, given at a subsequente date by Mr. Mackaye to his pupils, and, still later, published by 

Miss Stebbins in her books. He taugh... “spiral movements of the arms” [and] spirations of the whole body, 

with flowing oppositions of the head, the torso, and the limbs. He trained his pupils in the gentle, slow, precise 

expansion, contraction, and modulation of all the expressive agentes through their nine forms of attitude, with 

their interchanging play. He also exemplified the poses of the famous classic statues, with a musical melting 

out of one into another, without any break in the passage; besides portraying, in the manner of his father, as he 

said, a great many other poses and movements based directly on their originating principles.  
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Em toda década de 1890, Hovey ministrou palestras e deu aulas sobre a metodologia de 

Delsarte, contemplando temas como “The Teachings of Delsarte” (os ensinamentos de 

Delsarte), “Expression in Oratory, Acting, Painting and Sculpture” (expressão na oratória, 

atuação, pintura e escultura), “Grace of Motion – Walking, Bowing, and Dancing” (a graça 

do movimento – caminhar, reverência e dança), “Artistic Dress” (figurino artístico) e 

“American Art – Present and Future” (arte americana – presente e futuro) (RUYTER, 1999, 

p. 38).          

 

Hovey mudou-se para os arredores de Los Angeles, no outono de 1909, onde continuou 

disseminando os princípios de Delsarte, baseados na integração entre mente e corpo, e com 

o objetivo de inserir a arte na vida cotidiana das pessoas. Foi neste contexto que ela conheceu 

Ted Shawn, um dos pioneiros da Modern Dance norte-americana, cuja parceria, segundo 

Ruyter (1999) consistiu provavelmente no fator responsável pelas informações que temos a 

respeito dela pois, diferente de Stebbins, Hovey não deixou nenhuma referência escrita.  

 

  

[Em 1915] uma mulher idosa de cabelos brancos voltou à cena...esta era a Sra. 

Richard Hovey [...]. Eu comecei naquele verão, e ... fiz aulas individuais com ela 

– o máximo de aulas possível durante a semana – e ela me ensinou a verdadeira 

ciência de François Delsarte,...o que, desde então, me deu base para toda a minha 

carreira, nas danças, nas aulas e nas palestras que realizei (SHAWN, 1974, p. 1218 

apud RUYTER, 1999, p. 31)19.    

 

Hovey foi para Ted Shawn a principal fonte sobre as teorias de Delsarte, motivo pelo qual 

ele a convidou, posteriormente, para lecionar na escola fundada por ele e sua esposa Ruth 

St. Denis, em Los Angeles, em 1915 – a Denishawn school of dancing and related arts – 

substrato da formação de Martha Graham em dança, e sobre a qual traremos mais detalhes 

adiante.  

 

Ruth e Ted tiveram a ideia de contratar professores extraordinários, entre eles 

Henrietta Russel Hovey (esposa do poeta Richard Hovey) que – depois da morte 

de dois outros discípulos, Genevieve Stebins e Steele MacKaye –  era a única 

pupila viva de Delsarte. Através da Srta. Hovey, todos na Denishawn se interaram 

das três leis de Delsarte – corpo, emoção, e intelecto – e suas categorias nas quais 

ele relacionava as propriedades corporais, emocionais e intelectuais, a cada 

                                                           
18 SHAWN, Ted. Every little movement: a book about Francois Delsarte. New York: Dance Horizons, 1974. 
19 [In 1915] a white haired elderly woman came back stage...this was the Mrs. Richard Hovey [...]. I begun that 

summer, and...took private lessons from Mrs Hovey – as many each week I could crowd in – and she taught 

me the true Science of Francois Delsarte,...and gave me the basis for all my performing, teaching and lecturing 

career ever since. 
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membro do corpo: por exemplo, o dorso da mão era corporal, a palma emocional, 

e os dedos intelectuais (DE MILLE, 1991, p. 44)20.     
 
 

Este seria, portanto, o fio condutor que aponta as influências das teorias de Delsarte nos 

Estados Unidos, as quais culminaram no surgimento do delsartismo norte-americano, que 

serviu de cenário e fundamentação para o surgimento da Modern Dance, e por sua vez 

reverberou, ainda que indiretamente, no desenvolvimento da poética e dos princípios que 

caracterizam a técnica de Graham, bem como de todos os outros dançarinos e coreógrafos 

que fizeram parte desse movimento. 

 

 

2.4. As décadas de 1920 e 1930 e o desenvolvimento da Modern Dance  

 

A palavra dança etimologicamente deriva do grego tanz – tensão. Uma tensão que 

se revela e se resolve por meio de um fluxo contínuo que se manifesta em tudo que 

está vivo e em sua volta. Dança manifesta tensão: movimento. O processo de 

individualização, tão próprio do mundo urbano em expansão, traz consigo o 

reconhecimento de si como parte do todo. Quanto mais percebo o que está a minha 

volta, o todo, mais me percebo como único. Únicos são os movimentos de cada 

indivíduo. Este constante desequilíbrio – pelas mudanças constantes – produz 

transformação e movimentos de toda ordem. Que dança poderia emergir desse 

contexto? (SOUZA, 2009, p. 113).   
  

 

De acordo com Souza (2009), sob uma perspectiva ampla, a Modern Dance trouxe consigo 

a ideia do indivíduo e sua capacidade de refletir sobre e questionar o seu próprio tempo e 

suas relações com o espaço. Artistas, coreógrafos, pesquisadores, precursores deste 

movimento moderno, proclamaram um caráter pessoal em suas obras, trazendo formatos 

intimistas, conteúdos subjetivos e questões individuais para o estilo do movimento. 

O corpo encontra-se em trânsito. Este vivencia a cidade entre obstáculos, incômodos, em 

meio a uma paisagem que se tornou apenas um pano de fundo. A eficiência das cidades passa 

a ser medida pela sua capacidade de manter mais fáceis e velozes os deslocamentos.   

 

                                                           
20Ruth and Ted had the imagination to hire extraordinary teachers, among them Henrietta Russel Hovey (wife 

of the poet Richard Hovey) who was – after the demise of the other two disciples, Genevieve Stebins and Steele 

MacKaye – the only living pupil of Delsarte. From Mrs. Hovey the Denishawners became acquainted with 

Delsarte’s three laws – physical, emotional, and mental – and the categories in which he charted physical, 

emotional, and mental properties of each member of the body: for instance, the heel of the hand was physical, 

the palm emotional, and the fingers mental (DE MILLE, 1991, p.44).  
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A vivência urbana implicará uma gradativa, porém, irreversível, carência dos 

sentidos, que corre em paralelo à aceleração da experiência. Apatia e desapego 

conjugam-se ao gosto pela velocidade fornecendo alguns indícios da identidade 

do homem moderno: ele é um passageiro e um espectador (SOUZA, 2009, p.116). 

 

 

Evidencia-se um ambiente propício à liberdade e a individualização. A corrida por/pelo 

dinheiro e a divisão do trabalho promovem ações que valorizam a pontualidade, a precisão, 

a competição. A cultura moderna, oriunda das grandes cidades, molda-se a partir de valores 

econômicos, dando origem a um novo indivíduo, um indivíduo urbano. 

 

Neste universo de individualidades a Modern Dance se estruturou, e seguiu em busca de um 

ritmo interno, de um movimento mais primitivo, de expressividade corporal-facial, de 

pesquisa sobre o deslocamento espacial, onde não há uma junção com propósito de realizar 

um cortejo para o rei, e sim um predomínio da pesquisa espacial do indivíduo.  

 

 

Não se dança mais para o rei, não há corpo de baile. Na qualidade de cidadão 

urbano, o dançarino/coreógrafo, originalmente por meio de pesquisas individuais, 

quer traduzir e explicitar a rua, os conflitos, um novo tempo. O corpo que se move 

na coreografia pode propor aos corpos que se movem pelas veias da cidade uma 

relação de co-presença. Trata-se, também, de uma experimentação, de uma 

provocação (SOUZA, 2009, p.117).  

 

 

A Modern Dance também incentivou o desenvolvimento de corpos fortes, resistentes, com 

capacidade de torção, contração, e impulso e não corpos longilíneos, dotados apenas de 

leveza e graciosidade. Criou-se um culto ao corpo cuja musculatura seja forte, capaz de 

promover quedas, suspensões, recuperações e corridas. Conhecer a si mesmo tornou-se uma 

finalidade, uma indagação exteriorizada em dança, traduzida em tensões.  

 

Na década de 1920, os Estados Unidos, mesmo após uma breve recessão consequente do 

período pós Primeira Guerra Mundial (1914-1918), encontrava-se em crescente crescimento 

econômico, traduzido no surgimento de uma sociedade que via o consumo como elemento 

essencial de felicidade e cidadania. Como destacam os historiadores Leandro Karnal, Sean 

Purdy, Luiz Estevam Fernandes e Marcus Vinicius de Morais: 

 

Os números eram impressionantes: a produção industrial cresceu 60%, a renda per 

capita aumentou em um terço, o desemprego e a inflação caíram. Avanços 

tecnológicos nos processos de produção na indústria automobilística (linha de 

montagem e mecanização), de comunicações (rádio e telefone), eletrônicos e 

plásticos (eletrodomésticos e outros bens de consumo) criaram produtos 
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inovadores a preços cada vez mais acessíveis. Circulavam entre as massas 

produtos antes restritos aos ricos – carros, luz elétrica, gramofone, rádio, cinema, 

aspirador de pó, geladeira e telefone –, o “jeito americano de viver” (american 

way of life) tornou-se o slogan exaltado do período (KARNAL et al, 2007, p.). 

 

 

A disseminação da ideia de liberdade associada ao consumo, encontrou ainda reforços na 

recém emersa indústria de propaganda e marketing, incluindo jornais, revistas de grande 

circulação e rádio, que atraía grande audiência na época.  

 

O sentimento nacionalista, expresso em certo orgulho de ser um cidadão norte-americano, 

fez que todas as áreas urbanas de grande e médio porte procurassem ter suas próprias 

organizações artísticas. De acordo com Souza (2009), este espírito cívico que se estenderia 

à formação das universidades, criação de museus e de companhias teatrais, transformou o 

país em consumidor e produtor de arte, e como nos Estados Unidos é possível deduzir do 

imposto de renda, desde o século XIX, o dinheiro aplicado em arte, as grandes empresas e 

os milionários empregaram grandes fortunas com essa finalidade (SOUZA, 2009). 

 

No entanto, todo esse sentimento de prosperidade econômica e social foi interrompido e 

frustrado pela maior crise econômica da história do capitalismo – a crise instaurada em 24 

de outubro de 1929, período que ficou posteriormente conhecido como a Grande Depressão 

Americana21, e que só foi de fato superado após o final da Segunda Guerra Mundial.  

 

Os norte-americanos nunca haviam enfrentado tamanho desespero, pobreza, desemprego, e 

imensurável choque social quanto nos anos de 1930. A severidade da crise econômica e a 

aparente incapacidade do governo para resolvê-la provocaram uma forte desilusão com 

relação ao sistema, o que de acordo com Karnal et. Al (2007), refletiu com nitidez no 

surgimento em massa de renovados movimentos, no desenvolvimento de uma cultura de 

                                                           
21 Karnal et. al (2007) também trazem a reflexão de analistas, como Alan Brinkley, sobre as principais possíveis 

causas que culminaram na Grande Depressão norte-americana: “Primeiro, à economia americana nos anos 

1920 faltava diversificação. O crescimento econômico dependia desproporcionalmente de poucas indústrias, 

como a automobilística e a da construção civil. Quando as vendas nesses setores diminuíram, o resto da 

economia não conseguiu compensar. Segundo, a distribuição altamente desigual da renda significava um 

mercado de consumo truncado. Terceiro, bancos dependiam de muitos empréstimos feitos por fazendeiros, 

negociantes e países estrangeiros e, quando a economia tombou, os devedores não conseguiram pagar, 

causando uma reação em cadeia de falências econômicas. A especulação selvagem na Bolsa de Valores foi a 

faísca que ateou fogo no barril de pólvora de uma economia fundamentalmente exuberante, mas frágil” 

(KARNAL et al, 2007, p.). 
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protesto social e nos questionamentos difundidos na sociedade como um todo. A vida 

econômica e social das famílias mudou completamente. 

 

 

Ressurgiu a prática de fabricar roupas, manter hortas, cozinhar e fazer todas as 

refeições em casa. Para economizar, muitas famílias alugaram quartos ou 

dividiram casas com parentes e outras famílias. Essas mudanças provocaram 

tensões na vida familiar. Não podendo conseguir emprego ou forçados a pedir 

assistência, muitos homens abandonaram suas famílias. Taxas de fecundidade e 

casamento diminuíram pela primeira vez no país desde os primeiros anos do século 

XIX. As mulheres padeceram não somente pelas condições econômicas ruins, mas 

também vítimas dos estereótipos sexuais ligados a seu papel social. Nas fábricas, 

muitas perderam trabalho para os homens, aos quais foi dada prioridade nas 

poucas vagas existentes (KARNAL et al, 2007, p.). 
 

 

Em 1933 e 1934, o presidente Roosevelt lançou o primeiro New Deal, e em 1935, o segundo. 

Estes consistiam em pacotes de reformas que visavam a recuperação industrial e agrícola, a 

regularização do sistema financeiro, a implementação de programas de assistência social 

emergencial, a cobrança de impostos sobre fortunas privadas, dentre outras várias medidas. 

Ainda de acordo com Karnal et. Al (2007), o impacto da crise econômica e as novas 

alternativas políticas influenciaram significativamente a indústria cultural, em todas as 

esferas: 

 

 

Os populares “filmes de gangster” relataram o desolado pano de fundo da vida na 

depressão, com seus políticos corruptos e sua miséria econômica. As “comédias” 

dos irmãos Marx e as estreladas por Mae West ridicularizaram instituições 

tradicionais e convenções sociais e sexuais da classe média. Alguns “dramas”, 

como O pão nosso, de King Vidor (1932), e As vinhas da ira, de John Ford (1939), 

abertamente se engajaram na crítica social bem como as “sátiras” de Charlie 

Chaplin, como Tempos modernos (1936). Tais explorações culturais provocaram 

bastante protesto de grupos religiosos e políticos conservadores, forçando os 

chefes de estúdios a censurarem suas produções. Conscientemente, na segunda 

metade da década, os diretores de programas de rádio e filmes de Hollywood 

concentraram-se no “escapismo”, usando humor e “histórias leves” para distrair 

as pessoas das atribulações da depressão e lembrá-las das possibilidades de 

prosperidade na “américa livre”. Foi a época dos primeiros filmes de animação de 

Walt disney, da exaltação cinematográfica à polícia e ao fbi, dos populares 

musicais e da honestidade da “américa caipira” relatada em Mr. Smith vai para 

Washington, do diretor Frank Capra. O mundo hollywoodiano da fantasia 

cultivava a crença nas possibilidades de sucesso individual, na capacidade do 

governo em proteger cidadãos contra o crime e numa visão da américa como uma 

sociedade sem classes. A gravidade da crise econômica e os crescentes 

questionamentos políticos e sociais também foram refletidos em outras ofertas 

culturais da época. Jornalistas e escritores exploraram o tema da vida dos 

desempregados e dos pobres rurais e sua luta por sobrevivência e dignidade. A 

administração das Obras Públicas (wpa) do governo roosevelt contratou 

fotógrafos, musicólogos, atores, artistas plásticos, coreógrafos e músicos para 
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documentar e dar expressão à diversidade do povo americano e suas tradições 

comuns, resultando em projetos inovadores [...] (KARNAL et al, 2007, p.).  

 

 

A dança encontrou neste cenário repleto de manifestações complexas nos âmbitos político, 

econômico, social e cultural, um solo rico para se reinventar e se desenvolver. A Modern 

Dance foi se destacando cada vez mais no cenário nacional, especialmente em Nova York, 

que havia se tornado o grande centro cultural de artistas na década de 1930, e conquistou 

popularidade e prestígio não somente entre os norte-americanos, mas também entre 

estrangeiros que atravessaram o atlântico para apreciá-la. Como destaca De Mille (1991): 

 

Os dançarinos agora são bem mais sucedidos, muito mais influentes e, em geral, 

melhores. Há muito mais ótimos e distintos dançarinos em Nova York, em uma 

única temporada hoje, do que havia em toda a Europa dez anos antes da Segunda 

Guerra Mundial. Neste momento, há em Nova York as seis maiores companhias 

de dança, com temporadas regulares, e muitas outras menores também 

promissoras. Todas as companhias influentes, experimentais ou exóticas do 

mundo visitam. A dança agora possui tanta popularidade quando o baseball e o 

tênis, como entretenimento. Isto é novo. [...] Ingressos para as apresentações de 

dança norte-americanas, custavam geralmente no máximo $2,30 dólares, e a 

bilheteria nunca ultrapassavam a margem dos mil dólares. Com exceção das 

apresentações de Martha Graham. Martha era a única que conseguia mais que isso, 

e o que acontecia regularmente (DE MILLE, 1991, p. 165-166)22.     

 

 

 

Outra forma de acesso à dança, pelo público em geral, acontecia via instituições 

educacionais, colleges e universidades. Foram criados alguns programas de verão, 

idealizados pelo desejo e esforço de muitos ex-estudantes que começaram a exigir uma 

abordagem acadêmica dos princípios básicos de técnica, composição em dança e 

apresentação. Como por exemplo, Bessie Schönberg, ex-aluna e dançarina da companhia de 

Graham, a qual era a responsável pelo departamento de dança da Sarah Lawrence College, 

em Bronxville – Nova York, e convidou muitos dos dançarinos modernos estabelecidos, 

incluindo a veterana St. Denis, para dar aula. Também o programa de verão da Benninton 

School e seu festival, em 1934, reuniu representantes da Modern Dance, entre eles Martha 

Graham (DE MILLE, 1991).  

                                                           
22 Dance performers are more successful now, by far more affluent, and, on the whole, better. There is more 

good, even distinguished, dancing in New York in a single season today than there was in all of Europe ten 

years before the Second World War. There are currently in New York City six major residente dance companies 

with regular seasons, and there are several promising minor companies. All the powerful, curious, or exotic 

companies of the world visit. Dance now competes in popularity with baseball and tennis as entertainment. It 

is new. [...] Tickets for American dance performances were priced with a $2,30 top, and box-office takes never 

exceeded a thousand dollars. Except for programs by Martha Graham. Martha was the only one who could best 

this, and did so regularly.  
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De acordo com a dançarina e pesquisadora norte-americana Ellen Graff (1997), o cenário 

político da década de 1930 também foi promissor no que diz respeito a alianças entre 

dançarinos e artistas de outras linguagens, como poetas, músicos e atores. Como forte 

exemplo, a autora aponta a disseminação do método do ator e diretor russo Constantin 

Stanislavsky, pelo Group Theatre, e posteriormente pelo Actors Studio, em Nova York. O 

“Método”23, como ficou conhecido posteriormente nos Estados Unidos, trazia um novo 

sistema de treinamento para atores que, a grosso modo, visava criar uma atmosfera realista, 

a partir do trabalho com as emoções e memórias afetivas resgatadas da própria experiência 

dos atores. Este embasamento para a manifestação das emoções no palco, promovido pelos 

ensinamentos de Stanislavisky teria interessado e influenciado os dançarinos modernos, 

incluindo Martha Graham. Graff (1997) afirma que o pensamento que atravessou a Modern 

Dance de que a experiência interior do dançarino consistia fator essencial teria sua origem 

no “Método”. A norte-americana, pesquisadora sobre dança Valentina Litvinoff descreve a 

própria Martha Graham como exemplo substancial da incorporação dos ensinamentos de 

Stanislavisky: 

 

 

Cada movimento dela no palco...é uma ilustração do uso do Método...pequenos e 

grandes gestos engajados, emocionalmente honestos, coloridos por um sendo de 

história e época, impulsionados por uma lógica orgânica... Além disso, os 

movimentos de Graham constituíam por si só a identidade da ação e suas 

qualidades – diferente de uma ação realizada apenas com esta ou aquela expressão 

(LITVNOFF, 1971-197224 apud GRAFF, 1997, p. 74)25.  

 

 

Em suma, podemos inferir que nos Estados Unidos e ao redor do mundo, além de marcantes 

eventos políticos, econômicos e sociais, como a Grande Depressão Norte-americana e 

Primeira Guerra Mundial, a década de 1930 se apresentou repleta de importantes, ricas e 

diversificadas transformações artísticas, dentre as quais Graham fez parte com suas 

                                                           
23 O Método de Interpretação Para o Ator ou simplesmente O Método, como é conhecido, foi desenvolvido 

nos palcos norte-americanos, principalmente em Nova York nas décadas de 1930 e 1940. Os atores de teatro 

Elia Kazan, Robert Lewis, Lee Strasberg, primeiro no Group Theatre e, posteriormente no Actors Studio, 

desenvolveram uma forma particular do sistema proposto por Stanislavsky a partir dos ensinamentos de Lee 

Strasberg no American Laboratory Theatre, em 1920. 
24 LITVNOFF, Valentina. The use of Stanislavsky for the Theacher of Modern Dance. Nova York: Dance 

Scope Magazine, 1971-1972. 
25 Her every movement on the stage...is an illustration of the use of the Method...big gestures and small are all 

motivated, emotionally honest, colored by a sense of history and period, driven by an organic 

logic...Furthermore Graham’s movements are an identity of the act and its qualities – as distinct from an action 

which is merely done with this or that expression.  
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particularidades na dança. Suas contribuições também foram acompanhadas pelas de muitos 

outros dançarinos, além de músicos instrumentistas, cantores, compositores, artistas 

plásticos, escritores, dentre outros artistas, como acrescenta Horosko (2002): 

 

 

Martha não estava sozinha na revolução das artes. Arnold Schoenberg, Prokofiev, 

Gershwin, e Scott Joplin, entre outros, estavam inflamando suas próprias trilhas; 

Edit Wharton, Theodore Dreiser, O. Henry, Fitzgerald, Thomas Wolfe, e 

Hemingway estavam entre os escritores em busca de uma nova voz; Chagall, 

Braque, e Picasso surpreendiam o mundo. Os Estados Unidos haviam sobrevivido 

a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão, conheciam a revolução Russa, 

e viram o cinema mudo surgir nos longas de três horas da D.W.Griffith. Isadora 

Duncan publicou seu livro Minha Vida, em 1928 [...]. Anna Pavlova visitou o 

continente americano e estava prestes a se tornar umas das bailarinas clássicas 

mais famosas do mundo. Não haviam grandes companhias de balé clássico nos 

Estados Unidos até o final da década [1920] (HOROSKO, 2002, p. 15)26. 

 

 

 

Além, claro, de seus precursores, pioneiros, representantes da primeira geração da Modern 

Dance, e seus colegas contemporâneos, que juntamente a Graham compõe a segunda 

geração da Modern Dance, figuras estas que serão apresentadas a seguir.      

 

2.5. Personagens da Modern Dance 

 

Compreende-se a Modern Dance em duas gerações. A primeira possui como representantes, 

Löie Fuller, Isadora Duncan, Ruth St. Denis, Ted Shawn. A segunda geração é marcada 

principalmente por Doris Humphrey, Charles Weidman e Martha Graham. De acordo com 

a pesquisadora, doutora em artes, Cássia Navas (2013), ao considerar as dessemelhanças e 

contradições de Merce Cunningham para com o trabalho de Graham, consideramos a terceira 

geração (a da negação) como Pós-Modern Dance. Esta fase será retratada no capítulo 3, no 

subitem A negação como código - o olhar de Merce Cunningham sobre Graham e a Modern 

Dance.  

                                                           
26 Martha was not alone in the revolution of the arts. Arnold Schoenberg, Prokofiev, Gershwin, and Scott 

Joplin, among others, were blazing their own trails; Edit Wharton, Theodore Dreiser, O. Henry, Fitzgerald, 

Thomas Wolfe, and Hemingway were among the writers finding a new voice; Chagall, Braque, and Picasso 

were astounding the world. America had survived World War I and the Great Depression, knew about the 

Russion revolution, and saw silent movie shorts grow into a three-hour D.W. Griffith film. Isadora Duncan 

published her book My Life in 1928 [...]. Anna Pavlova had visited America and was about to become the most 

famous dancer in the world. There were no major ballet companies in the United States until later in the decade.  
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2.5.1. Primeira Geração ou pioneiros da Modern Dance 

 

2.5.1.1. Loie Fuller 

 

Marie Louise Fuller, mais conhecida como Loie Fuller (1862-1928) é natural de Hinsdale, 

Illinois, Estados Unidos. Considerada uma artista pioneira, tanto da Modern Dance, quanto 

da iluminação teatral. Fuller tornou-se mundialmente conhecida através de seu trabalho 

inédito, a Serpentine Dance27, criado na década de 1890, no qual eram utilizadas projeções 

de luz sobre longos tecidos costurados em varas de até três metros de comprimento, e com 

as quais ela realizava movimentos ondulatórios, criando uma atmosfera ilusionista.  

De acordo com a dançarina, coreógrafa e pesquisadora norte-americana, radicada no Brasil, 

Holly Cavrell (2012), a força e a confiança de seu movimento prescindiam impulso e força 

em um expressivo trabalho de torso, além da habilidade demandada pelas extensas varas. 

Loie Fuller definiu sua dança como movimento; o movimento como a expressão de uma 

sensação; e a sensação como uma reação no corpo humano produzida por uma impressão ou 

uma ideia percebida pela mente. 

Ainda que Fuller tenha feito sucesso nos Estados Unidos, somente encontrou o 

reconhecimento e obteve sua licença de direitos autorais, sobre seu trabalho na área de 

iluminação, em Paris, França. Lá acabou permanecendo a maior parte de sua vida, onde 

consolidou sua carreira, e mais tarde foi a responsável por alavancar a carreira de Isadora 

Duncan na Europa (CAVRELL, 2012).   

 

                                                           
27 Um trecho da Serpentine Dance criada por Loie Fuller pode ser visualizado no vídeo Loie Fuller, Danse 

Serpentine, por Lumiere Brothers, 1897 (CULTURA INQUIETA, 2014). Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=O8soP3ry9y0>. Acesso em 05 jan 2016.   
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    Figura 02 – Loie Fuller, 1901. Foto: Fal Studio.       

    Fonte: Library of Congress, Music Division28. 

 

 

2.5.1.2. Isadora Duncan 

 

Angela Isadora Duncan (1877-1927) é natural de São Francisco, Califórnia, Estados Unidos. 

Filha de um poeta e uma pianista, ficou conhecida por sua personalidade irreverente, que 

desafiou a moral e os bons costumes da época, e que a tornou um símbolo da luta pela 

liberdade tanto na esfera do feminino quanto na dança. Isadora dançou sem corpete, vestida 

apenas por túnicas transparentes, cabelos soltos e com os pés descalços, e não deixou os 

                                                           
28 Disponível em <http://www.loc.gov/pictures/item/2002714813/>. Acesso em 22 jan 2016. 
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palcos nem mesmo quando esteve grávida. Casou-se três vezes: com o cenógrafo e 

encenador teatral inglês Gordon Craig, com quem teve sua filha Deirdre; com o empresário 

milionário Eugene Singer, com que teve seu filho Patrick; e por último com o poeta russo 

Serguei Essenin. Sua busca por uma dança livre, que expressasse seus sentimentos, floresceu 

ainda na adolescência, época em que ela e sua irmã davam aulas de dança em São Francisco:   

Eu seguia apenas a minha fantasia e improvisava ao sabor do momento, ensinando 

todos os gestos belos que me passavam pela cabeça. Uma das minhas primeiras 

danças foi um poema de Longfellow: “Lancei uma flecha no céu”. Costumava 

recitar o poema e ensinava as crianças a acompanharem o sentido dos versos por 

meio de gestos e atitudes. À noite, mamãe nos acompanhava ao piano, enquanto 

eu compunha danças (DUNCAN, 1986, p. 25).  

 

Em busca de um lugar em que seu novo estilo de dança pudesse ser reconhecido, Isadora 

mudou-se em 1898 para Londres. Foi na Europa, mais especificamente na França, que ela 

teve sua carreira consolidada, alcançando seu auge no período entre 1902 e 1913. Dançou 

sozinha até o ano de fundação de sua própria escola em Grunewald, na Alemanha, em 1904, 

quando ganhou a companhia de suas jovens alunas, todas mulheres, dentre as quais seis delas 

tornaram-se as principais responsáveis pela divulgação de sua filosofia, conhecidas 

posteriormente como as isadorables (DUNCAN, 1986). 

Os poemas de seu pai sobre a cultura grega, e sua visita à coleção de vasos e o acervo 

iconográfico grego, no museu do Louvre, em Paris, por longos anos inspiraram sua dança, o 

que para Duncan (1986) representava as forças naturais e a espiritualidade que 

impulsionavam sua movimentação livre. Duncan também gostava de utilizar compositores 

eruditos em suas criações, tais como Christoph Willibald Gluck e Frederic Chopin o que, de 

acordo com Cavrell (2012), não era comum fora do universo do balé clássico. Outra 

característica do trabalho de Duncan consistiu no impulso do movimento partindo do plexo 

solar29.  

                                                           
29 Termo oriundo da filosofia Hindu, o plexo solar compreende o quarto cakra (centro de energia psicofísica), 

também chamado de Anáhata, localizado no centro do peito, na região entre a quarta e quinta vértebra torácica. 

De acordo o filósofo e guru indiano Prabhat Ranjan Sarkar (1990), neste cakra domina-se a linguagem, a 

poesia, todos os empreendimentos verbais, desejos e funções físicas. As energias masculinas e femininas ficam 

equilibradas, os sentidos são controlados, e a pessoa flui livremente, sem obstáculos de barreiras externas.     
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Lori Belilove, especialista em Duncan e diretora da Isadora Duncan Dance Company30, 

explica um pouco sobre os estímulos para a criação de suas danças:  

Era necessário haver uma autenticidade interna que serviria para se fazer qualquer 

movimento. Há outros centros que poderiam ser aproveitados, dependendo dos 

movimentos solicitados. Isadora dizia que quando se ouve música, deve-se ouvi-

la com sua alma e isso dirá como se mover. Ela via e sentia música como gatilho 

e suporte para o movimento. A partir dos vasos e da arte grega, Isadora vislumbrou 

o corpo ideal, como sendo o corpo grego. Ela sentia um parentesco ali. As formas 

eram circulares, nunca angulares. A respiração era muito importante. Qualquer 

gesto sempre se iniciava de dentro e se estendia para fora do corpo. Assim como 

a respiração, a partir do qual se poderia dançar (BELILOVE, 200431 apud 

CAVRELL, 2012, p.104). 

 

 

 
               Figura 03 – Isadora Duncan. Foto: Arnold Genthe. 

               Fonte: Library of Congress, Music Division32. 

 

 

Isadora Duncan morreu aos cinquenta anos, em um acidente trágico durante um passeio em 

Nice, na França, estrangulada por sua longa echarpe que ficou presa nas rodas de um 

automóvel conversível. Sua busca por uma expressão individual impulsionou, juntamente 

de Loie Fuller e Ruth St. Denis, os primeiros passos da Modern Dance, nos Estados Unidos.  

                                                           
30 Fruto da Isadora Duncan Dance Foundation (IDDF), fundada em Nova Iorque, pela terceira geração de 

discípulas de Isadora, nos anos de 1980. Disponível em 

<http://www.smartlabs.us/customers/isadoraduncan/home>. Acesso em 05 jan 2016.  
31 Entrevista com Lori Belilove, realizada por Holly Cavrell em 4 de dezembro de 2004, em Nova York.   
32 Disponível em < http://www.loc.gov/pictures/item/agc1996000049/PP/>. Acesso em 22 jan 2016. 
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2.5.1.3. Ruth St Denis e Ted Shawn (Denishawn School) 

 

Ruth Saint Denis (1879-1968) foi dançarina, coreógrafa e professora de dança, natural de 

New Jersey, Estados Unidos. Segundo o pesquisador norte-americano, Ph.D. em dança, 

Thom Hetch (2012), a mudança de Ruth e sua família para Nova York despertou seu 

interesse pela literatura e a prática espiritual, como a filosofia Budista e a cultura Hindu, as 

quais inspiraram a criação de suas danças ritualísticas, adaptadas para a música ocidental, 

que marcaram sua carreira. Como podemos observar nas próprias palavras de Ruth: “sem 

dúvida nenhuma, eu era naquela época um tipo de ritualista da dança. A intensidade da minha 

vida espiritual encontrou no movimento um foco, exatamente da mesma forma que outras 

pessoas jovens e sérias encontrariam na igreja”33 (ST. DENIS, 1939, p.5734 apud HETCH, 

2012, p.1).  

 

Sua primeira apresentação pública, Incense, aconteceu em 22 de março de 1906, no teatro 

Hudson, em Nova York. Em 1914, Ruth St. Denis conhece Ted Shawn, em Nova York, o 

qual um ano depois viria se tornar seu marido e grande parceiro em sua trajetória na dança.  

 

Ted Shawn (1891-1972) foi dançarino, coreógrafo, professor de dança e teologia, natural da 

cidade de Kansas, Missouri. De acordo com o pesquisador norte-americano Paul A. Scolieri 

(2012), Ted Shawn teria sido o primeiro homem nos Estados Unidos a se destacar 

internacionalmente como dançarino e coreógrafo, possibilitando a legitimação e a 

disseminação da profissão de dançarino no meio masculino, fato que também o tornou ao 

longo de sua carreira um símbolo de beleza e fisicalidade. Em 1912, Ted mudou-se para Los 

Angeles, onde começou a dar aulas de dança de salão.  

 

Em 1915, ele e sua recém esposa Ruth St. Denis fundaram a primeira escola de formação e 

a primeira companhia de dança da América do Norte, a Denishawn School of Dancing and 

Related Arts, e a Denishawn Company. Situada em Los Angeles, Califórnia, podemos dizer 

que a escola foi o berço da criação da Modern Dance nos Estados Unidos.  

 

                                                           
33 Without any question I was at that time a kind of dancing ritualist. The intensities of my spiritual life had 

found a focus of action in exactly the same way that another earnest young person would enter the church (ST. 

DENIS, 1939, p.5733 apud  HETCH, 2012, p.1). 
34 St. Denis, Ruth. An Unfinished Life: An Autobiography. New York, NY: Harper and Brothers, 1939. 
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Los Angeles, no primeiro quarto de século, se desenvolveu por meio da inserção 

de uma comunidade chinesa, tão grande quanto a de Nova York, e de uma 

comunidade japonesa considerável, cujas comunidades recebiam a visita de atores 

e dançarinos, bem como sábios vindos do Oriente. Estes eram prontamente 

convidados a fazer demonstrações e palestras na Denishawn school, com ajuda de 

intérpretes para explicá-las. Este era um notável conhecimento obtido em primeira 

mão, diante do qual os pupilos sentiam-se afortunados de poder apreciá-lo (DE 

MILLE, 1991, p.44)35. 

  

 

Não sabemos ao certo quando foi inaugurada, mas existiu também uma filial da Denishawn 

School na cidade de Nova York. De acordo com Hecht (2012), no período de 1922 a 1925, 

foram criadas em torno de uma dúzia de filiais da escola, situadas em grandes cidades norte-

americanas, as quais contribuíram para, além da disseminação da técnica Denishawn, 

também para a realização das apresentações e turnês da Denishawn Company.  

 

O currículo da Denishawn School era composto por uma variedade de estilos, cuja mistura 

eclética aos poucos produziu e caracterizou o que ficou conhecido como a técnica 

Denishawn. A formação dos dançarinos da escola consistia, portanto, em aulas de dança 

oriental e kundalini yoga36, ministradas por Ruth, dança de salão e dança étnica (inspirada 

nos povos nativos norte-americanos), ministradas por Ted, gestual dramático e ginásticas 

delsartianas, ministradas por Ted e Henrietta Hovey, além de aulas de balé clássico.  

 

De acordo com a bailarina, pesquisadora, e doutora em artes Patrícia Leal (2000), a escola 

fundada e dirigida pelo casal Ruth Saint Denis e Ted Shawn também tinha como intuito 

promover aos alunos, além da aprendizagem técnico-corporal, conhecimentos sobre música 

(sob influências de Dalcroze), aulas de piano, história da arte, teologia e filosofia 

(principalmente a Hindu com a qual Ruth St Denis teve estreito contato), além de práticas 

espirituais, que segundo Ruth, refinavam o espírito artístico.   

 

                                                           
35 Los Angeles in the first quarter of this century was enhanced by quite considerable Chinatown, as large as 

that of New York, and a sizable Japantown, and to these communities came visiting actors and dancers as 

well as sages from the Orient. They were invited immediately to the Denishawn school to demonstrate and, 

with the aid of interpreters, to explain and lecture. This was remarkable firsthand knowledge, and the pupils 

counted themselves fortunate to be exposed to it. 
36A Kundalini Yoga faz parte da filosofia do Tantra hindu e compreende o núcleo dos ensinamentos do Hatha-

Yoga.  O objetivo principal desta prática consiste em despertar, por meio de posturas e da respiração, a energia 

kundalini (“enrodilhada”) adormecida no centro psicoenergético (cákra) mais baixo do corpo, e elevá-la até 

cakra mais alto, no topo da cabeça, provocando um estado temporário e pleno de bem-aventurança 

(FEUERSTEIN, 2006).    
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                  Figura 04 – Folheto de divulgação da Denishawn School, em Nova York, 1929. Foto: New Deal. 

                  Fonte: New Deal Network37. 

 

Além das turnês, os dançarinos da companhia realizavam apresentações em diversos eventos 

sociais, pagos ou beneficentes, bem como missas, concertos em estádios, desfiles, e até 

mesmo para filmes de Hollywood (SCOLIERI, 2012).    

 

Segundo Hetch (2012), o principal legado de St. Denis para o desenvolvimento da Modern 

Dance consiste na sua capacidade de reunir conhecimentos e tradições oriundos de diferentes 

culturas, cujas influências construíram sua crença e seu trabalho na dança como expressão 

espiritual. Já Shawn, segundo Scolieri (2012), foi responsável por difundir os princípios do 

delsartismo consolidado nos Estados Unidos, e a ideia de uma dança sagrada, mas que 

traduzisse o sentimento nacionalista, presentes em suas coreografias e em seus livros.  

 

 

 

 

 

                                                           
37 Disponível em <http://newdeal.feri.org/magpie/images/dwc254.htm>. Acesso em 22 jan 2016.  
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                     Figura 05 – Ruth St. Denis e Ted Shawn, no início dos anos 1900. Foto: New Deal. 

                     Fonte: Pinterest38. 

 

O casal Ruth e Ted Shawn, por intermédio de suas escolas, foram responsáveis por formar 

uma geração de professores e dançarinos, cujas pesquisas posteriores continuaram a 

revolucionar a história da dança, e que foram responsáveis por consolidar a Modern Dance 

nos Estados Unidos, e no mundo, e dos quais podemos destacar Doris Humprey, Charles 

Weidman, e o cerne desta presente pesquisa, Martha Graham. Falaremos das contribuições 

destas figuras a seguir.  

  

                                                           
38 Disponível em <https://br.pinterest.com/pin/460211655644922332/>. Acesso em 22 jan 2016. 

http://my-little-time-machine.tumblr.com/post/20149671160/elysskama-ruth-st-denis-ted-shawn-carlo
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2.5.2. Segunda Geração da Modern Dance 

 

 

2.5.2.1. Doris Humphrey e Charles Weidman 

 

Doris Humphrey (1895-1958) foi dançarina e coreógrafa norte-americana, natural de Oak 

Park, Illinois. Antes de ingressar na Denishawn school, em 1917, Humphrey já havia feito e 

ministrado aulas de dança livre, folclórica e dança de salão, em sua cidade natal. Na escola 

de Ruth e Ted Shawn tornou-se a principal dançarina e coreógrafa dos recitais realizados 

pelo casal, conhecidos como St. Denis´s Music Visualizations.   

 

Em 1928, Humphrey iniciou sua carreira independente que contou com as parcerias do 

produtor musical Pauline Lawrence e Charles Weidman, e que culminou na criação da 

companhia Humphrey-Weidman, encerrada no período da Segunda Guerra Mundial, por 

problemas financeiros.  

 

De acordo com a escritora e pesquisadora norte-americana Marcia B. Siegel (2012), no 

período entre 1947 até seu falecimento devido a um câncer, em 1958, Doris Humphrey deu 

aulas e treinou inúmeros dançarinos, entre eles, o mexicano José Limón (que também 

estudou com Charles Weidman).   

 

Ainda de acordo com Siegel (2012), Humphrey se interessava por temas que incluíam ciclos 

naturais, processos e forças vitais, construindo uma técnica apoiada na respiração, no gesto, 

nas relações com peso, equilíbrio e orientação espacial, resultando em sua característica 

marcante, fall and recovery (quedas e recuperações). Como ressalta Bisse (2008): 

 

[Humphrey] partia de uma história do gesto, classificando-o em quatro tipos: 

gestos sociais – os das relações dos homens entre si; gestos funcionais – os de 

trabalho e da vida diária; gestos rituais – os das religiões; e gestos emocionais – 

tradução imediata dos sentimentos individuais. Pesquisando o gesto primitivo, 

buscava encontrar o ritmo fundamental. Para ela, o ritmo gera-se pela relação do 

corpo com o espaço. O peso – que também é símbolo das forças que agem contra 

o homem – atrai o corpo para a terra. A força física e espiritual recoloca-o na 

posição vertical. Entre essas duas posições estáticas de equilíbrio, encontra-se a 

vida. As duas palavras-chave de sua técnica são: cair e refazer (fall-recovery)” 

(BISSE, 2008, p.34). 
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No mesmo ano de seu falecimento Humphrey publicou seu livro The Art of Making Dances, 

o qual descreve seu trabalho técnico e coreográfico.  

 

 
               Figura 06 – Doris Humphrey e Charles Weidman, provavelmente nos anos 1930.  

               Foto: Domínio Público. 

               Fonte: Charles Weidman Dance Foundation39. 

 

Charles Weidman (1901-1975) foi dançarino, coreógrafo e professor de dança, natural de 

Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, cuja formação na dança teve início nos anos de 1920, 

na Denishawn School, em Los Angeles.  

Sua trajetória na Modern Dance foi marcada por parcerias artísticas com Martha Graham, 

no período em que esteve na Denishawn, e com Doris Humphrey, na Humphrey-Weidman 

Company, no período entre 1930 e 1940. Weidman trabalhou ainda como coreógrafo para a 

Broadway e para a New York City Opera, até o início da década de 1960, quando fundou sua 

própria companhia.  

                                                           
39 Disponível em <https://charlesweidman.files.wordpress.com/2013/01/chasdoris.jpg>. Acesso em 15 fev 

2016.  
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Neste contexto, Charles Weidman desenvolveu sua própria técnica, denominada de kinetic 

pantomime (pantomima cinética), e a qual, de acordo com os pesquisadores norte-

americanos Ann Dils e Clay Daniel (2012), era constituída por juggling (malabarismo), 

reversing and distorting (inversão e distorção), cause and effect (causa e efeito), impulse 

and reaction (impulso e reação).  

Outros aspectos sobre sua trajetória e contribuições para Modern Dance podem ser 

encontrados na página virtual da Charles Weidman Dance Foundation40.     

 
         Figura 07 – Charles Weidman e Martha Graham, na Denishawn School, provavelmente nos anos de 1920.   

         Foto: Domínio Público. 

         Fonte: Charles Weidman Dance Foundation41. 

 

                                                           
40 Disponível em <http://www.charlesweidman.org>. Acesso em 18 jan 2016. 
41 Disponível em <https://charlesweidman.files.wordpress.com/2013/01/chasmartha.jpg>. Acesso em 18 jan 

2016. 
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Apresentamos neste capítulo o contexto histórico, sociocultural e os principais personagens 

que contribuíram para a criação e o desenvolvimento do que hoje identificamos como a 

Modern Dance norte-americana, e que alcançou seu ápice com o trabalho de Martha 

Graham. Como destaca o crítico de dança norte-americano Walter Terry (1971): 

 

O sangue de dez gerações de norte-americanos constitui sua herança física, a 

ossatura da terra onde ela vive fornece o esqueleto para suas danças; inseparáveis, 

vivem em Martha Graham. Os recursos podem mudar, características superficiais 

podem variar em diferentes danças, os temas podem ser estrangeiros ou universais, 

mas o sangue puritano e a ossatura norte-americana são irremovíveis de suas 

danças, bem como de seu próprio ser (TERRY, 1971
42

 apud GRAFF, 1997)43. 

 

 

Ainda que a atmosfera social e cultural fosse compartilhada, o movimento moderno na 

dança, de acordo com De Mille (1991), foi fruto de pesquisas individuais e muitas vezes 

solitárias, visto que seus representantes, especialmente no auge de suas carreiras, tinham 

pouco contato entre si, com exceção dos cursos de verão ministrados nas universidades. 

 

A partir deste panorama geral de contextualizações, podemos aprofundar um pouco mais o 

olhar sobre a poética de Martha Graham, cuja trajetória pessoal, criativa e técnica será 

apresentada a seguir.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 TERRY, Walter. The Dance in America. New York: Harper and Row, 1971 [1956].  
43 The blood of ten generations of Americans is her bodily heritage, the bone of the land in which she lives 

provides the skeleton of her dances; inseparable, they live in Martha Graham. Features may change, surface 

characteristics may vary in different dances, themes may be foreign or universal, but the Puritan blood and the 

American bone are as irremovable from her dances as they are from her own being.  
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3. CAPÍTULO 2:   

 

 

 

 

        

 

              MARTHA GRAHAM: TRAÇOS DE UMA POÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todos nós, mas particularmente para um dançarino com sua 

intensificação da vida e do corpo, existe uma memória do sangue que pode 

falar conosco. Cada um de nós recebeu da mãe e do pai seu sangue através 

dos pais deles e dos pais dos pais, e retrospectivamente no tempo. 

Carregamos milhares de anos desse sangue e sua memória. De que outra 

forma se explicam esses gestos instintivos e pensamentos que nos vêm com 

pouca preparação ou expectativa? (GRAHAM, 1993, p.16). 
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3.1. Memorial de vida e encontros com a dança 

 

 

Sempre há passos ancestrais atrás de mim, a me impelir, quando estou criando 

uma nova dança e os gestos estão fluindo por mim. [...] Chega-se ao ponto em 

que seu corpo é alguma outra coisa e adquire um mundo de culturas do passado, 

uma ideia que é muito difícil de exprimir em palavras (GRAHAM, 1993, p. 18).  

 

 

 

Primeira filha do casal George Greenfield Graham e Jane Graham, Martha Graham nasceu 

no dia 11 de maio de 1894, no condado de Allegheny, Pensilvania, próximo a Pittsburgh. A 

mãe de Graham deu à luz a quatro filhos – três meninas, Martha, Mary (1896) e Georgia 

(1900), e um menino, William Henry Graham, o qual morreu dezoito meses depois, de 

meningite. Sabe-se que Jane era uma mulher religiosa, delicada, jovem, bonita e que 

dedicava a vida ao marido.  George Graham era especialista em distúrbios mentais, e sua 

principal pesquisa consistia no estudo das emoções e suas expressões físicas no corpo 

humano (DE MILLE, 1991).   

 

De acordo com Souza (2009), a família de Graham era estritamente religiosa, abominava os 

prazeres mundanos e, desta forma, considerava as manifestações artísticas, incluindo a 

dança, um pecado perante aos ensinamentos da igreja cristã protestante. Ainda que Graham 

(1993) afirme que seus pais jamais se opuseram a sua vontade de ser bailarina: “apesar do 

que as pessoas têm dito sobre mim e minha dedicação, meus pais nunca fizeram objeção a 

que me tornasse bailarina. Não disseram ‘não, você não se tornará dançarina’. Nunca me 

fizeram parar. Eu podia fazer qualquer coisa que desejasse” (GRAHAM, 1993, p.50).  

 

De Mille (1991) descreve Martha, mesmo tendo sido criada sob os ideais femininos da igreja 

presbiteriana – mulheres criadas para serem futuras esposas e mães – como a filha rebelde, 

ousada, ‘arisca’, difícil de controlar, passional, com um temperamento intenso, 

autoconfiante, quase que imprudente. Como ela própria comentou em uma entrevista “Meu 

pai dizia ‘Martha, você é como um cavalo que corre melhor em uma pista lamacenta’” 

(GRAHAM apud DE MILLE, 1991, p.21)44. Estas seriam para Souza (2009, p.25) as 

condições familiares que certamente marcaram todo o processo de criação de Graham: “o 

                                                           
44 “My father said, ‘Martha, you’re like a horse that runs best on a muddy track.’”  
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conservadorismo da família presbiteriana e a profissão de seu pai – a psiquiatria. Sob essas 

influências, Martha sempre tentou expressar suas verdades pessoais, religiosas e filosóficas”.   

 

Aos dezessete anos, Martha convenceu Dr. Graham a levá-la a um espetáculo no Mason 

Opera House, em Los Angeles, em meio a uma de suas visitas médicas à cidade. E foi ao 

assistir aos prestigiados solos The Cobras, Radha e Nautch, de Ruth Saint Denis, que Martha 

Graham encontrou-se com a dança pela primeira vez, no ano de 1911.  

 

 

                                   Figura 08 – Ruth St Denis, solo Radha, 1906. 

                                   Fonte: The New York Public Library Digital Collections45. 

 

                                                           
45 Disponível em <http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47df-848d-a3d9-e040-e00a18064a99>. 

Acesso em 03 fev 2016.  
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Em 1913, após concluir o colegial, e tendo despertado seu interesse pelas artes, Graham 

mudou-se sozinha para Los Angeles, cidade considerada um grande centro cultural naquela 

época, e começou a ter aulas de dramaturgia, oratória e discurso na Cumnock School of 

Expression (DE MILLE, 1991). Também teve a oportunidade de assistir espetáculos de 

dança vindos do mundo inteiro, dentre eles o balé de Anna Pavlova46, o que fez com que seu 

interesse pelo movimento se intensificasse cada vez mais.  

 

Um ano depois, em 1914, faleceu o pai de Graham, devido a uma doença cardíaca. Graham 

(1993) lembra que passava boa parte do tempo com seu pai em seu gabinete, observando 

seus experimentos. Também foi através dele que Graham conheceu os mitos gregos, os quais 

inspiraram muitas de suas criações posteriormente: 

 

Meu pai costumava narrar histórias dos mitos gregos. Meus dias ficavam cheios 

desses contos, dessas descrições vivas, e às vezes, antes de dormir, ele enchia 

minha imaginação com pensamentos dessas pessoas que só existiam no reino da 

história. Recordo-me do modo que ele contou a história de Aquiles e da forma que 

sua mãe o mergulhou na água, como se fosse um batismo. Bem, talvez tenha sido 

um batismo que se tornou, para ele, uma espécie de escudo vivo e vital. Lembro-

me de ter imaginado a falha do pé, como era o seu calcanhar, uma pequena parte 

do corpo que se tornou sua ruína. Eu desejava remergulhá-lo na água para protege-

lo (GRAHAM, 1993, p. 29). 

 

 

 

Mesmo com a morte de seu pai, e consequentes problemas financeiros, Martha persistiu na 

sua caminhada no universo das artes. Cinco anos após assistir pela primeira vez ao 

espetáculo de Ruth Saint Denis, na companhia de seu pai, decide, portanto, entrar para a 

Denishawn School of Dancing and Related Arts, mais conhecida, posteriormente, por 

Denishawn School. Sua mãe e irmãs também se mudaram para Los Angeles, em local 

próximo à escola. Assim, em 1916, aos 22 anos de idade, Martha Graham iniciou de fato sua 

formação e carreira na dança (DE MILLE, 1991).  

 

                                                           
46Anna Pavlova (1881-1931) foi uma bailarina russa que iniciou sua carreira no Ballet Imperial da Rússia, e a 

partir de 1913, fundou sua própria companhia, a qual fez diversas apresentações em Nova Iorque, Estados 

Unidos, e no Brasil, mais especificamente em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belém do Pará (PA), na 

década de 1920. Maria Olenewa, primeira bailarina de sua companhia, mudou-se para o Brasil em 1926, e junto 

ao crítico teatral Mário Nunes, fundou a Escola de Danças Clássicas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 

a primeira escola profissionalizante de balé do país, atual EEDMO (Escola Estadual de Dança Maria Olewa). 

Fontes: NAVAS, 2003 e Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Disponível em 

<http://www.theatromunicipal.rj.gov.br/escola.html>. Acesso em 03 fev 2016. 
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Na escola, Graham cursou aulas de balé clássico, dança étnica, gestual dramático e ginástica 

delsarteana,(fundamentado pelos estudos de François Delsarte), dança oriental, kundalini 

yoga, dentre outras atividades oferecidas. Em princípio, o casal Ted e Ruth, especularam que 

ela nunca viesse a atuar em nenhum espetáculo, porque não era loura e não tinha os cabelos 

encaracolados, características que, segundo Graham, representavam os ideais da Denishawn:  

 

A srta. Ruth queria que Denishawn encarnasse o espírito da América e se adaptasse 

à necessidade americana, muito melhor que qualquer sistema de outros países. 

Apesar de Denishawn utilizar técnicas estrangeiras, não éramos restringidos por 

elas quando a necessidade exigia a individualidade (GRAHAM, 1993, p.54). 

 

 

Desta forma, Martha Graham, mesmo não atuando nas apresentações, ensinava as 

coreografias para as crianças da escola, além de fazer as aulas e treinar incansavelmente os 

espetáculos na esperança de um dia ser convidada por Shawn e St. Denis a se apresentar. Em 

certa ocasião, adoeceu a principal bailarina do solo “Serenata Morisca”, uma dança moura 

coreografada por Shawn. Esta teria sido a primeira oportunidade que Graham encontrou na 

escola para mostrar sua dança. Ele a aprovou como bailarina, e a levou para dançar o solo 

em San Diego. “Serenata Morisca” marcou, portanto, o início da carreira de Graham na 

dança, e esta foi a única dança que compartilhou com Doris Humphrey na Denishawn.  

 

 
          Figura 09 – Martha Graham, Serenata Morisca, 1917. 

          Fonte: Coleção de Martha Graham, Library of Congress, Music Division47. 

                                                           
47 Disponível em <http://memory.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200154269/default.html>. Acesso em 03 

fev 2016. 
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Martha seguiu na Denishawn atuando em muitas outras apresentações. Além de despontar 

sua carreira como intérprete, também foi nesta escola que ela conheceu Louis Horst (1884-

1964)48, músico e compositor norte-americano que acabou por se tornar uma grande 

influência, estando presente a partir de então na maior parte de sua vida e trajetória artística, 

dentro e fora da Denishawn.  

 

Em Nova York, Louis morava em frente à minha casa. Possuía uma coleção, digna 

de um museu, de bonecas kachina49 e muitos objetos americanos, embora ele 

próprio não fosse o que chamasse de americano. Tinha maneiras muito europeias, 

mas se tornou um americano. Cultivava isso e insistia em que éramos americanos. 

[...] Ele insistia em que fossemos da época em que estávamos, do lugar em que 

estávamos, que era a América. Ele foi, creio, um dos grandes artistas da época 

(GRAHAM, 1993, p.61). 

  

Houve uma ocasião, quando a escola estava se preparando para a sua famosa turnê no 

Oriente, em que Graham foi excluída do programa de apresentações. Ela conta que era desejo 

de seus diretores levarem ao oriente ‘uma companhia inteiramente americana’ – “cabelos 

loiros e olhos azuis” –, e que por esse motivo, ela não seria uma legítima representante da 

escola – ela era morena, tinha cabelos e olhos escuros, e por isso Ted e Ruth diziam que ela 

possuía um aspecto oriental. 

 

A senhorita Ruth [St. Denis] não tinha a menor intenção de incluir Martha na 

próxima turnê para o Oriente. Martha tinha estatura baixa, um longo e escuro 

cabelo, um rosto alongado com grandes olhos, e ela era muito, muito magra. Ela 

se parecia com o estereotipo que se imagina alguém oriental. [...] De fato, a 

senhorita Ruth preferia os dançarinos com o estereotipo típico da beleza 

Americana, com seu visual neutro, principalmente loiros e bonitos (SHURR apud 

HOROSKO, 2002, p. 18)50.  

 

Nesta mesma época o diretor e produtor teatral canadense, John Murray Anderson, em uma 

visita à Denishawn, assistiu a todos os seus solos e a convidou para fazer parte do Greenwich 

                                                           
48 A biografia e o acervo de Louis Horst podem ser encontrados no site The New York Public Library: 

archives&manuscripts. Disponível em <http://archives.nypl.org/dan/19702>. Acesso em 20 ago 2015.  
49 “Bonecas índias, esculpidas em choupo ou raiz de cacto, pintadas com cores simbólicas e vestidas 

tradicionalmente. São utilizadas em cerimônias religiosas e depois dadas às crianças” (N. da T. apud 

GRAHAM, 1993, p.61).  
50 Miss Ruth [St. Denis] had no plans for Martha to join the forthcoming tour of the Orient. Martha was short, 

had long black hair, a long face with enormous eyes, and was very, very thin. She really looked what was 

thought to be Oriental. [...] In fact, Miss Ruth preferred the long-stemmed American beauty type of dancer, the 

clean-cut American look, mostly blonde and fair.  

http://archives.nypl.org/dan/19702
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Village Follies51, em Nova York – uma espécie de cabaré teatral, com apresentação de 

números ou solos diversificados, dirigido por ele.  

 

Diante da impossibilidade de participar da turnê no Oriente, e tendo enfrentado dificuldades 

financeiras na família, Martha decide aceitar o convite. Desta forma, em 1923, após sete 

anos na escola, deixou a Denishawn, em Los Angeles, e mudou-se para Nova York. 

  

Greenwich Village Follies foi a primeira oportunidade que Martha teve de apresentar seu 

trabalho fora da Denishawn, em um grande centro artístico, Nova York. Para Graham (1993), 

John Anderson era um grande diretor, com o qual ela aprendeu noções de teatralidade.  

 

Outra influência, raramente citada, a qual Bessie Schönberg52 (apud HOROSKO, 2002) 

afirma ter sido marcante na concepção de Martha sobre a dança, foi o dançarino japonês 

Michio Ito53 (1892-1961), cujo encontro também se deu no Greenwich Village Follies.  

 

No palco do Follies, Martha foi considerada uma personalidade exótica, era um dos 

destaques, apresentava vários solos por noite, e ganhava um salário alto. Mas segundo ela 

não se sentia feliz ou satisfeita: 

 

Follies era algo completamente profissional. Fazíamos pelo menos cinco 

apresentações por noite, mesmo aos domingos. Era uma disciplina para a qual 

Denishawn me preparara, e eu continuava a descobrir a disposição de ânimo e a 

                                                           
51Na parte inferior de Manhattan, entre Houston e 14th Street, e do rio Hudson até a Broadway, compreende o 

espaço que ficou conhecido como Greenwich Village. Durante quase todo o século XX Greenwich Village era 

um local central para artistas e inovadores de todo o mundo. O bairro, que tinha começado como uma área 

residencial próspera durante os tempos coloniais e tinha se tornado um distrito cortiço no século XIX, começou 

a atrair artistas, escritores, intelectuais e boêmios de todo o país, devido a sua localização central e o aluguel 

barato, o que possibilitava a estadia de quem desejasse viver e trabalhar em Nova York, EUA. Greenwich 

Village Follies reunia solos de dança, teatro e música, sob a direção de John Anderson e que, por meio do 

entretenimento, tinha o intuito de revelar novos artistas nessas áreas (CHAPIN, 1925).  
52Bessie Schönberg (1906-1997) ainda jovem, estudou a eurritmia, possivelmente com um aluno de Émile 

Jacques-Dalcroze, em sua cidade natal Dresden, na Alemanha - o Instituto oficial de Dalcroze foi fundado em 

1915 e está situado em Genebra, na Alemanha. Em 1925, mudou-se para Nova York, onde conheceu Graham, 

mas permaneceu somente um ano em sua companhia (1930-1931).  
53Michio Ito é coreógrafo e dançarino natural de Tóquio, Japão. Isadora Duncan e Nijinsky foram as suas 

primeiras inspirações na dança, e as quais levaram-no a ingressar, em 1912, no Instituto Dalcroze em Dresden, 

na Alemanha. Em 1927, Michio Ito apresentou-se pela primeira vez em Nova Iorque, tendo permanecido na 

cidade por mais de dez anos, atuando como professor de dança (com sua técnica que misturava balé, dança 

Oriental e eurritmia (de Dalcroze). Há evidências de que suas influências na história da modern dance podem 

ter sido indevidamente desconsideradas, após a Segunda Guerra Mundial, pelo mal-estar desenvolvido pelos 

ataques entre as potências Japão e Estados Unidos (STRAUS, 2012). Sobre Michio Ito, ver também o vídeo-

trailer “Michio Ito, pioneering dancer-choreographer” (Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=MpElrP4_9ps>. Acesso em 25 jan 2016).  
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emoção da plateia. Mas frequentemente eu chorava até dormir. Não era o lugar 

onde eu decidira estar. Era minha responsabilidade estar ali para sustentar minha 

família (GRAHAM, 1993, p.80). 

 

Foi então que, em 1925, Graham decidiu sair do Follies e criar as suas próprias danças, 

investigando seu próprio corpo e movimento. Aceitou um emprego como professora na 

Eastman School of Dance em Rochester, Nova York, a convite do diretor russo Rouben 

Mamoulian, que havia chegado recentemente aos Estados Unidos, e anteriormente estava 

ligado ao Teatro de Arte de Moscou, de Constantin Stanislavski. Após um ano de trabalho 

com Mamoulian, na ocasião de renovação de seu contrato para mais um ano, Graham 

deparou-se novamente com o dilema financeiro – decidiu, portanto, voltar para Manhattan, 

e buscar “algo mais da dança”.  

 

Desta vez Graham conseguiu um espaço próprio com o apoio do Sr. Green, responsável pelo 

Greenwich Village Follies, que ofereceu o teatro aos domingos, sob a condição de que se ela 

fracassasse voltaria ao Follies por um ano. (GRAHAM, 1993). Desta forma, sob a condição 

do Sr. Green, Graham produziu seu primeiro recital, realizado no Teatro da 48th Street, em 

18 de abril de 1926, composto por dezoito danças inéditas, incluindo solos, trios e quartetos, 

e composições de Louis Horst, Cesar Franck, Schumann, Debussy, Ravel, dentre outros54.      

   

 

                                                           
 54 Ver também lista, em anexo, de todas as obras produzidas por Martha Graham durante toda a sua carreira.   
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      Figura 10 – Martha Graham, solo Tanagra,1926. Foto: Coleção de Martha Graham. 

      Fonte: Library of Congress, Music Division55.  

 

 

 

 

 

                                                           
55 Disponível em <https://memory.loc.gov/diglib/media/loc.natlib.ihas.200153383/0001.tif/2992>. Acesso em 

01 fev 2016. 
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Neste mesmo ano de 1926, juntamente de Louis Horst, que havia deixado há pouco a escola 

Denishawn, Graham começou a dar aulas de sua técnica na Neighborhood Playhouse, em 

Nova York. Ressalta-se que além de dançarinos(as), suas aulas também foram bastante 

procuradas por atores e atrizes. “Eu dava aula de uma técnica muito rigorosa em movimento 

para atores. Amenizava-a um pouco em comparação ao que ensinaria a um dançarino, mas 

sempre os tratei como alunos e, em sua maioria, eles ainda não eram famosos” (GRAHAM, 

1993, p.87). Martha estava referindo a Bette Davis, Gregory Peck, Liza Minelli e, 

posteriormente, na década de 1970, Woody Allen. A respeito da compreensão de Graham, 

sobre dança e teatro, Garaudy (1980) ressalta que, de um modo geral, ela nunca fez distinção 

entre as duas áreas:  

 

Para Martha Graham, a dança e o teatro são uma coisa só. Primeiro porque, para 

ela, o teatro não é espetáculo, mas participação. Depois, porque o teatro não é 

essencialmente uma arte da palavra ou mesmo da mímica, mas, em primeiro lugar, 

um jogo de formas e movimentos não realistas, mas significativos e provocantes, 

conclamando a celebração litúrgica da vida (GARAUDY, 1980, p. 97).  

   

No ano de 1926, Graham fundou sua própria companhia, inicialmente pequena e formada 

por dançarinas mulheres – Martha Graham Dance Group – que anos depois se transformou 

em sua grande companhia mista – The Martha Graham Dance Company – a qual continua 

existindo, com sede em Nova York.  

 
          Figura 13 – Primeiras dançarinas da Martha Graham Dance Group, em Dance Languide, 1926. 

          Foto: Soichi Sunami.   

          Fonte: Library of Congress, Music Division56.  

                                                           
56 Disponível em <http://lcweb2.loc.gov/diglib/media/loc.natlib.ihas.200153359/0001.tif/1567>. Acesso em 

03 fev 2016.   
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Entre as décadas de 1920 e 1990, Graham desenvolveu sua própria linguagem de 

movimento, e coreografou quase duzentas obras, empreendendo múltiplos temas, como a 

sensibilidade feminina, a mitologia grega, os antigos rituais, as questões sociais e o cenário 

norte-americano. Aspectos relevantes sobre o desenvolvimento de sua técnica e de suas 

criações serão mais amplamente abordados adiante.  

 

A prioridade da vida de Graham sempre foi seu trabalho, sua dança, e por esse mesmo motivo 

afirmava que não havia espaço para se dedicar a casamentos ou à criação de filhos. Há forte 

rumores de que ela tenha mantido um romance secreto com o músico, compositor, e 

importante parceiro de trabalho, Louis Horst, o qual era casado com Betty Horst, dançarina 

da companhia da Denishawn. Fato é que Horst acompanhou Graham em toda sua trajetória 

artística, e teve papel fundamental em suas escolhas técnicas, estéticas, estando presente em 

suas aulas e em dezenas de suas criações como músico, amigo e braço direito (GRAHAM, 

1993; HOROSKO, 2002).    

 

 

[...] Ele serviu, protegeu e cuidou dela. Mas não casaria com ela. Mesmo assim, 

Martha e Louis estavam atados em um grande romance. Apesar de parecer que os 

dois se consumiam, suas vidas se completavam com o cérebro, o coração e a 

vitalidade de ambos. E ao mesmo tempo os dois lutavam por liberdade. A angústia 

era eterna, e mesmo Martha e Louis tendo escolhido outros e distintos caminhos 

amorosos, ao longo da vida, eles torturam um ao outro até a morte. De fato, eles 

eram casados. Martha e Louis: uma instituição, uma força; esta uinão era 

reconhecida por todos. E todos nós nos beneficiamos com isso (DE MILLE, 1991, 

p. 198)57.    

 

É necessário destacar que além de acompanhar Graham em suas aulas, e exercer 

determinantes influências em suas criações, Louis também dava aulas de composição 

coreográfica para os estudantes da Neighbohood Playhouse. Anna Sokolow58 relembra que 

durante o tempo em que estudou lá com Graham, teve a oportunidade de participar também 

das aulas ministradas por Louis Horst. Ele não só abordava a concepção e os fundamentos 

                                                           
57 [...] He served her, protected her, took care of her. But he would not marry her. Nevertheless, Martha and 

Louis were locked into a major love affair. Although they seemed to devour each other, each of their lives was 

complete only with the other’s brain and heart and vitality. And at the same time they both struggled for 

freedom. The anguish was lifelong, and although Martha tore herself away after some years, and Louis similar 

toward the end of his life formed a good and loving liaison elsewhere, they tortured each other until death. In 

fact, they were married. Martha and Louis: an institution, a strength; the union was recognized by everyone. 

And we all drew comfort from it.  
58 Anna Sokolow (1910-2000) estudou com Graham na Neighborhood Playhouse e dançou na companhia entre 

os anos 1930 e 1938.  
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relativos à composição coreográfica, como também provocava seus estudantes quanto a 

importância de ser um artista-criador, especialmente na década de 1930. A metodologia de 

Horst partia do pressuposto de que seus estudantes deveriam ser capazes de compreender 

fatores essenciais da estrutura musical para a criação em dança, e muito além, deveriam ser 

conscientes de suas escolhas e do contexto histórico no qual suas criações estavam inseridas.  

  

Eu sinto que Louis Horst não é frequentemente citado como uma influência para 

as coreografias da Modern Dance. Ainda que ele seja honrado pelos seus 

ensinamentos, o modo como ele ensinava e a forma como ele encorajava a todos 

nós, é que era tão importante. Ele nos ensinava música por meio da análise da 

forma, como por exemplo a pavana. Ele nos apresentaria a historia da pavana e 

seu contexto na sociedade, nos incentivaria a construir primeiramente a dança 

daquele contexto, e depois uma dança a partir das inspirações trazidas pela 

estrutura, a forma e o significado da pavana. Estas aulas continuavam uma vez a 

cada semana, até que nós adquiríssimo um profundo conhecimento da música e 

conquistássemos a habilidade de analisar a marcação – algo que acredito que 

nossos coreógrafos de hoje não sabem como fazer (SOKOLOW apud HOROSKO, 

2002, p.44)59. 

        

  

Trazendo novamente o foco para vida de Graham, em 1937, ela conheceu Erick Hawkins, 

em uma de suas temporadas ministrando um dos cursos de verão no Bennigton College, e o 

convidou para ingressar em sua companhia. No ano seguinte, Hawkins aceitou o convite, foi 

o primeiro homem a fazer parte da companhia, e sua bagagem técnica do balé clássico 

contribuiu para transformações estéticas e filosóficas no trabalho de Graham. Gradualmente 

os dois se envolveram em um romance, e a partir de 1940, moraram juntos por oito anos. 

Em 1948, em uma visita dos dois à Santa Fé, no Novo México, Hawkins decidiu casar-se 

com Graham naquela ocasião. Ainda que com certa resistência por parte de Martha, os dois 

selaram a união em uma igreja Presbiteriana da cidade, tendo como testemunhas apenas a 

mulher do pastor e um desconhecido. Para Graham, a oficialização marcou o início do fim 

do relacionamento (GRAHAM, 1993; FREEDMAN, 1998; HOROSKO, 2002). 

 

                                                           
59 I fell that Louis Horst is not mentioned frequently enough as an influence in choreography for modern dance. 

Although he is honored for his teaching, it was the way he taugh and how he encouraged us all that was so 

important. For instance, he taught us music by making us analyze a form such as a pavane. He would instruct 

us in the history of the pavane and explain its place in society, encourage us to construct a dance in that context, 

and then construct a dance based upon what the dance inspired in us within the structure, form, and meaning 

of the pavane. These classes continued once a week until we had a thorough knowledge of music and gained 

the ability to analyze a score – something I don’t believe our choreographers today know how to do.  
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Em meados do ano seguinte, durante uma turnê pela Europa, na apresentação de Every Soul 

is a Circus (coreografia de 1939), em Paris, Graham foi surpreendida com uma lesão no 

joelho. Ela tinha 56 anos e, de acordo com Freedman (1998), apresentava problemas com 

artrite. Os médicos indicaram um tratamento cirúrgico para a lesão, mas Graham hesitou – 

naquela época, uma operação desse tipo poderia pôr fim à carreira de um dançarino. A turnê 

pela Europa foi cancelada, fato que gerou intensos atritos e culminou na separação entre ela 

e Hawkins. Decidiu, então, voltar sozinha para Santa Fé, no Novo México, à casa de amigos, 

onde conheceu um médico que lhe ofereceu um tratamento alternativo. Este consistia em 

exercícios diários de fortalecimento da articulação do joelho (como os utilizados pela 

fisioterapia nos dias atuais), com aumento gradativo de peso. Graham (1993) conta que 

chegou a conseguir levantar uma máquina de escrever com a perna do joelho lesionado. 

Após seis meses, voltou à Nova Iorque, confiante e preparada para estrear seu mais novo 

solo Judith, em janeiro de 1950. Em 1951, Erick Hawkins saiu da companhia de Graham e 

fundou sua própria companhia. Em 1954, divorciaram-se oficialmente (DE MILLE, 1991; 

GRAHAM, 1993; FREEDMAN, 1998).  

 

 
                   Figura 14 – Martha Graham e Erick Hawkins, 1938. Foto: Bárbara Morgan. 

                                     Fonte: Flickriver, Haggerty Museum60. 

                                                           
60 Disponível em <http://www.flickriver.com/photos/haggertymuseum/3909884780/>. Acesso em 03 fev 

2016. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjG_6jM49vKAhVClh4KHUWoAG4QjRwIBw&url=http://www.flickriver.com/photos/haggertymuseum/3909884780/&psig=AFQjCNGevB-cytb5FQaWHpGD19xI0b_p-A&ust=1454595218734986
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No ano de 1951 também ocorreu a mudança do endereço de seu estúdio, onde eram 

realizados os ensaios e as aulas, para a 316 East Sixty-third Street, em Manhattan (Nova 

Iorque, Estados Unidos), o qual encontra-se em funcionamento até os dias de hoje, com o 

nome de Martha Graham Center for Contemporary Dance. É importante lembrar que mesmo 

tendo seu próprio espaço, Graham continuava a ministrar aulas na Juilliard School of Music, 

na Neighborhood Playhouse (onde a maioria dos alunos eram atores), e eventualmente em 

outras escolas e/ou universidades. Além da mudança, foi neste ano que Martha dançou seu 

último solo, The Triumph of St. Joan, inspirado na heroína e militante francesa Joana D’Arc 

(FREEDMAN, 1998).  

 

Nesse período Graham já era considerada uma artista consagrada tanto no território norte-

americano, quanto mundialmente. Em 1955, realizou uma turnê de grande sucesso, à convite 

do governo dos Estados Unidos, em países asiáticos e do oriente médio, tais como Japão, 

Filipinas, Tailândia, Indonésia, Índia, Irã, Israel, sendo a primeira dançarina norte-americana 

a carregar o título de embaixadora cultural (FREEDMAN, 1998).  

 

A década de 1960 marca a gradual despedida de Martha Graham dos palcos. Aos sessenta e 

seis anos, e com o avanço da artrite, sua movimentação corporal, foi ficando cada vez mais 

limitada – ela já não era capaz de abrir ou fechar as mãos totalmente, pois estavam 

enrijecidas, e as quais ela escondia sob suas inesquecíveis, longas luvas brancas.   

 

Ainda que muitas vezes sua expressividade cênica ficasse restrita a realização de 

movimentos com longas pausas, gestos e expressões faciais, a doença e a idade não a 

impediu de ter criado ainda fortes papéis protagonizados por ela, como Phaedra (1962) e 

Heloise em Time of Snow (1968), e outras quinze obras, sendo oito delas pela primeira vez 

criadas apenas para companhia, tais como Circe (1963), Dancing-Ground (1967) e The 

Archaic Hours (1969) (DE MILLE, 1991; FREEDMAN, 1998).  

 

Em meio a esse turbilhão físico e emocional, Graham também precisou lidar com a morte 

de sua mãe, em 1958, e de seu grande amigo e fiel parceiro de trabalho, Louis Horst, em 

1964. Todos estes fatos culminaram em um intenso consumo de bebidas alcóolicas por 

Graham, fato que para o crítico de artes e amigo Walter Terry, foi determinante para a 
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compreensão de que sua carreira como dançarina estava chegando ao final (GRAHAM, 

1993; FREEDMAN, 1998).  

 

Não podemos deixar de destacar que foi nessa mesma época que importantes dançarinas e 

coreógrafas brasileiras, responsáveis por difundir a Modern Dance em nosso país, 

especialmente a técnica de Graham, estudaram e se especializaram com a própria Graham 

em seu estúdio em Nova Iorque, Estados Unidos, e com professores oriundos de sua 

companhia. Como por exemplo, Vera Kumpera, que estudou com Graham no início da 

década de 1960; Ruth Rachou, nos anos de 1967, 1969 e 1970; Julia Reichl, entre 1969 e 

1971; Cecy Franck, que estudou com Graham entre os anos de 1969 e 1971; e Holly Cavrell 

(norte-americana radicada no Brasil), a partir dos anos de 1966 ou 1967 a 197461. Ruth 

Rachou, em entrevista cedida à Almada & Figueiredo (2008, p.76), afirma que até o final 

dos anos 1950 não se sabia nada sobre o trabalho ou a técnica de Martha Graham aqui no 

Brasil. 

 

Mesmo sobre os efeitos da doença e do alcoolismo, Graham reuniu forças para criar o que 

seria o último trabalho que ela compartilharia nos palcos com sua companhia – The Lady of 

the House of Sleep (1968), cujo tema perpassava os conflitos entre velhice, tristeza e desejo. 

Finalmente, em 1969, aos setenta e cinco anos, com extrema relutância, Graham anunciou 

que não iria mais dançar.  

 

Essa decisão me fez adoecer fisicamente [...]. Eu tive que me distanciar até acertar 

as coisas comigo mesma. Alguém me disse, ‘Martha, você não é uma deusa. Você 

precisa admitir sua mortalidade’. Isso é difícil quando você se vê como uma deusa 

e se comporta como uma...No fim, eu não queria que as pessoas sentissem pena 

de mim. Se eu não posso dançar mais, então não quero. Ou, ao menos, eu não irei 

(GRAHAM apud FREEDMAN, 1998, p.136)62.      

                                                           
61Não foram encontradas informações a respeito da vida e trajetória artística de Vera Kumpera. Em sua 

biografia, Ruth Rachou conta que o programa da apresentação da Martha Graham Dance Company, em 

novembro de 2005, no Brasil, trazia uma homenagem à Vera Kumpera e a ela como precursoras da técnica de 

Graham no país (RACHOU apud ALMADA&FIGUEIREDO, 2008, p.76).  Ruth Rachou nasceu em São Paulo 

(SP) em 1927, tinha 40 anos quando estudou com Graham, e juntamente da amiga Júlia Reichl, continua dando 

aulas de modern dance em São Paulo (ALMADA&FIGUEIREDO, 2008). Cecy Franck nasceu em 1924, é 

natural de Venâncio Aires (RS), estudou com Graham quando tinha 35 anos, foi e ainda é responsável por 

difundir a modern dance e a técnica de Graham no estado do Rio Grande do Sul (FRANCK, 2013). Holly 

Cavrell nasceu em 1955, em Nova Iorque, Estados Unidos, estudou com Martha desde os 11 ou 12 anos, veio 

para o Brasil convidada em 1989 a ocupar o cargo de professora visitante do curso de graduação em Dança, da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP-SP), onde permanece até hoje (2016) como professora 

adjunta (CAVRELL, 2012). Foi através dela que conheci e entrei em contato com a técnica de Martha Graham 

pela primeira vez, quando cursava dança na Unicamp, em 2006.     
62 The decision made me physically ill [...]. I had to retreat to the country until I made certain adjustments 

within myself. Someone told me, ‘Martha, you are not a goddess. You must admit your mortality’. That’s 
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O afastamento dos palcos instaurou nela uma profunda depressão que, associada ao 

alcoolismo, fez com que fosse hospitalizada muitas vezes. Somente em 1972, após três anos 

afastada de quase todas as suas atividades, Graham superou suas limitações e resolveu 

reassumir a direção de sua companhia e a ministrar novamente suas aulas, tendo produzido 

mais trinta e quatro danças inéditas, e incluindo algumas remontagens (DE MILLE, 1991; 

FREEDMAN, 1998).  

 

Pouco tempo depois, o então presidente dos Estados Unidos, Gerald R. Ford, concedeu à 

Martha Graham, na Casa Branca, em 1976, The Presidential Medal of Freedom, atribuindo 

ao seu trabalho e personalidade a qualidade de tesouro nacional. Foi a primeira vez que uma 

figura da dança foi tão amplamente homenageada. Vale ressaltar que esta não foi a primeira 

vez que Graham foi à Casa Branca – em 1937, ela e Louis Horst foram convidados pela 

primeira dama Eleonor Roosevelt e o presidente Roosevelt, para um jantar, e a realização de 

uma apresentação de um solo de dança de sua autoria (HOROSKO, 2002).    

 

Graham e sua companhia também realizaram algumas turnês internacionais nos anos 

seguintes. Após o retorno de uma delas, na Ásia, em 1990, Graham acometeu-se com uma 

pneumonia que seu corpo não foi capaz de recuperar.  Veio a falecer no dia 01 de abril de 

1991, poucas semanas antes de seu aniversário (FREEDMAN, 1998). 

   

Martha Graham morreu com quase 97 anos. Compreende-se que foi uma mulher de 

temperamento forte, determinada, extremamente exigente, que acreditava ao mesmo tempo 

em Deus, na disciplina do trabalho e na intuição. Uma grande personalidade e artista de seu 

tempo, que dedicou praticamente 70 anos de sua vida elaborando e experimentando os 

princípios que conduziram sua técnica em suas 191 (cento e noventa e uma) criações. Neste 

viés, seu desenvolvimento técnico e coreográfico serão melhor abordados a seguir.      

 

 

 

                                                           
difficult when you see yourself as a goddess and behave like one...In the end, I didn’t want people to feel sorry 

for me. If I can’t dance anymore, then I don’t want to. Or at least I won’t.  
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3.2. Martha Graham technique 

 

 

A técnica, dizia Martha Graham, é o que permite ao corpo chegar a sua plena 

expressividade... Adquirir a técnica da dança tem apenas um fim: treinar o corpo 

para responder a qualquer exigência do espírito que tenha a visão do que quer 

dizer (GRAHAM apud GARAUDY, p.97). 

 

 

Na infância, Martha acompanhou de perto o trabalho de seu pai, que em parte consistia na 

observação do comportamento e as ações dos animais, buscando comparativos com as 

mesmas ações humanas. A pesquisa do seu pai foi fortemente influenciada pelas teorias de 

Charles Darwin, cujo livro lançado em 1872, The Expression of Emotions in Man and 

Animals63, aponta semelhanças e diferenças entre os comportamentos animal e humano e 

representa um dos marcos iniciais das pesquisas no campo da fisiologia das emoções, no 

ocidente, e cujo tema atravessou também a psicanálise de Sigmund Freud, inaugurada no 

início do século XX. Neste sentido, o estudo sobre as emoções perpassou a maior parte das 

pesquisas realizadas pelo pai de Graham, e consequentemente, acabou reverberando também 

em sua pesquisa corporal. De Mille (1991) ressalta que o convívio com a pesquisa de seu 

pai, foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa corporal de Graham, a qual mais 

tarde ficou conhecida como Martha Graham technique. 

 

Eu acredito que ela deve isso a seu pai. Certa vez ela me disse que Dr. Graham 

dizia “O corpo nunca mente”. Essa afirmação teve um profundo significado para 

Martha. Os olhos podem ser controlados, a boca também, ainda que raramente (e 

é por isso que animais primitivos cobrem a boca em momentos de stress – um 

gesto involuntário). As mãos, os pés, o pescoço encontram-se expostos para 

observá-los, assim como, claro, a batida do coração. Agora nós temos o detector 

de mentiras, o qual foi baseado neste único princípio: O corpo não pode mentir 

(DE MILLE, 1991, p.22)64.         

                                                           
63 Ver Darwin, C. The expression of the emotions in man and animals. Nova York: Oxford University Press., 

1998. Neste livro, Charles Darwin descreveu sua conhecida experiência com uma cobra realizada há mais de 

cem anos, afirmando que as respostas emocionais inatas são as mesmas, independente da raça ou língua, e que 

o pensamento racional é incapaz de impedir uma resposta temerosa a um tema inato associado ao medo: 

“Encostei meu rosto no vidro grosso, na frente de uma cobra venenosa, no jardim zoológico, determinado a 

não saltar para trás se ela me atacasse, mas, assim que ela deu o bote, minha decisão perdeu o efeito, e recuei 

de um a dois metros com impressionante rapidez. Minha vontade e razão foram inúteis face à sensação de um 

perigo que nunca tinha experimentado”(DARWIN, 1998 apud EKMAN, 2011, p.45).  
64 “I believe she owes this to her father. She once told me that Dr. Graham had said, “Bodies never lie”. This 

statement had profound meaning for Martha. The eyes can be controlled, the mouth also, if more rarely (and 

that is why primitives cover the mouth in times of stress – an involuntary gesture). The hands, the feet, the 

neck are naked to observation, as well as, of course, the heartbeat. Now we have the lie detector, which is based 

on just this principle: The body cannot lie.” 



71 
 

Graham (1993) relembra sua estreita relação com os animais, e conta que ao sair do 

Greenwich Village Follies, em 1925, gostava de passar suas tardes no zoológico do Central 

Park, sentada em frente a uma jaula, observando o caminhar do leão. Aprendeu com ele sua 

caminhada, e descobriu neste processo “a transferência de peso”, como aspecto chave para 

este movimento. Percebeu que este fator, que posteriormente seria frequentemente 

trabalhado, é executado da mesma maneira do animal, fato que, de certa forma, também 

refletia as descobertas oriundas das pesquisas realizadas por seu pai.  

 

Em meio a experiências como esta, construiu diálogos entre suas próprias observações, as 

experiências adquiridas nas apresentações teatrais no Greenwich Village Follies, e toda a 

eclética bagagem de estudos na Denishawn. Neste viés, começou a gestar sua própria dança, 

a sua própria técnica. Ainda que, de acordo com Graham (1993), a criação de uma técnica 

nunca teria sido o seu objetivo, esta teria surgido das necessidades impostas pelas suas 

criações coreográficas, seu objetivo primeiro: 

 

Minha técnica é básica. Nunca a denominei a técnica de Martha Graham. Nunca. 

É um modo de fazer as coisas diferentes de qualquer outra pessoa. É uma 

determinada utilização do corpo, um amor a ele. É um amor ao teatro como um 

meio pelo qual um dançarino consegue se expressar (GRAHAM, 1993, p.162).  

 

A partir do diálogo entre a biografia de Graham (1993) e a coletânea de Marian Horosko 

(2002) que reúne depoimentos e entrevistas das dançarinas e dançarinos, estudantes e amigos 

que fizeram parte da companhia de Graham e acompanharam sua trajetória artística, 

podemos inferir que muitos movimentos de seu vocabulário técnico surgiram de 

experimentações da própria Graham, outros de pequenas adaptações de suas danças, outros 

a partir do intuito de atender as necessidades técnicas dos estudantes e/ou dos dançarinos de 

sua companhia.  

 

Para Gertrude Shurr65 (apud HOROSKO, 2002), dois elementos impulsionaram Graham a 

organizar e classificar sua metodologia de ensino. O primeiro deles está relacionado às suas 

aulas na Neighborhood Playhouse School of the Theater, em Nova Iorque – como a maioria 

de seus estudantes neste espaço eram atores, ou iniciantes da dança, Graham precisou ser 

                                                           
65 Gertrude Shurr (1904-1992) é natural de Riga, Letônia, ainda criança mudou-se com seus pais para os 

Estados Unidos, onde participou da companhia de Graham no período entre 1930 e 1938 como dançarina e 

professora da técnica.   
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mais explicativa em sua abordagem técnica, utilizando-se inclusive de imagens para facilitar 

a execução dos exercícios da forma como desejava. Como por exemplo, foi nesse período 

que ela começou a associar contraction, do princípio contraction-release, com a 

verbalização continuada da consoante “s” (cuja ação provoca o esvaziamento do ar dos 

pulmões), ao invés de demonstrar fisicamente o movimento.  

 

O segundo refere-se a demonstrações da técnica para estudantes de dança e dançarinos 

profissionais. Uma se deu no final do curso de verão no Bennington College, em Vermont, 

em 1934. Além de Graham, estavam presentes neste evento Doris Humphrey e Charles 

Weidman, e foi a primeira vez que as diferenças entre essas três abordagens técnicas ficaram 

mais evidentes. Foi neste espaço que Graham apresentou oficialmente o princípio 

“contraction and release”, Doris Humphrey demonstrou seu princípio “fall and recovery”, 

e Charles Weidman, apresentou os termos do que chamou de “kinetic movement” 

(movimento cinético). Pouco tempo depois, estes pioneiros da Modern Dance norte-

americana se reencontraram em uma palestra-demonstrativa organizada por John Martin66 

na New School for Social Research, na cidade de Nova Iorque, onde mais uma vez tiveram 

oportunidade de apresentar suas respectivas companhias e princípios técnicos. Neste último 

evento também estava presente a dançarina alemã Hanya Holm67. 

  

Outro importante fator que Gertrude Shurr (apud HOROSKO, 2002) destaca ter provocado 

Graham a desenvolver seu próprio vocabulário técnico, foi o fato de que ela não poderia 

lecionar a técnica da Denishaw School sem que pagasse pelos direitos autorais, os quais na 

época custavam em torno de 500 (quinhentos) dólares. Graham não tinha condições 

econômicas para arcar com tamanho custo.  

 

                                                           
66 John Martin (1893-1985) escreveu constantemente sobre dança moderna e foi crítico de dança do New York 

Times por muitos anos. Martin diagnosticou a dança moderna, dando-lhe tanto importância intelectual e 

apreciação estética, tanto enaltecendo-a como observando-a conceitualmente. Sua ideia de empatia da dança 

com o público, que ele chamou “metakinesis”, era a forma pela qual um dançarino era capaz de transferir suas 

intenções para a compreensão perceptiva de alguém que o observasse. Ele acreditava que este era um processo 

instintivo, como na dança tribal antiga. Ele afirmava que a dança moderna alcançava seu público quase da 

mesma maneira, tornando os movimentos não convencionais de dança moderna compreensíveis para uma 

audiência (MYER, 2008 apud CAVRELL, 2012, p.135). 
67 Hanya Holm (1893-1992) estudou na infância no Dalcroze Institute, e na década de 1920 ingressou na 

companhia de Mary Wigman, permanecendo por dez anos, quando se mudou para os Estados Unidos. Lá Holm 

se tornou a maior disseminadora da técnica, dirigindo a escola de Mary Wigman em Nova Iorque 

(ENCYCLOPEDIA OF WORLD BIOGRAPHY, 2010).    
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A década de 1930 foi rica em grandes transformações sociais, econômicas, políticas e 

culturais, onde se buscou novas alternativas de vida, e no caso das artes novas formas de se 

expressar, também como resposta a todo esse movimento surgiu a técnica de Graham. Neste 

viés, podemos dizer que o uso de movimentos percussivos, angulares, de dinâmica intensa, 

correspondiam aos sentimentos de protesto, frustração e angústia vividos pela sociedade no 

período. Tais atribuições são enfaticamente encontradas nos depoimentos de suas dançarinas 

e alunas, no período entre o final da década de 1920 e início da década de 1930. Como por 

exemplo, Mary Marchowsky68 (apud HOROSKO, 2002) lembra que os movimentos 

realizados por Martha eram percussivos, crus, sombrios, dramáticos, e nada decorativos, 

diferente de tudo o que já havia sido visto na dança até então, nos Estados Unidos. Bessie 

Shönberg (apud HOROSKO, 2002) os define como simples, fortes, precisos e percussivos. 

A partir deles eram criadas suas danças, configurando uma movimentação impactante para 

o período, cujo efeito Schönberg compara às figuras de bronze ou madeira de lei do escultor, 

artista gráfico e dramaturgo alemão Ernst Barlach (1870-1938), esculpidas sob uma 

combinação de influências góticas e cubistas. Por causa desses movimentos percussivos, 

ríspidos e dinâmicos, Louis Horst sarcasticamente classificava esse período como “a era 

repugnante da Modern Dance”. (HOROSKO, 2002, p.16).  

 

Ailes Gilmour69 (apud HOROSKO, 2002) também destaca três aspectos sobre os 

movimentos e as danças de Graham, no período em que esteve na companhia – simplicidade, 

precisão e vigor. May O’Donnell acrescenta ainda que os ideais de Graham eram inspirados 

em um retorno ao “primitivo”70. 

  

A primeira impressão que Bessie Schönberg (apud HOROSKO, 2002) teve das aulas de 

Graham foi de um forte trabalho físico, muscular. Lembra que Martha tinha estatura baixa, 

                                                           
68 Mary Marchowsky estudou na escola de Graham e foi a mais jovem dançarina a ingressar na companhia, 

com apenas treze anos. Permaneceu entre os anos de 1934 a 1940, e retornou por um ano em 1944. 
69 Ailes Gilmour (1912-1993) é natural do Japão e irmã do escultor Isamu Noguchi, fez parte da companhia de 

Graham no período entre 1929 a 1933. 
70 A palavra “primitivo” é frequentemente citada como característica das criações de Graham, principalmente 

relacionadas ao início de sua carreira, na maior parte das literaturas a respeito. Por esse motivo trouxemos aqui 

a definição construída por Holly Cavrell (2012), a fim de ampliar a compreensão ao sentido aplicado ao uso 

dessa palavra nesse contexto: “Em primeiro lugar, em termos de formas de arte, eu definiria primitivo como 

simples, sem sofisticação ou não refinado, desprovido de influência da civilização, como criações de artistas 

sem formação. Na dança, o primitivo despojou o corpo de qualquer influência de dança ou linguagem 

codificada. É uma busca para descobrir o movimento a partir da necessidade básica de um corpo para se 

expressar, uma ideia que surgiu dos rituais primitivos que, por sua vez, eram necessidades iniciais do homem 

para controlar seu ambiente e expressar seus sentimentos e emoções fisicamente” (CAVRELL, 2012, P.127).   
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cabelos longos e pretos, e carregava consigo um corpo com bagagem técnica, mas também 

naturalmente forte e flexível. 

 

A experiência de Graham em observar internamente o caminho da respiração e as alterações 

que o processo respiratório de inalação e exalação causavam na anatomia e na qualidade de 

movimento do corpo serviu de alicerce para a concepção do princípio contraction-release, 

denominado pela primeira vez desta forma entre os anos de 1927 e 1928. Este princípio 

tornou-se chave para a identidade técnica e criativa de Graham, diferenciando-a das técnicas 

da Denishawn School e do balé tradicional. 

 

Bessie Schönberg (apud HOROSKO, 2002) também destaca que nos anos de 1930 o 

princípio contraction-release eram executados de modo que contraction estava associada a 

uma suspensão do corpo e release a uma pressão do solo – como enfatiza Gertrude Shurr: 

“Ela diria, ‘não descanse nas contrações. Ative e sustente o tronco nesta postura’” (SHURR 

apud HOROSKO, 2002, p.23)71. Schönberg acredita ainda que esta forma de executar este 

princípio, além da realização dos movimentos de modo percussivo, frequentes no período 

em que esteve na companhia, transformaram-se ao longo dos anos e, portanto, passaram a 

não ser mais utilizados, especialmente após o final da década de 1930, com a chegada dos 

homens na companhia.  

 

Os princípios de sua técnica eram apresentados gradualmente, parte a parte a seus estudantes, 

e Graham buscava sempre simplificar ou investigar outros caminhos para aprendizagem e 

execução de um movimento, que não fosse pela cópia da forma, como ressalta Dorothy 

Bird72:  

 

Primeiro ela esmiuçou o movimento em partículas menores e as mostrou para nós. 

Juntos, nós as examinamos e aprendemos seu motor de iniciação. Depois, ela 

explorou caminhos para reunir novamente essas partículas em formas e posturas 

impulsionadas por altos níveis de energia (BIRD apud HOROSKO, 2002, p. 28)73.  

 

                                                           
71 “She would say, ‘Don´t slump on contractions. It´s a high, elevated torso in the contraction position’” 
72 Dorothy Bird (1912-1996) estudou com Graham em Seattle, na Cornish School, e fez parte de sua companhia 

entre 1931 e 1937. 
73 First she broke down the movement into its smallest particles and showed it to us. Together we examined it 

and learned the source of its initiation. Then she explored ways of putting the particles together again in designs 

and patterns infused with high levels of energy.  
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Para que seus dançarinos se expressassem da forma mais individual e criativa possível, 

Graham se utilizava de comandos imagéticos, como metáforas, e incentivava seus estudantes 

a procurarem significado para cada ação realizada. Ela buscava passar para seus estudantes 

e dançarinos toda a essência e profundidade de cada movimento, e um dos elementos através 

do qual ela procurava passar essas qualidades consistia em dar sugestões por meio de frases 

que possibilitavam uma maior consciência da qualidade e da sensação almejada para cada 

movimento. Além de simplesmente demonstrar um determinado movimento, Gertrude Shurr 

conta que era comum ouvir de Graham frases do tipo:  

 

Mova-se em uma base fixa. Mova-se pelo espaço, não como um movimento, um 

saltito ou um salto, apenas. Esculpa um lugar para você no espaço. Projete-se pelo 

espaço como se ele fosse opaco. Concentre-se em todo o espaço, não apenas para 

cima e para baixo. O quadril é o motor do movimento. A contração é um êxtase 

bem como o desespero. Ambos os movimentos líricos e dramáticos devem ser 

fortes. Alongue os lados do pescoço. Escuta o espaço e seu interior. Deve haver 

uma articulação completa do pé; todos os ossos do pé devem se mover. O osso do 

quadril deve mover-se como uma jóia no movimento do relógio. Deve haver uma 

profundidade interior no movimento de contração (SHURR apud HOROSKO, 

2002, p.23)74.  

 

Outra característica inovadora das aulas de Graham consistia no trabalho realizado no solo 

– floorwork. Gertrude Shurr (apud HOROSKO, 2002) comenta que nunca havia presenciado 

antes uma aula que iniciasse com exercícios no chão, o qual na sua opinião possibilitava um 

trabalho mais consistente de coluna e quadril, sem a preocupação de manter o equilíbrio 

exigido nas posições verticalizadas (em pé).  

 

De acordo com Shurr (apud HOROSKO, 2002), Graham começou a ministrar essas aulas 

mais estruturadas com um vocabulário mais codificado, a partir do ano 1929 ou 1930. Sophie 

Maslow75 (apud HOROSKO, 2002) acrescenta que nos anos de 1930, quando Martha dava 

aulas na Neighborhood Playhouse, ela já tinha desenvolvido uma teoria e princípios básicos 

de movimento para tornar seus dançarinos e treinar seus corpos mais expressivos. Desta 

                                                           
74 Move on a stationary base. Move through space, not as just a hop, skip, and jump. Carve a place for yourself 

in space. Project through space as if space were opaque. Focus through space, not just up and down. The hip 

is the motivator of movement. Contraction is ecstasy as well as despair. Free the head, up and back, not down 

and back. Both lyric and dramatic movement must be strong. Lengthen the sides of the neck. The listening ear 

– in space and within. The hands and feet must respond to the contraction and release. There must be a complete 

articulation of the foot; all the bones of the foot must move. The hip bone must move as a jewel in a watch 

movement. There must be an inner depth of movement on the contraction.  
75Sophie Maslow (1911-2006) é natural de Nova Iorque, Estados Unidos e estudou com Martha Graham na 

Neighborhood Playhouse, em Nova Iorque. Participou da companhia de Graham entre os anos 1931 e 1944.  
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forma, cada aula possuía em média a duração de noventa minutos e era dividida em três 

partes: trinta minutos para floorwork; trinta minutos para lift series e center work, e trinta 

minutos para movement across the floor, atualmente também conhecido como “diagonais”. 

Os conteúdos (exercícios) de cada parte serão melhor apresentados a seguir. 

 

3.2.1. Floorwork 

 

As aulas começavam, portanto, com o floorwork, o qual compreende exercícios realizados 

no solo, dentre eles: warm up (aquecimento), streches (alongamentos), first seated position 

e open fourth position. O essencial aqui compreendia a introdução ao princípio contraction-

release, tendo a pelve como motor propulsor do movimento. As pernas e os braços quase 

sempre na posição paralela, cupped hands (mãos curvadas em forma de conchas), pés 

flexionados. 

 

Partia-se de diferentes tipos de aquecimento e alongamentos, tais como bounces76, para 

aumentar a flexibilidade da coluna e do quadril até chegar no que ela denominava de First 

Seated Position (primeira posição sentada) – sentado sobre os ísquios, joelhos flexionados 

com a sola dos pés unidas à frente, mãos apoiadas nos tornozelos, braços apoiados ao redor 

das pernas, coluna alongada. Nesta posição Graham introduzia aos alunos o princípio 

contraction-release, a partir da percepção dos resultados causados na anatomia do corpo nos 

movimentos de inalação e exalação da respiração. Martha sempre valorizou e instigou a 

propriocepção do corpo por seus estudantes e dançarinos. Como ressalta Shurr: 

 

Martha, sentada nesta primeira posição, demonstrou os movimentos e nos 

possibilitou a consciência dos movimentos inerentes ao contraction e release. 

Rapidamente nos tornamos conscientes dos movimentos esqueléticos e 

musculares envolvidos. Descobrimos que a partir da expiração, o esqueleto ou os 

ossos do corpo se movem: o osso da pelve se direciona para frente, a cartilagem 

da coluna permite que ela se curve para trás, e os ombros se movem à frente, 

sempre mantendo o alinhamento dos ombros sobre o quadril, sem sair dessa 

posição sentada. Na inalação, o esqueleto retorna a sua posição original se 

movendo na mesma ordem: pelve, coluna, ombros. A musculatura se move com 

os ossos. Na exalação, a musculatura das costas se alongam, e a musculatura 

anterior fica encurtada. Os músculos retornam à sua posição original no release. 

Este é o movimento anatômico do contraction e release. A contagem anatômica 

neste caso era: 1, pelve; 2, coluna; 3, ombros. E era constante (SHURR apud 

HOROSKO, 2002, p.22)77.   

                                                           
76 Bounces aqui compreendem movimentos de anteversão e retroversão da pelve (quadril).  
77 Martha, seated in this first position, demonstrated the movements and made us aware of the body movement 

inherent in the contraction and release. We soon became aware of the skeletal and muscular movements 
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A partir dessa Primeira Posição Sentada, Graham desenvolveu séries de movimentos, com 

diferentes posições de braços (apoiados no chão, nas alturas do quadril, dos ombros e sobre 

a cabeça) e pernas (estendidas e flexionadas), com mudanças de direção e qualidades.  

 

Em 1933, o treino na Seated-Fourth-Position (quarta posição sentada) acrescentou novos e 

diversificados movimentos ao floorwork oriundos da combinação de flexões e extensões de 

joelhos em diferentes níveis, torções e inclinações da coluna – espirais. Outra novidade 

apresentada por Graham foi a inserção da Open Fourth Position (quarta posição aberta) no 

solo. A partir dela também eram realizadas as diferentes sequencias de movimentos 

supracitadas, além da preparação para falls (quedas), extensões laterais e torções da coluna.  

 

Ao término dos primeiros trinta minutos de aula, era feito um movimento de transição em 

que o estudante se colocava de pé, posição inicial para a segunda parte da aula – lift series - 

center work.  

 

  
                        Figura 15 – Open Fourth Position e Spiral, 2011.  

       Foto: Extraída do DVD Martha Graham Technique Floorwork, por Phyllis Gutelius. 

       Fonte: Youtube – DVD Martha Graham Technique Floorwork, por Phyllis Gutelius.  

                                                           
involved. We found that upon the exhaling of breath, the skeleton or bones of the body moved: the pelvic bone 

tipped forward, the cartilage of the spine allowed the spine to strecth a curve backward, and the shoulders 

moved forward, always retaining the alignment of shoulder over hip, while never lowering the level of the 

seated position. When the breath was inhaled, the skeleton resumed its original position moving to that position 

in the same order: pelvis, spine, shoulders. The muscles moved with the skeleton. When the breath is out of 

the torso, the back muscles stretch and the front muscles shorten. The muscles return to their original position 

upon the release. This is the anatomical movement of the contraction and release. The anatomical count for 

this was: 1, pelvis; 2, spine; 3, shoulders. This count was constant.  
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3.2.2. Lift series – center work 

 

Sophie Maslow (apud HOROSKO, 2002) relembra que os primeiros movimentos realizados 

de pé, no centro da sala, eram chamados de lifts. Há alguma semelhança entre eles e os pliés 

(flexão de joelhos) abertos do balé, mas eram realizados com os pés paralelos, com uma 

elevação na meia-ponta associada a uma descida com resistência. O tronco era mantido 

alinhado sobre os pés. Nas amplas flexões de joelhos, nas quais os ísquios chegam a tocar 

os calcanhares, era incluído o princípio contraction-release, de várias formas. Algumas 

sequencias alternavam-se pés paralelos e rotação externa da coxofemoral. Estes movimentos 

também eram associados aos chamados brushes, nos quais os pés deslizam pelo chão de uma 

posição para outra. As mãos ficavam em forma de concha (cupped hands) e os braços 

estendidos de acordo com a progressão dos movimentos. Sobre esta série Maslow também 

comentou: 

 

Estes movimentos requerem controle e equilíbrio. Era difícil sustentar o 

movimento e mantê-lo fluído. E ele tinha que ser preciso e claro. Toda parte do 

corpo era envolvida de modo que, ao terminar a série, você já estivesse aquecido 

(MASLOW apud HOROSKO, 2002, p.30-31)78.  

 

 

Conjuntamente dos exercícios de flexão de joelhos, com as mesmas posições de braços, em 

diferentes níveis, também eram realizados balanços com o torso, com as pernas e com os 

braços, em diferentes qualidades. Todos esses exercícios compreendiam o que Graham 

denominou posteriormente de Lift series.  

 

Além das Lift series, ainda estavam presentes no center work (exercícios realizados ao centro 

da sala), turns (giros), back e side falls (quedas laterais e posteriores), prances, cross-sit.     

 

Os turns (giros) não eram aprendidos nas aulas iniciais, e na técnica de Graham partiam de 

uma posição de preparação, com um joelho flexionado na frente, e outro estendido atrás, 

formando um ângulo de 90º com o quadril, e com o torso inclinado à frente. O impulso partia 

da elevação do torso associada a uma torção da coluna na direção do giro - espiral. O 

                                                           
78 These movements require control and balance. It was hard to hold the movement and keep it smooth. It had 

to be pure and clear. Every part of the body was used so that when you finished the series, you were warmed 

up.  
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movimento se desenvolve a partir do nível mais baixo para o nível mais alto, diferente do 

balé onde o giro deve ser executado do início ao fim no mesmo nível. Desta forma eram 

realizados meio giros (half turns), giros completos (full turns), com joelhos paralelos 

flexionados ou joelhos paralelos estendidos com uma leve contração do quadril (pitch turns 

with low contraction) (MASLOW apud HOROSKO, 2002).  

 

As Back Falls ou quedas posteriores partem de um high release, que em termos 

cinesiológicos equivale a uma hiperextensão da coluna, na posição vertical, na qual o 

dançarino deve equilibrar a tensão entre os joelhos flexionados e a coluna, de modo a 

sustentar o movimento até que as costas alcancem o chão (O’DONNELL apud HOROSKO, 

2002). Essa posição do torso na qual os calcanhares estão elevados, os joelhos flexionados 

de forma que seja mantida uma linha reta entre os joelhos, a pelve e o topo da cabeça, é 

conhecida, também em outras técnicas da Modern Dance, como knee hinges ou hinges. De 

acordo com De Mille (1991), no final da década de 1920, este movimento era autêntico e 

tornou-se um elemento chave para a investigação de inúmeros outros movimentos criados a 

partir dessa sustentação. Ressalta ainda o esforço do dançarino para sua realização e o 

cuidado que se deve ter para que a integridade da articulação seja preservada.     

 

Martha foi a primeira a utilizar a sustentação do joelho como hinge (“dobradiça”), 

com o corpo ereto, coluna alinhada direcionada para baixo, em equilíbro e extrema 

sustenção das costas – uma posição de perigo, instintiva, porque o corpo não pode 

escapar da queda, exceto pela inabalável sustentação das “coxas de ferro”. E é essa 

mesma sensação de perigo que nos traz emoção. De fato, é perigosa. Somente 

força, costas alinhadas, quadril suspenso, e pernas resistentes podem promover 

segurança. Toda estrutura corporal que está inclinada repouso sobre os sete ossos 

do metatarso. Isto era novo (DE MILLE, 1991, p. 132)79.       

  

As Side falls (quedas laterais) são realizadas geralmente a partir da associação contraction e 

spiral (espiral), ou seja, uma antiversão pélvica com um giro do torso para um dos lados, 

seguidos de uma descida com os joelhos flexionados até que a lateral do corpo deslize pelo 

chão.       

 

                                                           
79 Martha was the first to use the supporting knee as a hinge, with the body straight, straight spine lowered, 

balanced, and cantilevered backward – a position of danger, one instinctively feels, because the body cannot 

save itself from falling except by the unflinching support of the iron thigh. And it is this very sense of peril that 

gives excitement. There is, in fact, danger. Strong, straight back, lifted pelvis, strong thighs provide the only 

safety. The whole inclined structure rests on the seven inches of foot. This was knew.  
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Em geral, as falls (quedas) eram realizadas com o corpo alinhado ou inclinado, feitas na 

contagem de um tempo, três tempos e quatro tempos, para queda e para a suspensão, 

acompanhando o ritmo da respiração. Nem todos conseguiam realizar estes exercícios, pois 

exigem muita força e controle muscular (BIRD apud HOROSKO, 2002).  

 

Prances consistem em flexões alternadas de joelhos, com uma elevação entre elas. Podemos 

decompor este movimento em três partes – (os pés permanecem em posição paralela), 1. 

Flexiona um dos joelhos, apoiando sobre o metatarso do pé; 2. Elevação dos dois pés na 

meia-ponta, ambos os joelhos ficam estendidos; 3. Flexiona o outro joelho para descer. A 

outra variação consiste em realizar este movimento avançando pelo espaço, por meio de 

pequenos saltos, só que agora a flexão do joelho é feita na descida do salto apoiando o pé 

inteiro no chão80.  

 

Cross-sits compreendem descidas a partir da contração e do movimento espiral do torso para 

um dos lados, de forma que a medida que o dançarino alcança o chão, os joelhos vão sendo 

cruzados.  

   

Sophie Maslow (apud HOROSKO, 2002) ainda destaca uma série de movimentos que 

desenvolvia bastante força, denominada calls, a qual deixou de ser ensinada com o passar 

do tempo, e que ela apelidava de “revolutionary étude” ou “projeto revolucionário”, porque 

para ela passava a imagem de alguém no topo de um morro convocando pessoas para ação. 

Consistia em contínuas elevações e descidas dos calcanhares, do chão para meia-ponta do 

pé (metatarso), com o torso verticalizado, ou levemente inclinado para trás ou para um dos 

lados.  

 

Este eram alguns dos movimentos que faziam parte do treinamento na segunda parte da aula 

da técnica de Graham. Depois seguiam-se os movimentos pelo espaço como caminhadas, 

corridas, pequenos saltos e saltos, realizados na diagonal ou em círculo – movements across 

the floor. A realização dos movimentos quase sempre associava dramaticidade às 

contractions, nas exalações, lirismo aos releases, nas inspirações, e a pelve como centro 

                                                           
80Recomendamos assistir ao vídeo: WILLIAMS, Lesa. What is Prancing in Modern Dance? Califórnia, San 

Diego, 29 jul 2012. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=s8jmZ2Q5ZGw>. Acesso em: 13 jan 

2016.  
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propulsor do movimento. “O movimento aparenta uma intensidade dramática e traz consigo 

a satisfação da visão de Martha: mover-se por inteiro, investigar sem medo, e buscar o 

potencial que vive dentro de cada um de nós” (SHURR apud HOROSKO, 2002, p. 27)81.  

   

3.2.3. Movements across the floor  

 

Esta parte da aula de Graham, ao longo dos anos, se consolidou como “diagonais” de 

Graham, uma clara adaptação das diagonais do balé. Aqui, como dito anteriormente, eram 

realizadas caminhadas, corridas, associadas a variações como triplets, além de pequenos e 

grandes saltos.  

 

As caminhadas eram praticadas continuamente em círculos ou na diagonal da sala, e apesar 

de parecerem de fácil execução, exigiam muita concentração e controle dos dançarinos, 

especialmente aqueles realizados em en dehors (rotação externa da coxofemoral, termo 

oriundo do balé clássico):    

 

 

A partir do momento em que o pé é apoiado no chão, a coxa e os joelhos se 

alongam e a outra perna se movimenta para realizar o próximo passo. É quase 

como atravessar um vento forte com o corpo alinhado, ou como encarar 

bravamente uma tempestade, mas de um modo tranquilo. O movimento parte do 

quadril, o que significa que os ossos da bacia devem estar acima na mesma direção 

do pé da perna da frente. É um belo passo com o tronco ereto e a perna de trás 

alongada sem exagero. A caminhada é realizada em quatro tempos, e começa 

devagar, com um passo a cada quatro tempos, depois dois, e finalmente, um tempo. 

Triplets realizados em um tempo e outras variações completam as séries 

(MASLOW apud HOROSKO, 2002, p. 32)82. 

 

  

 

Em geral compreendem triplets, na Modern Dance, a execução de três passos alternados, o 

primeiro, flexionando o joelho apoiando calcanhar e metatarso no chão, e o segundo e 

terceiro com joelhos estendidos, e com a elevação do calcanhar (apoio no metatarso – meia-

                                                           
81 “A dramatic richness is apparent in the movement and one is conscious of the fulfillment of Martha’s vision: 

to move fully, to explore fearlessly, and to demand the potencial that is in each of us”.  
82 From the moment the foot is placed on the floor, the thigh and knee straighten and the other leg moves into 

the next forward step. It is almost like pushing into a strong wind with a straight torso, or like bravely facing a 

storm in a peaceful way. The movement goes into the waist, which means that the hip has to be over the foot 

of the forward leg. It is a beautiful stride with the torso erect and the back leg lengthened without exaggeration. 

The walk is performed in 4/4 time and begun slowly, each step taking four counts, then two counts, and finally 

taking only one count. Triplets on one count and other variations complete the series.  
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ponta). Esta sequência poderia estar associada a diferentes tipos de caminhadas, corridas e 

saltos.    

 

Entre os pequenos saltos podemos destacar a variação de prance em deslocamento, 

apresentada anteriormente; salto sem deslocamento com os pés e joelhos paralelos unidos 

em direção ao peito, ou com rotação da coxofemoral, como se os joelhos flexionados 

quisessem alcançar as orelhas de cada lado, desenhando um “M” com o corpo, entre outros.  

 

Grandes saltos compreendem variações de splits, no qual as pernas são afastadas em direções 

opostas, sendo as mais comuns realizadas com flexão de ambos os joelhos, ou o joelho da 

frente flexionado e outro estendido, dentre outras. Podemos visualizar outras muitas 

variações de pequenos e grandes saltos em Celebration (1934).   

  

May O´Donnell83 (apud HOROSKO, 2002) considerava as aulas de Graham mais técnicas84, 

e exigiam muita concentração e força para a compreensão e execução dos movimentos, tais 

como alongamentos (stretches), elevações (lifts), brushes (tendus), prances, quedas 

posteriores (back falls), o princípio contraction and release, buscando sempre uma qualidade 

mais vigorosa e menos “decorativa” para os movimentos.  

 

Abaixo segue uma mostra sucinta de uma aula ministrada por Graham, na década de 1930: 

 

I. Class seated on the floor (floorwork) 

1. Hip warmup and bounces (aquecimento do quadril, anteversão e 

retroversão da pelve) 

2. Leg extensions, front and sides (alongamento das pernas frente e 

lateral). 

                                                           
83 May O’Donnel (1906-2004) nasceu em Sacramento, Califórnia, Estados Unidos. Dançou na companhia de 

Graham no período entre 1932 a 1938, e depois entre 1944 a 1953. Estudou na escola de Graham situada, à 

princípio, na 9th Street, entre a Universidade de Place e a Broadway, e em 1933/1934, transferida para 66 Fifth 

Avenue, ambas na cidade de Nova Iorque.  
84 Comparada à sua experiência na Mary Wigman School, situada na Steinway Hall, na 57th Street, em Nova 

Iorque, e dirigida por Hanya Holm: estudou com a professora alemã Fé Ahlff, uma das discípulas de Mary 

Wigman. May comentou que a aulas se assemelhavam com laboratórios experimentais, e eram carregadas de 

influências da cultura oriental (eminente na Europa na década de 1930), foi quando, pela primeira vez, entrou 

em contato com o que hoje chamamos de “improvisação” na dança.   
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3. Foot flexions and extension (flexão e extensão do pé) 

4. First seated position (primeira posição sentada)  

a. Introduction of contraction and release (introdução ao contraction e 

release).  

b. Contraction and release with arm and head changes (contraction e 

release com mudanças de braços e cabeça) 

c. Changes of rhythmic pattern with resulting change in quality of 

movement (variação do ritmo e, por consequência, da qualidade de 

movimento)  

5. Streches with arm patterns in four levels: floor, waist, shoulders and 

overhead (alongamentos com diferentes posições de braços em 

quatro níveis – chão, quadril, ombros e acima da cabeça) 

6. Open Fourth Position: arm patterns, and hip-motivaded direction 

changes, quarter turn, half turn (quarta posição aberta: posições de 

braços, mudanças na direção do quadril, um quarto de giro do tronco 

e meio giro do tronco na torção) 

7. Back leg extensions with arm patterns (com a perna de trás estendida 

e com variações das posições dos braços) 

8. Preparation for back fall, seated on both hips, on counts of four, 

three, two, and a fast one count (preparação para queda com o apoio 

das costas, sentado nos ísquios, na contagem de quatro, três, e um 

rápido tempos) 

9. Seated on both knees: exercise on six – a complete circle of the torso 

(joelhos flexionados, sentado nos calcanhares: exercício em seis 

tempos – círculo completo do tronco) 

10. Body upright on both knees: changes of levels with hip swing, 

leading to the back fall (apoiado nos dois joelhos, tronco alinhado: 

mudanças de níveis inclinando o quadril e o tronco para trás e 

retorna) 

11. A movement transition to the standing position (um movimento de 

transição para a posição vertical, de pé) 

 

II. Standing position and center work in place (exercícios de centro) 



84 
 

1. Knee bends in First and Second, side-to-side movement, arm 

patterns, concentric circle patterns with arms (flexão de joelhos em 

primeira e segunda posição, movimentos de um lado para o outro, 

posições dos braços, círculos concêntricos com os braços) 

2. Series of lifts, center front, quarter turn, half turn, whole turn on a 

stationary base, use of arms (séries de elevações, de frente, um 

quarto de giro, meio giro, giro completo voltando ao mesmo lugar) 

3. Brushes: three different levels, front and side (tendus ou deslizar os 

pés e pernas em três diferentes níveis, frente e lateral) 

4. Extension patterns of legs: front, side, and on a contraction 

(extensão das pernas à frente, ao lado, e na contração) 

5. Hip thrust series (séries de contração do quadril) 

6. Cross-sit in contraction and release and half turns (atravessar a sala 

em contraction e release e meio giro em torção) 

7. Prancing preparation: prances center and with quarter turn 

(preparação para prances - flexões alternadas de joelhos com uma 

elevação entre elas – direcionadas para o centro, e um quarto de giro) 

8. Back roll with change of rhythmic pattern (rolamento com as costas 

alterando o ritmo) 

9. Running in place: change of directions with back roll (correndo no 

lugar: alternando as direções do rolamento com apoio das costas) 

10. Jumps in place in First and Second; jump with one knee bent, other 

leg straight; jump with two knees bent, soles of feet touching; jumps 

with turns on eight counts; quarter, half and full turns (saltos no 

lugar em primeira e segunda posições; salto com um joelho 

flexionado e o outro estendido; salto com os dois joelhos 

flexionados, solas dos pés se tocam no ar; saltos com giros em oito 

tempos; um quarto, meio, e giros completos) 

11. Side falls from standing position; on a contraction; on counts four, 

three and two (quedas laterais, a partir da posição vertical; em 

contração; em quatro, três e dois tempos) 

12. Back fall on contraction and release (queda posterior com 

contraction e release) 
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III. Movement across the floor (diagonais) 

1. Walking, running, skipping, leaping; different preparations for leaps 

and jumps; one- or three –step preparations (caminhada, corrida, 

contratempos, saltos; diferentes preparações para saltos e grandes 

saltos; um ou três passos preparatórios) 

2. Leaps across the floor: both knees bent; front knee bent; back leg 

straight; leg straight in front, bent in back; brush leaps; leaps with 

both legs straight; split leaps (saltos atravessando a sala: ambos 

joelhos flexionados; joelho de trás estendido; joelho da frente 

estendido, e o de trás flexionado; saltos com deslizamendo de pés; 

saltos com ambos os joelhos estendidos; saltos com abdução das 

pernas no ar) 

3. Triplets, with walks, with runs, with leaps (contrapassos com 

caminhadas, corridas e saltos) 

(SHURR apud HOROSKO, 2002, p.26) 

 

 

3.2.4. 1938 – o ano divisor de águas da técnica  

 

May O’ Donnel (apud HOROSKO, 2002) conta que quando retornou à companhia de 

Graham nos anos 1944, pôde sentir uma atmosfera diferenciada com a presença de homens 

na companhia. Boa parte das dançarinas e dançarinos ingressos na década de 1940, já 

carregavam consigo uma bagagem técnica de dança, especialmente do balé clássico85, fato 

este que contribuiu para a ampliação do vocabulário técnico de Graham, além de agregar 

mais precisão e um certo virtuosismo aos movimentos.  

 

 

Isso deu a ela um alcance maior, e a mim parecia que o dançarino moderno e 

contemporâneo que possuia – e possui hoje – algum treinamento de balé clássico, 

e que tenha a capacidade de absorver o espírito moderno, pode ter facilidade de 

                                                           
85 É preciso lembrar que o ensino do balé não era tão popular na década de 1930, nos Estados Unidos, quanto 

é hoje. Sua popularidade e procura foram crescendo aos poucos. Assim como estudar dança, de forma geral, 

também não era algo corriqueiro.    
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dançar em qualquer companhia. Martha era capaz de imprimir ou semear seu estilo 

nesses dançarinos [...] (O’DONNELL apud HOROSKO, 2002, p. 39)86. 

 

 

Coube a O’ Donnell contribuir com sua criatividade e compartilhar os princípios e a essência 

do espírito da Modern Dance difundida por Graham nos primórdios do desenvolvimento de 

sua linguagem artística.  

 

Erick Hawkins, Merce Cunningham e, mais tarde, Paul Taylor, e uma nova geração de 

dançarinas, culminaram em uma performance amplamente focada na habilidade física, na 

precisão e virtuosismo dos movimentos, que acompanhou a trajetória da companhia até os 

dias atuais (anos 2000). 

 

O primeiro trabalho de Hawkins na companhia consistiu no ensino da técnica do balé para 

as dançarinas. Graham estava interessada na possibilidade de ampliar seu vocabulário 

técnico de movimento, ainda que muitos discordassem sobre essa decisão, qualificando-a 

como um tipo de retrocesso.  

 

Muitos dos dançarinos mais radicais ficaram chocados ao ver uma barra de balé 

clássico sendo trazida para o estúdio de Graham; para eles, o balé era um inimigo, 

e representava um modo ultrapassado de se mover, e que era a antítese de tudo que 

os modernistas estavam tentando alcançar. Mas Graham estava demais interessada 

nas possibilidades de movimento que o balé poderia oferecer a modern dance para 

se deixar abater por críticas (HOROSKO, 2002, p. 50)87. 

 

Jean Erdman88 (apud HOROSKO, 2002) relembra que as aulas de balé ministradas por 

Hawkins para a companhia de Graham, incluíram o uso das tradicionais barras de exercício, 

e sapatos. Erdman conta que no início foi difícil compreender a movimentação das pernas 

sem associar à movimentação do torso, além da dificuldade de equilibra-se no movimento 

                                                           
86 It gave her a greater range, and it seemed to me that the contemporary modern dancer who had – and has 

today – some ballet training, who has the capacity to absorb the modern spirit, can bring an ease to the 

performance in any company. Martha was able to imprint or plant her stamp on these dancers [...].  
87 Some of the more radical dancers were shocked to see a ballet barre brought into Graham studio; for them, 

ballet was the enemy, representing an outmoded form of movement that was the antitheses of everyhing the 

modernists were trying to achieve. But Graham was too interested in the movement possibilities that ballet 

offered modern dance to be bound by prejudice.  
88 Jean Erdman nasceu em 1916, em Honolu, Hawai, Estados Unidos. Dançou na companhia de Graham nos 

anos de 1938 a 1945, 1970 e de 1974 a 1976. Entrou na companhia no mesmo ano em que casou com Joseph 

Campbell, pesquisador norte-americano, especialista em mitologia e religião comparada, cuja pesquisa acabou 

por influenciar muitos trabalhos de Graham a partir do final da década de 1930.  
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sem a referência do princípio contraction and release, que tem como base o impulso do 

movimento pelo centro do corpo (pelve).   

 

A tradicional barra de balé, no entanto, ainda é utilizada como apoio para a prática de 

standing falls ou falls (quedas) e hip swings ou bounces (movimentação do quadril), também 

como parte da aula. Muito além, a partir deste período, Graham emprestou vários termos do 

balé para descrever alguns exercícios realizados em sala de aula, tais como o próprio plié 

(flexão de joelhos), relevé (elevação), battemant (lançamento), entre outros.  

 

Na década de 1960, foi lançada uma lista de exercícios com suas variações de acordo com o 

nível de dificuldade, denominada Syllabus of Graham Movements. O ensino destes podem 

variar entre professores e escolas, mas a sequência de aula é ainda realizada na mesma 

ordem, com o acréscimo de algumas partes.  

 

Desta forma, uma aula da técnica de Graham, a partir desta década (e talvez até os dias 

atuais), se apresenta na seguinte sequência: floorwork, breathings (exercícios de respiração), 

knees (exercícios para fortalecimento do joelho), standing center work (exercícios realizados 

de pé no centro da sala), barre work (exercícios na barra), e traveling across the floor 

(diagonais) (HOROSKO, 2002). 

 

De acordo com ex-aluna e ainda membro da companhia de Graham, Christine Dakin89(apud 

HOROSKO, 2002), o aprendizado deste syllabus na Martha Graham Contemporary School, 

se dá por meio de um programa de certificação, constituído de quatro níveis de 

aprimoramento técnico, os quais podem ser concluídos com um período mínimo de três anos. 

Ainda faz parte do conteúdo pedagógico, aulas de música, composição, reportório de 

Graham, palestras e apresentações.  

              

Podemos inferir que, assim como o vocabulário e treinamento técnico de Graham evoluiu 

através de suas coreografias, novas gerações de dançarinos também trouxeram diferentes 

habilidades, corporeidades, desafios. Doroth Bird (apud HOROSKO, 2002) ressalta que 

                                                           
89 Christine Dakin, nasceu em New Haven, em 25 de agosto de 1949. Dançarina, professora e coreógrafa, uma 

das mais importantes expoentes da técnica e do repertório de Martha Graham, ingressou em sua companhia no 

ano de 1976, e na qual está presente até os dias atuais.   
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saltos, corridas e splits se tornaram amplos, grandiosos, acrobáticos, requerendo cada vez 

mais habilidade técnica por parte do dançarino, como por exemplo, o grande salto que 

marcou a década de 1940 e ficou conhecido como bison.  Como resultado, sua criação 

desenvolveu-se em novas direções; as novas coreografias, uma após a outra, espelhavam-se 

no treinamento. Neste sentido, apresentaremos a seguir algumas obras de Graham, a partir 

das quais poderemos ampliar a compreensão deste seu fluente diálogo entre técnica e 

criação90.  

   

3.3. Diálogos entre técnica e criação  

 

Compreender a abordagem técnica do corpo como um processo de investigação 

não desvinculado da criação pode nos levar a inferir que um corpo cênico que 

dança pode ser construído, diariamente, em cada gesto criador dentro da 

complexidade do soma, com todas as possibilidades de relações, em permanente 

processo transformador (MILLER, 2012, p. 148).  

 

 

Em suas criações, o intuito de Graham consistia em revelar os mais íntimos sentimentos e 

as emoções humanas. A expressividade para ela consistia na capacidade do intérprete de 

trazer ao palco e ao público a emoção, o sentimento, a intenção do dançar:  

 

 

O motivo de Graham era comunicar a intensidade de viver [...] num completo 

direcionamento a um dado instante. [...] Dançar, Martha diria, é movimento feito 

divinamente significante. Seu significado, no entanto, sempre foi no domínio do 

sentimento. Intuição preferivelmente ao intelecto foi a chave requisitada para 

entender a linguagem cinética de Martha (HOROSKO, 1991, p.85).  
 

De acordo com Graham (1993), “técnica”, “cultivo do ser”, “necessidade” e “intuição” são 

aspectos considerados fundamentais na formação do dançarino. Por técnica, compreende o 

fortalecimento e domínio da estrutura muscular do corpo, refere-se muitas vezes a um corpo 

“disciplinado”, com movimentos precisos e confiantes. Por “cultivo do ser” refere-se ao 

conteúdo expressivo, o que se tem a dizer através do corpo, e neste sentido atenta à 

singularidade da existência de cada indivíduo no mundo:  

                                                           
90 O princípio contraction e release e muitos dos movimentos citados neste subcapítulo podem ser visualizados 

no vídeo produzido pela dançarina Bonnie Bird, em 1938-1939, no Greek Theatre (teatro de arena) da Mills 

College, Califórnia, Estados Unidos. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=CpXOBHDiFD8>. 

Acesso em 31 ago 2015.  
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A formação de um dançarino experiente leva cerca de dez anos. O treinamento é 

duplo. Primeiro vêm o estudo e o exercício da técnica, que é a escola na qual se 

trabalha o fortalecimento da estrutura muscular do corpo. O corpo é modelado, 

disciplinado, honrado e, com o tempo, adquire confiança. O movimento torna-se 

limpo, preciso, eloquente, verdadeiro. O movimento nunca mente. [...] Em seguida 

vem o cultivo do ser, do qual surge o que ele tem a transmitir. [...] O principal, 

naturalmente, é sempre o fato de que você é um ser ímpar no mundo, e, se isso não 

for completado, então algo se perdeu. A ambição não é suficiente, a necessidade é 

tudo (GRAHAM, 1993, p.12). 

 

Para Graham (1993) a necessidade compreende muito além da vontade de criar ou comunicar 

algo. Esta partiria do desejo de alguma forma transcender, de vencer o medo, como um 

impulso primordial para se continuar trilhando nos caminhos técnicos e poéticos da dança. 

E a intuição seria a fonte geradora deste impulso, algo que toque profundamente o indivíduo 

e o faça ter a necessidade de prosseguir, de criar.  

 

Acho que em cada ato que se pratica – seja na religião, na política ou no sexo – a 

pessoa se revela. Para mim, isso é uma das coisas maravilhosas da vida. É o que 

sempre quis fazer – mostrar o riso, a alegria, o apetite, tudo isso por meio da dança. 

[...] A pessoa tem de se permitir sentir, tem de se permitir ser vulnerável. Talvez 

ela não goste do que vê, isso não é importante. Nem sempre ela tem de julgar. Mas 

deve estar acometida por isso, estimulada por isso, e o seu corpo tem de estar vivo 

(GRAHAM, 1993, p. 20)  

 

  

Neste sentido, podemos dizer que a principal inspiração ou fonte de desenvolvimento de 

novos movimentos compreendia as próprias danças de Graham. Elas compreendiam seu 

laboratório de investigações, nas quais quase sempre ela interpretava o papel principal e as 

outras dançarinas formavam uma espécie de coro antagonista. Marie Marchowsky (apud 

HOROSKO, 2002) ressalta que quando os homens ingressaram na companhia, Graham criou 

para eles papéis individuais e protagonistas que a acompanharam nas danças. Somente com 

as limitações corporais de Graham causadas pela idade avançada e artrites, que as dançarinas 

da companhia conquistaram este mesmo espaço.  

 

Evelyn Mannes91 (apud Horosko, 2002) traz a reflexão de que as primeiras danças criadas 

por Graham e dançadas por ela e pelo grupo são marcadas por fortes traços reminiscentes da 

formação de Martha na Denishawn. Como a técnica de Graham estava em seus primórdios, 

                                                           
91 Evelyn Mannes dançou com Graham em seu primeiro recital, no ano de 1926, e permaneceu no grupo até o 

ano de 1930. 



90 
 

não havia um vocabulário tão consolidado como há atualmente. Nas apresentações também 

não haviam orquestras, apenas Louis Horst ao piano. Um exemplo consiste no solo The Flute 

of Krishna, um dos vários trabalhos apresentados por Graham em seu primeiro recital, em 

1926. 

 

A partir do desenvolvimento e inserção do princípio contraction-release e o uso de 

movimentos angulares e percussivos tanto na técnica, quanto em suas criações, Graham 

conquistou um distanciamento de sua formação na Denishawn. Ambos aspectos podem ser 

claramente observados, por exemplo, em Heretic (1929), Lamentation (1930) e Primitive 

Mysteries (1931). Sobre Heretic, Ailes Gilmour comenta sobre a rejeição do público o qual 

não estava acostumado aos movimentos rigorosos e simples da dança de Martha: “Não era 

bela e não apresentava nenhuma das convenções do balé. Consistia em um completo 

rompimento da tradição” (GILMOUR apud HOROSKO, 2002, p.08).  

 

Heretic em português quer dizer “herege”, palavra cujo um de seus significados compreende 

“pessoa que professa ideias contrárias às geralmente admitidas92”. É importante ressaltar 

aqui que essa negação de Graham não foi gradualmente construída como uma resposta 

antagônica especificamente à técnica do balé clássico (assim como o movimento da Modern 

Dance como um todo). Estava muito mais relacionada à sua formação na Denishawn, ao seu 

sentimento de não pertencimento àquele lugar, de não correspondência ao estereotipo físico 

norte-americano, muito além, refletia também o contexto histórico em que ela estava 

inserida. Heretic, portanto, marca o início de um período que traduz um grande sentimento 

de revolta, protesto, e ao mesmo tempo de busca de Graham por aquilo que era universal e 

essencial ao ser humano. Neste viés, também foi criada Lamentation, em 1930, uma de suas 

obras mais famosas pelo figurino irreverente – um tecido flexível em forma de tubo que 

envolvia todo o corpo -, cujo tema perpassava o sentimento de dor e angústia. Sobre esta 

obra, em uma entrevista que consta no vídeo “Tributo à Martha Graham”, Graham ressaltou:     

 

Lamentation é uma dança muito antiga, e é sobre um tema muito antigo - a tragédia 

que obsidia o corpo. E o figurino que é usado é apenas um “tubo” de material, mas 

é como se você estivesse se esticando dentro de sua própria pele. Uma das 

primeiras vezes que dancei foi no Brooklin. Uma moça me procurou depois da 

apresentação, ela tinha o rosto tranquilo, mas obviamente estivera chorando. E ela 

                                                           
92 Herege. Dicionário online Michaelis. Disponível em 

 <http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=herege>.  

Acesso em 28 jan 2016. 
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disse “você nunca saberá o que fez por mim esta noite, obrigada”. E saiu. Perguntei 

sobre ela depois. Parece que ela viu o filho dela, de nove anos, ser morto em sua 

frente, atropelado por um caminhão. Tentaram com todos os esforços fazê-la 

chorar, e ela não foi capaz de chorar. Mas quando viu Lamentation, ela disse que 

sentiu que a dor era horrível e que era universal. E que ela não precisava ter 

vergonha de chorar pelo seu filho. E eu lembrei disso como uma história muito 

profunda na minha vida. E isto me fez perceber que há sempre pelo menos uma 

pessoa com quem você pode se comunicar na plateia (GRAHAM apud 

SANTANA, 2013).       

 

Através de Louis Horst, Graham entrou em contato com a cultura de tribos nativas norte-

americanas, mais especificamente os povos Hopi e Zuni, este último localizado em um dos 

pueblos (povoados) da cidade de Gallup, Novo México, Estados Unidos – lugar onde ela e 

Louis, e mais tarde também Erick Hawkins, visitavam com certa frequência. Podemos dizer 

que o contato com essas culturas ancestrais trouxe um novo olhar tanto espiritual (Graham 

teve uma criação protestante) quanto de um resgate de uma essência da identidade norte-

americana. Além do fato de que as próprias manifestações culturais, como as danças, os 

rituais, as vestimentas, os artefatos, e afins, inspiraram diversas criações de Graham, como 

por exemplo, a supracitada Primitive Mysteries (1931), a qual se tratava de uma dança sobre 

as transformações ocorridas em uma jovem e “pura” virgem diante da morte e do sofrimento, 

realizada em três fragmentos: Hymn to the Virgin, Crucifixus e Hosannah. Graham 

interpretava o papel da virgem, vestida de roupa branca de organza (um tecido transparente), 

como uma flor desabrochando em meio a obscuridade (DE MILLE, 1991, p.177).  

 

As danças indígenas americanas permanecem sempre comigo, exatamente como 

aqueles momentos obsessivos antes do nascer do sol nos pueblos, ou minha 

primeira contemplação das mulheres hopi com seus arranjos para cabelo feitos de 

flores de aboboreira, que eu viria a usar em Appalachian spring (GRAHAM, 1993, 

p. 120).  

 

 

O crítico de dança John Martin, do jornal New York Times, acompanhou a evolução técnica 

e as mudanças temáticas do trabalho de Graham, entre o final da década de 1920 e início dos 

anos 1930, e qualificava suas obras como sendo originais, brilhantes e repletas de vitalidade.  

 

Neste florescimento emocional, a técnica da senhorita Graham carrega, da mesma 

forma, a marca da mudança. Ela construiu seu sistema físico sobre a base do 

movimento percussivo... um impactante esforço muscular e suas consequentes 

vibrações de recuperação. Em suas composições anteriores e mais defensivas, 

existia um traço impactante, uma explosão que assumia a importância principal, 

enquanto as outras batidas seguiam seu ritmo próprio. E agora, sem ter violado as 

leis do método, ela encontrou o segredo de explodir com impacto sem sonorizar, 
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de forma suave, como golpe dos gongos suaves do Oriente que começam suas 

vibrações sem uma percussão inicial (MARTIN apud ARMITAGE, 1937, p.12).  

 

O final da década de 1930 e o início dos anos 1940 foram marcados, nos Estados Unidos, 

por uma grande onda nacionalista, que atravessou também o campo das artes. A intensa 

opressão causada pela Grande Depressão norte-americana foi, de certa forma, amenizada 

pela indústria do entretenimento. O cinema estava em ascensão, com os seus renomados 

artistas, muitos deles dançarinos, tais como Ruby Keeler, Bill Robinson, mais conhecido 

como “Bojangles”, Eleonor Powell, Fred Astaire, Ginger Rogers, o que promoveu a emersão 

de uma nova categoria de arte: os musicais. Estes atravessaram as telas do cinema e 

chegaram aos teatros da Broadway, em Nova Iorque. Grandes companhias de balé e algumas 

pequenas de Modern Dance surgiram ou se consolidaram, contando agora com o apoio do 

governo, como por exemplo Mordkin Ballet, Ballet Caravan, Ballet Theatre (atualmente 

American Ballet Theatre), Balanchine´s Ballet Society ou atual New York City Ballet 

(HOROSKO, 2002).  

 

Como podemos observar, este espírito nacionalista já permeavam as obras de Graham, 

presentes também em suas criações American Provincials (1934), cujo tema era piedade e 

justiça, Frontier (1935) e American Lyric (1937), sobre questões indígenas e puritanismo. 

Essas três danças culminaram na construção de American Document (1938), primeiro 

trabalho de Graham em que ela utilizou textos. Figuras masculinas faziam parte do elenco, 

como o dançarino Erick Hawkins, e um ator que narrava os acontecimentos, fato que também 

era inédito (ERDMAN apud HOROSKO, 2002). O marido de May O’ Donnell, Ray Green, 

foi quem compôs a trilha, e a coreografia era dividida em capítulos: Indian, Puritan, 

Emancipation e Declaration (O’ DONNEL, 2002). Nesta dança podemos observar um 

acentuado uso de prances93 (flexões alternadas de joelho com elevações) nas caminhadas e 

corridas.  

 

O ano seguinte, 1939, foi marcado pela entrada do segundo homem na companhia, Merce 

Cunningham94. Sua estreia no palco se deu em Every Soul is a Circus (1939), coreografia 

                                                           
93 Ver item 2.2.2. 
94 Merce Cunningham (1919-2009) estudou e permaneceu na companhia de Graham entre os anos de 1939 e 

1945, quando fundou sua própria companhia. O seu trabalho culminou no movimento da terceira geração da 

modern dance, mais conhecida como pós-modern dance, e o qual será brevemente discutido ao final do capítulo 

3.   
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esta que pontuou o lado cômico e sarcástico de Graham, e a qual, dez anos mais tarde, em 

uma de suas reapresentações, foi palco de sua lesão no joelho. Vale ressaltar que esta não 

foi a primeira e nem a última obra em que Graham criou uma atmosfera mais despretensiosa 

e divertida, como podemos conferir em Celebration (1934), que apresenta em torno de oito 

a dez minutos contínuos de pequenos e grandes saltos, o que exigiu muito fisicamente das 

então doze dançarinas da companhia, e Map Leaf Rag (1990)95, de fato a última criação de 

Graham, na qual ela homenageava seu grande amigo Louis Horst, e que também apresenta 

inúmeras variações de pequenos e grandes saltos.  

 

Aliás, saltos eram a grande especialidade de Merce Cunningham. Um de seus autênticos 

grandes saltos, o qual ele realizou como entrada na coreografia Letter to the World (1940), 

na brecha falada “Dear March, come in...” ingressou no vocabulário da sala de aula como 

“March jumps”.  

 

         
              Figura 16 - Martha Graham e Merce Cunningham, apresentando seu “March Jumps”,  

              cena “Dear March come in”, Letter to the world, 1940. Foto: Barbara Morgan. 

              Fonte: Library of Congress, Music Division96.  

                                                           
95 Ver item 2.2.1.  
96 Disponível em <http://lcweb2.loc.gov/diglib/media/loc.natlib.ihas.200153711/0001.tif/3918>. Acesso em 

02 fev 2016.  
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Letter to the World foi inspirada nos poemas, ditos autobiográficos, da poetisa norte-

americana Emily Dickinson, cujo tema perpassava a solidão de uma artista que sacrificou 

sua vida pessoal em nome da dedicação total a sua arte. Graham interpretava “The one who 

dances”, o lado reservado emocional e passional, ou a “paisagem interna”97 de Dickinson. 

A dançarina Jean Erdman proclamava algumas frases de seus poemas, trazendo seu lado 

intelectualizado e de “solteirona convicta”. Hawkins simbolizava o poder de atração do 

mundo, no papel do misterioso Dark Beloved, e Cunningham protagonizava March, o 

espírito da primavera (FREEDMAN, 1998).   

 

A última obra na qual encontramos Merce Cunningham, Erick Hawkins e Martha Graham 

compartilhando o mesmo palco é Appalachian Spring (1944)98. Trata-se de uma homenagem 

à região dos Apalaches, na qual Graham viveu sua infância e parte da adolescência, por meio 

da celebração da primavera e do matrimônio. De acordo com De Mille (1991) e Freedman 

(1998), esta teria sido a obra mais lírica de Graham, a qual também traduzia o crescente 

sentimento amoroso vivido por ela e Hawkins.    

 

American Document (1938), Every Soul is a Circus (1939), Letter to the World (1940) e 

Appalachian Spring (1944) tornaram-se referências marcantes da obra de Graham, e nas 

quais podemos perceber claramente as transformações técnicas de sua companhia neste 

contexto. Estas marcam ainda o início de um período em sua carreira que ficou conhecido 

como “The Theater of Martha Graham”, devido à atmosfera de criações colaborativas 

construindo diálogos entre dança, música, figurino, cenário, e perpassando temas que 

contemplavam desde comédias a dramas complexos, como os inspirados nas tragédias 

gregas.  

 

É importante lembrar que durante o período entre 1941 e 1945, com a entrada dos Estados 

Unidos na Segunda Grande Guerra Mundial, muitos dançarinos foram recrutados pelo 

exército (Erick Hawkins não foi recrutado), e as turnês foram impossibilitadas por motivos 

de segurança e financiamento, o que apesar de ter trazido uma atmosfera de instabilidade 

para a companhia, não impossibilitou Graham de continuar criando e apresentando 

(HOROSKO, 2002).     

                                                           
97 Graham referia como “inner landscape” (FREEDMAN, 1998, p. 89).  
98 Cunningham deixa a companhia de Graham em 1945.  
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A partir de 1946, os dramas inerentes à relação entre homens e mulheres, inspiradas nos 

mitos Gregos, se tornou tema recorrente de suas criações – período em sua trajetória que 

ficou conhecido como “ciclo das tragédias gregas” ou “ciclo grego”. Graham dizia que seu 

pai costumava ler histórias dos deuses e deusas gregos antes de dormir, foi de onde partiu 

primeiramente seu interesse por esses mitos, o que na década de 1940, se tornou uma grande 

fonte de inspiração para suas danças, cuja influência também se deve ao encontro de Graham 

com os trabalhos do psicanalista Carl Jung e do especialista em mitos e religião comparada, 

Joseph Campbell, também marido de Jean Erdman, dançarina da sua companhia. Mitologia 

também era um tema que despertava interesse em Hawkins, que havia concluído seus 

estudos sobre Civilização Grega, na Universidade de Harvard, em 1930 (GRAHAM, 1993; 

HOROSKO, 2002; FREEDMAN, 1998). 

 

Cave of the Heart (1946), inspirada no mito de Medeia, marca o início, Clytemnestra (1958), 

sobre a Guerra de Tróia, compreende o auge deste ciclo das tragédias gregas. Entre outras 

referências também podemos citar Errand into the Maze (1947), inspirada no mito de Teseu 

e o Minotauro de Creta; Night Journey (1947), inspirada em Jocasta, da tragédia de Sófocles, 

Édipo Rei; e Phaedra (1962), inspirado na história de Fedra.   

 

Vale ressaltar que todas essas obras têm em comum, além do fato de serem inspiradas nas 

tragédias gregas, o cenário de autoria do escultor, paisagista, arquiteto, e design de móveis 

Isamu Noguchi, importante referência e cuja parceria na construção de cenários se fez 

presente em mais de vinte criações de Graham. Noguchi era meio-irmão de Ailes Gilmour, 

uma das primeiras dançarinas da companhia.     

 

Como vimos anteriormente, a última dança protagonizada pela própria Graham foi The Lady 

of the House of Sleep, em 1968, com 74 (setenta e quatro anos) de idade. As décadas de 

1970, 1980 e início dos anos 1990 seguiram com criações e apresentações realizadas 

somente pela companhia, tais como Lucifer (1975), que contou com as participações de 

Margot Fonteyn e Rudolph Nureyev, Acts of Light (1981), The Rite of Spring (1984), uma 

releitura da Sagração da Primavera, de Igor Stravinsky, entre muitas outras. A técnica de 

Graham neste período já apresentava um vocabulário consolidado, que se aproxima das 

referências atuais, mesmo com os diferentes olhares metodológicos de cada um de seus 

discípulos, professores e atuais integrantes de sua ainda existente companhia.  
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Neste sentido, a partir dos conteúdos apresentados referentes à construção e ao 

desenvolvimento da técnica e das criações de Graham como um todo, podemos inferir que 

os princípios que compreendem a espinha vertebral de suas investigações corporais e de suas 

obras, e que contribuem para a peculiaridade e singularidade de sua poética são: respiração, 

contraction-release, e centro motor e de expressividade, sobre os quais dedicaremos o 

próximo capítulo. 
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4. CAPÍTULO 3:  

 

 

 

 

        PRINCÍPIOS TÉCNICOS DE GRAHAM:  

                                            SINGULARIDADES DE UMA POÉTICA  

 

 

 

 

 

 

O objetivo é disseminar a técnica criada por Martha, mas não como um 

amontoado de movimentos ou exercícios. Nada pode estar além da sua 

concepção sobre dança. Ela criou movimentos para vestir personagens e 

emoções. Partes de suas danças compreendem o que chamamos de 

exercícios. Ao recriar esses movimentos para nós mesmos, devemos nos 

voltar para a dança na esperança de encontrar um vislumbre do substrato 

de que eles são feitos (DAKIN apud HOROSKO, 2002, p. 141)99.  
   

 

  

 

 

                                                           
99 The goal is to pass on the technique Martha created, but not as so many steps or exercises. Nothing could be 

further from her concept of dance. She drew movement out of herself to portray characters and emotions. It is 

pieces of her dances that we call exercises. In re-creating that movement for ourselves, we must turn it back 

into dance and hope to find a glimpse of the core from which it came.  
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4.1. Princípios técnicos: substrato das criações de Graham. 

 

De Mille (1991) e Horosko (2002) trazem em seus livros a ideia de que Martha Graham 

sabia exatamente o que era preciso para preparar o corpo para o movimento, para expressar-

se por meio da dança. Em diálogo com a dançarina, coreógrafa e pesquisadora do movimento 

Jussara Miller, concordamos que esta sabedoria é, na verdade, composta pela escolha de 

caminhos que definem a construção do corpo cênico e, por sua vez, a estética da criação.  

 

Uma elaboração metodológica não deixa de ser um quebra-cabeça armado com 

peças de diferentes vivências em um enquadramento pessoal, cuja coerência 

decorre das experiências e memórias de cada um. Encontramos, assim, a 

singularidade de cada professor-pesquisador no modo como os seus 

procedimentos são concretizados a partir de suas ações e convicções, como num 

processo criativo em que se pode criar sua aula dançada por meio de inspirações, 

desejos e insights (MILLER, 2012, p. 148). 

 

No caso de Graham, podemos traduzir este fato em sua busca por revelar as emoções e os 

sentimentos mais profundos do indivíduo, respeitando as particularidades de seus dançarinos 

e alunos, através da prática diária de seus princípios técnicos, que exigia força e disciplina, 

como destaca a coreógrafa e pesquisadora norte-americana Debora Jowitt (2012): 

 

Para a criação de suas danças, Graham também desenvolveu um sistema de 

treinamento que possibilitava suas dançarinas representarem a humanidade. 

Resistência e força foram necessárias para a repetição de saltos, gestos 

impetuosos, e sua capacidade de cair no chão e reerguer-se em segundos. Ela 

construiu um sistema denominado contraction e release - uma imagem de recuo e 

avanço, em que se faz a partir de uma concavidade da caixa torácica, como em 

uma resposta a um golpe ou um sopro súbitos, seguido por uma expansão e um 

ingestão de ar. Tudo isso consistia em uma imagem otimista; cada queda continha 

as sementes de sua recuperação (JOWIT, 2012, p.1)100. 

 

 

                                                           
100 In developing her dances, Graham also developed a training system to make her women dancers stand for 

humanity. Stamina and strength were required for their repeated jumping, their thrusting gestures, their ability 

to drop to the floor and return to standing in seconds. She built a system referred to as “contraction and 

release”— an image of recoiling and advancing, in which a sudden caving-in of the ribcage, as if in response 

to a blow or a sudden gasp, was followed by an expansion and an intake of breath. It was an optimistic image; 

every fall contained the seeds of its recovery.   
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Muito além, observamos que Graham encabeçou muitos dos elementos de ensino que hoje 

caracterizam a pedagogia da Modern Dance, tais como os enumerados por Horosko (2002):  

 

[...] pés descalços, exercícios de chão (por si só uma inovação) para alongar costas 

e pernas, posições de equilíbrio sobre um dos pés, séries de alongamento no chão 

com diferentes posições de braços e níveis, quarta posição aberta, quedas, 

extensões laterais, e caminhadas, corridas, saltos, e saltos atravessando diagonais. 

Tudo isso era ensinado nas aulas desde 1927 (HOROSKO, 2002, p. X) 101.  

 

A partir destas informações e de todo levantamento histórico, artístico e técnico, apresentado 

nos capítulos anteriores, podemos inferir, portanto, que o princípio fundamental da técnica 

de Graham compreende os movimentos de contraction e release (e sua variação high 

release). No entanto, para sua execução, de acordo com os preceitos de Graham, se faz 

necessário a mobilização e a ativação do centro motor na região pélvica, a partir do controle 

da respiração, cuja expressividade se apresenta em todo o tronco.   

 

Neste sentido, sendo a respiração, a mobilização de um centro motor e de expressividade,  

fatores essenciais e intrínsecos à realização da contraction e release, consideramos estes 

elementos, nesta pesquisa, também princípios fundamentais da técnica de Graham.  

 

Desta forma, abordaremos a seguir algumas especificidades destes três princípios 

fundamentais da técnica de Graham: respiração, contraction e release e centro motor e de 

expressividade, os quais representam o substrato da técnica de Graham, e que contribuíram 

para o desenvolvimento de suas criações.  

 

É importante ressaltar que ainda que houvesse uma tentativa de apresenta-los 

separadamente, na prática estes existem e se manifestam em uma relação interdependente, 

caracterizando o pensamento sobre a integração do corpo e da totalidade do indivíduo, que 

perpassa desde a filosofia de Delsarte na Europa até os dançarinos modernos dos Estados 

Unidos. Como destaca o pesquisador Roger Garaudy (1980),   

 

[...] o corpo todo é um instrumento articulado, coordenado, orientado. O tronco, 

os ombros, os braços, o rosto, o ventre, os quadris e as pernas formam um todo 

único, um conjunto significativo. E isto constitui mais que uma lição de dança. É 

                                                           
101 [...] bare feet, floor exercises (an innovation in itself) to strengthen the back and legs, standing balances, the 

stretch serier on the floor with different arm patterns and levels, open Four Position, falls, side extensions, and 

walks, runs, skips, and leaps across the floor in diagonal. All were taugh in classes as early as 1927.  
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uma lição de moral: sermos inteiramente o que somos em tudo que fazemos 

(GARAUDY, 1980, p.101).       
 

4.2. Respiração   

 

Para Martha Graham nenhum movimento deveria ser executado sem que fosse mobilizado 

primeiramente pela crescente energia da respiração. Neste viés, podemos afirmar 

seguramente que a respiração compreende um princípio básico e fundamental na técnica de 

Graham, o qual se apresenta como fonte de energia, de pulsação, de impulso, de 

investigação, de ritmo, e a partir da qual se desdobraram todos os outros princípios. Como 

podemos observar nas próprias palavras de Graham (1993):  

 

A minha técnica é fundamentada na respiração. Tenho baseado tudo o que faço na 

pulsação da vida, que é para mim a pulsação do fôlego. Toda vez que se inspira 

ou se expele vida, realiza-se uma liberação ou uma contração. Isso é essencial para 

o corpo. A pessoa nasce com esses dois movimentos e conserva ambos até morrer. 

Mas o dançarino começa a usá-los com consciência para que sejam 

dramaticamente proveitosos para a dança. Deve-se animar essa energia dentro de 

si mesmo. A energia é o que sustenta o mundo e o universo. Ela anima o mundo e 

tudo dentro dele. Reconheci no início de minha vida que existia essa espécie de 

energia, uma centelha animadora, ou como quer que se prefira denominá-la. Pode 

ser Buda, pode ser qualquer coisa, pode ser tudo. Começa com a respiração 

(GRAHAM, 1993, p.43). 

 

 

Graham utilizava o controle da respiração principalmente para a composição e dinâmica dos 

movimentos, como por exemplo, na composição dos movimentos percussivos que 

caracterizaram as suas primeiras criações. Além disso, a respiração contribuía como apoio 

para a percepção do ritmo, o que, em outras palavras, corresponde a uma determinada 

conduta de Graham que sempre insistiu para que os dançarinos percebessem a música a partir 

da respiração e de sua própria pulsação interna, ao invés de “contarem” compassos da 

música.  

 

Neste sentido, Gertude Shurr, ex-aluna e dançarina da companhia de Graham, trouxe a 

lembrança sobre um dos exercícios de respiração: “Por muitos anos, nós vocalizamos a 

consonante ssss. Martha dizia ‘sssss,sss, e deixe sair todo o ar’, então perguntava ‘O que os 

ombros fazem? O que os quadris fazem? O que a coluna faz?” (SHURR apud DE MILLE, 



101 
 

1991, p.98)102. Nesta perspectiva, a intenção de Martha era racionalizar cada vez menos o 

movimento para deixá-lo fluir no campo da emoção: “Acima de tudo, pare de racionalizar a 

técnica e apenas deixe o corpo ir. Mova-se!” (GRAHAM apud DE MILLE, 1991, p. 103)103.   

 

De acordo com De Mille (1991), a relação de Graham com o controle da respiração, como 

base para o movimento, despertou-se no período em que ela esteve na Denishawn School, 

através das aulas de yoga, ministrada por Ruth St. Denis. O solo The Yogi, trazia a figura de 

Ruth que permanecia sentada, na postura de lótus (padmásana104), realizando respirações 

profundas, e gestos inspirados nas práticas meditativas da filosofia Hindu, com as quais Ruth 

mantinha contato:    

 

 

Seus olhos se mantinham fechados e ela começava realizando três grandes e 

profundas respirações, ativando suas forças psíquicas interiores. Em seguida, uma 

mão com a palma dobrada em um ângulo reto, atravessava o espaço do ombro 

esquerdo para o ombro direito, para o ombro esquerdo novamente, e finalizava 

descansando no colo com a palma voltada para cima. A outra mão sem pressa e 

como em uma repetição natural fazia o mesmo. Os olhos se abriam e as palmas se 

encontravam em uma esfera alcançável do corpo. O corpo era então arrebatado em 

uma teia de alongamentos e movimentos circulares. Depois, uma perna era 

estendida ao lado, a cabeça erguida, as costas arqueadas. O ápice era alcançado 

saindo da postura inicial, de pé, com o apoio sob uma perna e com o joelho, da 

outra perna, elevado. Na sequencia, eram realizados muitos gestos de oração, 

desenhando forças entre o visível e o tangível; os pés retornavam então para a 

postura de lótus, mãos com as palmas elevadas; e os olhos se fechavam em um 

momento de introspecção e serenidade (DE MILLE, 1991, p. 95-96)105.          

 

 

                                                           
102 “We were for many years making the consonant ssss. She’d say ‘sssss,sss,’ and let out the whole breath, 

then ask, ‘What do the shoulders do? What do the hips do? What does the spine do?’”.  
103 “Above all, stop intellectualizing technique and just let the body do it. Move!”.  
104 A padmâsana ou postura de lótus consiste em uma postura meditativa, na qual em sua perfeita realização 

as pernas ficam cruzadas, com o pé direito sobre a coxa esquerda, e o pé esquerdo sobre a coxa direita; as mãos 

permanecem juntas e cruzadas sobre as pernas, com as palmas para cima. Os dentes superiores e inferiores 

permanecem em contato, e a língua é dobrada para trás, mantendo-se encostada ao palato (ACARYA, 2005, p. 

110).  
105 Her eyes were closed and she commenced by taking three big, deep breaths while she gathered her inner 

psychic forces. Then one hand, palm bent up at a right angle, measured the space from left shoulder to right 

shoulder to left shoulder and moved back down to rest on the lap, palm upturned. The other hand unhurriedly 

and with no evident consciousness of repetition did the same. The eyes opened and the palm went out into the 

sphere of body-reach. The body was soon outlined in a web of concentric stretchings and measurings. Then 

one leg was extended behind, the head lifted, the back arched. A crisis was reached by standing on one leg and 

drawing a knee up, then stepping out from the home spot. Several prayer gestures followed, drawing force 

beyond the visible and tangible; the feet returned to the lotus, hands palms up; the eyes closed in everlasting 

serenity and reserve.  
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                                           Figura 17 – Ruth St. Denis em The Yogui. 1906-1907.  

                                           Foto: The New York Public Library Digital Collections. 

                            Fonte: Jerome Robbins Dance Division, The New York Public Library106. 

 

Esta imagem teria inspirado o floorwork e os primeiros exercícios realizados por Graham 

em suas aulas, com o adendo de que ela teria aprofundado seu conhecimento sobre as práticas 

de respiração realizada pela kundalini yoga. Conhecimento este advindo de seus estudos 

sobre simbolismo e filosofias orientais, impulsionados pelo contato com as teorias do 

psicanalista Carl Jung, compartilhadas por Erick Hawkins, Joseph Campbell e Isamu 

Noguchi, os quais, como já visto anteriormente, compreenderam figuras influentes na 

carreira de Graham. Sobre a sua relação com as teorias de Jung, De Mille destaca: 

 

Martha absorveu de Ruth St. Denis um profundo respeito e simpatia pela filosofia 

Indiana. Mas o verdadeiro pensamento Hindu ainda era desconhecido para 

Graham até que Carl Jung deu a ela o insight necessário sobre e a partir do qual 

ela foi capaz de aproveitar suas vitalidades e usá-las. Ela se tornou uma discípula 

inflamada. E sentia que agora suas danças representavam amplificações tanto de 

sua arte como de sua consciência (DE MILLE, 1991, p. 251)107.   

                                                           
106Disponível em <http://digitalcollections.nypl.org/items/510d47df-8519-a3d9-e040-e00a18064a99>. Acesso 

em 05 jan 2016. 
107 Martha had absorbed from Ruth St. Denis a deep respect and sympathy for the ways and point of view of 

India. But the real Hindu thinking was still unknown to her until Carl Jung gave her the insight she needed and 
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Desta forma, a respiração para Graham deveria percorrer o caminho entre a região pélvica e 

o topo da cabeça, mobilizando de forma gradual e sucessiva cada parte do corpo, de forma 

que a energia gerada pela respiração irradiasse sempre a partir de um centro para todas as 

extremidades, como nos explica Pearl Lang108:  

 

A respiração no corpo percorre um caminho a partir da região das genitais, 

passando pelo centro do corpo, pela garganta, e pelo topo da cabeça, e então 

novamente de baixo. Este exercício se repetia todos os dias. Em um próximo nível, 

a cabeça é direcionada para as costas e o olhar fica voltado para cima. A coluna 

forma um arco e então a energia retorna. O dançarino exercita sempre a partir da 

base da coluna, passando pelo centro do corpo, umbigo, coração, boca e cabeça. 

Graham ainda ia além, de tal forma que nenhum braço era elevado sem a crescente 

energia da respiração, no impulso da vida. Somente quando a energia atingisse seu 

ápice o braço era erguido, tal como o desabrochar de uma flor. A força parte do 

centro do corpo e se expande no final. O processo pode ser lírico, leve ou forte. 

Ela se utilizou de uma ideia espiritual e a transformou em uma ação física (LANG 

apud DE MILLE, 1991, p. 251)109.      

 

 

Horosko (2002) ressalta que ainda que a respiração da yoga tenha sido introduzida nas aulas 

de dança no Ocidente na virada do século XIX para o XX, como na Denishawn School, 

Graham foi a primeira a desenvolver a respiração com o princípio contraction-release como 

base de movimento inerente à sua nova dança (HOROSKO, 2002).  

De acordo com a literatura utilizada na realização desta pesquisa, incluindo as próprias 

palavras de Graham, entendemos que a respiração em sua técnica consiste no fator gerador 

da contração abdominal, ou seja, é anterior ao movimento contraction. No entanto, ao 

observarmos a execução das contrações nas criações do período áureo da carreira de 

Graham, como por exemplo, em Night Journey (1947), percebemos que esta relação entre 

respiração e contração se mostra quase que imperceptível, como se ocorresse 

simultaneamente, ou até mesmo não se concretizasse de fato.  

                                                           
she was able to seize on its vitalities and use them. She become a blazing acolyte. She felt that her dances now 

represented amplifications of both her art and her consciousness.  
108  Pearl Lang (1921-2009) foi uma dançarina e coreógrafa norte-americana, natural de Chicago, que dançou 

na companhia de Graham nos períodos entre 1941 a 1954, e 1970 a 1978. 
109  The breath in the body goes way down from the genitals up through the waist, through the throat, and 

through the top of the head, and then down again. These exercise are repeated each day. In the next development 

the head goes all the back and the gaze is turned upward. The back arches and then the energy returns. The 

dancer works always from the base of the spine all the way up through the center of the body, the navel, the 

heart, the mouth, the head. Graham carried it further, so that not an arm was lifted without the rising energy of 

the breath, on the life impulse. Only after the energy has risen to its highest level does the arm lift, very like 

the bud of a blossom opening. The force comes trough the center of the body and finally bursts out. The process 

can be lyric and soft, or fierce. She has taken a spiritual idea and make it physical.  
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Em aulas da técnica de Graham com Kenneth Topping, ministradas no IV Congresso de 

Dança Moderna, em julho de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, o ex-dançarino da 

companhia Graham, ingresso em 1981, reforçava o contrário, de que o impulso da contração 

deveria ser a causa da expiração, ou seja, o movimento anterior a respiração. Não podemos 

afirmar se esta é apenas uma interpretação de Kenneth, e desta forma, não representaria a 

metodologia de outros discípulos e da própria Graham, ou se as transformações técnicas 

ocorridas na companhia de Graham após 1938, são responsáveis também por essa 

modificação, visto que a maior parte dos depoimentos a respeito são de dançarinas que 

estiveram presentes na companhia no período entre o final da década de 1920 e início da 

década de 1930.  Lembrando que a própria Graham, com toda sua criatividade, se mostrava 

desinteressada em fixar exercícios de treinamento das aulas de sua técnica, em forma e ritmo 

específicos e/ou invioláveis. 

De qualquer maneira, acreditamos que a respiração se apresenta como importante substrato 

da técnica de Graham, seja como impulso motor para o movimento de contração na 

expiração, ou como uma espécie de sensibilização e preparação para contraction e release, 

ou como consequência destes movimentos. A dançarina, coreógrafa e pesquisadora do 

movimento Patrícia Leal, em sua pesquisa sobre a respiração na técnica de Graham, traz a 

seguinte observação:     

 

Quando executamos uma contração, na técnica de Graham, precisamos expirar. É 

possível muscularmente executar o exercício sem soltar o ar, porém, com essa 

integração, o movimento acontece sem bloqueios e o corpo pode responder como 

um todo vivo e flexível. Se pensarmos em termos fisiológicos, quando soltamos o 

ar, o diafragma aspira os órgãos abdominais para cima, favorecendo a contração, 

bem como a possibilidade de curva na coluna. O inspirar preenche espaços, 

reencontra a verticalidade, o empilhamento em ‘linha reta’110 da coluna, o 

chamado release em Graham (LEAL, 2006, p.45).  

 

 

Por último, podemos inferir que a partir do fluxo e o refluxo da respiração, Graham 

compreendeu que estes se relacionam intimamente aos movimentos de todo o tronco, o qual 

se contrai para expirar e se dilata para inspirar. Desta forma, estes movimentos definiram 

outro princípio de sua técnica, denominado contraction e release, sobre o qual falaremos a 

seguir.  

                                                           
110 O termo “linha reta” aqui aparece provavelmente entre aspas porque o alinhamento da coluna vertebral 

pressupõe a existência de quatro curvaturas naturais: cifoses torácica e sacral, e lordoses cervical e lombar. 
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4.3. CONTRACTION E RELEASE 

   

Segundo De Mille (1991), Martha define contraction por um espasmo ou contração do 

diafragma, como quando mobilizamos os músculos para tossir ou rir. E esta contração, 

definida por este espasmo, é claramente visível e impulsiona todo o restante dos movimentos 

do corpo.  

 

A contração do diafragma, os músculos usados para tossir e rir, foram utilizados 

para impulsionar o gesto.  Havia um movimento descendente de ataque e uma 

abertura e ascendência de ambos, o diafragma e a pélvis. Estes espasmos ela 

chamou de contraction, e eles eram visíveis – e este era o ponto – não apenas o 

efeito resultante, mas a ação do resto do corpo causada por estes. Eles próprios 

eram parte da performance. Uma inspiração, nos primórdios da técnica de 

Graham, poderia ser vista na última fileira do teatro (DE MILLE, 1991, p.97)111.  

 

A tradução literal do vocábulo inglês release consiste em “liberação”, “alívio”, 

“relaxamento”.  No entanto, em diálogo com o raciocínio de Patrícia Leal (2006), como este 

movimento para Graham está associado à respiração, o termo “expansão” torna-se mais 

adequado por estar relacionado à entrada de ar nos pulmões e à ampliação dos espaços 

articulares.  

 

Desta forma, acreditamos que “contração” e “expansão” seriam a tradução mais aproximada 

de contraction e release para Graham, como se pode observar em um de seus discursos, em 

1974: “Muito tem sido dito sobre “contraction” e “release”. [...] É muito simples. O corpo 

pode fazer duas coisas, inspirar e expirar, e isso envolve todo o corpo e, particularmente a 

pélvis. Portanto, isto é visceral (DE MILLE, 1991, p.99)112”. Ainda assim, por estes 

compreenderem o princípio central da técnica de Graham, optamos por manter os termos em 

seu idioma original. 

 

Na expiração a musculatura do diafragma se eleva em direção à cavidade torácica, 

promovendo a contração dos músculos abdominais. Na técnica de Graham, uma contraction 

                                                           
111The spasm of diaphragm, the muscles used in coughing and laughing, were used to spark gesture. There was 

a shutting and downward movement and an opening and lifting of both the diaphragm and the pelvis. These 

spasms she called contractions, and they were visible – and this was the point – not just in the resulting effect 

but in what they caused the rest of the body to do. They were in themselves part of the performance. An intake 

of breath, in the early Graham technique, could be seen at the back of the theater.  
112 “There has been a lot of talk about contraction and release. […] It’s very simple. The body can do two 

things, breathe in and breathe out, and this involves the whole body, and particularly the pelvis. Therefore, it 

is visceral.”  
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acontece no potencial máximo dessa contração, que acaba por culminar, em termos 

fisiológicos, em uma retroversão da pelve, seguida de uma gradual mobilização da coluna 

lombar e torácica, que tem o espaço entre suas vértebras ampliados formando um “c”, cujas 

ações reverberam para as extremidades – braços e pernas. A coluna cervical e a cabeça são 

mantidas alinhadas, levemente inclinadas para trás em resposta ao movimento de contração. 

Ao pensarmos na reverberação natural do movimento de contração, a posição da cabeça e 

da coluna cervical acompanharia o movimento de flexão da coluna lombar e torácica, 

desenhando um grande “C” com toda a coluna. No entanto, Graham acreditava que a região 

cervical e a parte posterior da cabeça deveriam ser ativadas, pois são berço e sustentação do 

cerebelo, responsável por coordenar as atividades motoras, o equilíbrio, a postura corporal, 

o tônus muscular e os movimentos involuntários do corpo: “A parte de trás da cabeça deve 

ser erguida, não o rosto. O cérebro animal se encontra na base da cabeça, e como a dança é 

instintiva em suas origens,é preciso ativar esse parte de nosso corpo”(GRAHAM apud DE 

MILLE, 1991, p. 103)113. 

 

De acordo com a dançarina e coreógrafa Yuriko Kikuchi, para a realização das contractions, 

na primeira posição sentada, com os pés unidos e calcanhares elevados, Graham sugeria aos 

alunos que visualizassem espirais de círculos, que giram continuamente em torno da parte 

externa dos tornozelos, e continuam subindo em direção às pernas, quadril, cintura, peito, 

cabeça até chegar ao céu: “círculos que contem círculos que contém círculos” (KIKUCHI 

apud HOROSKO, 2002, p. 83)114. Lembrando que, como vimos no capítulo anterior, 

Graham utilizava-se de imagens e expressões para auxiliar os dançarinos e estudantes na 

compreensão do movimento.  

 

Em resposta ao movimento contraction se configura o movimento release. Este tem sua 

origem no movimento de inspiração, no qual o músculo do diafragma se desloca em direção 

à cavidade abdominal, expandindo os espaços da caixa torácica, o que permite o retorno da 

pelve a posição neutra inicial, e o alinhamento da coluna como um todo.  

                                                           
113 “The back of the head should be held high, not the face. For the animal brain is at the base of the head, and 

as dancing is animal in its source, we need to activate that part of our body”. 
114 Concerning contractions, she suggested we visualize circles spiraling around the outside of our ankles, 

continuing around and up our legs, hips, waist, chest, head, and up to the sky: “circles within circles within 

circles”. 
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Uma variação importante do release consiste no que Graham denominou de high release, no 

qual a expansão da caixa torácica é ampliada em seu potencial, promovendo, em termos 

fisiológicos, uma leve antiversão da pelve, e uma hiperextensão gradual de todos os 

segmentos da coluna, reverberando para as extremidades. A cabeça acompanha o 

movimento, em direção à diagonal acima e atrás.  

É importante ressaltar que quando pensamos em contraction e release não podemos nos 

basear simplesmente pela forma do movimento. Como destaca Yuriko Kikuchi, estes 

compreendem movimentos cujo o estímulo deve ser interno, e sobre os quais a coluna exerce 

papel fundamental: “Não se trata de uma pose ou uma posição; é algo interno. Eu tento 

pensar em termos do esqueleto humano – com a cabeça, pescoço e toda coluna conectados 

– e as costelas como uma porção horizontal do esqueleto para dentro e para fora no intuito 

de promover a respiração” (KIKUCHI apud HOROSKO, 2002, p. 84)115.  

Durante a turnê da companhia pela Ásia e Oriente Médio, nos anos de 1955, Russell 

Freedman (1998) destaca que muitos dançarinos e coreógrafos asiáticos identificaram na 

dança de Graham uma certa similaridade com o pensamento oriental sobre o corpo e o 

movimento. Willy Tsao, coreógrafo fundador da City Contemporary Dance Company, umas 

das primeiras companhias de dança contemporânea de Hong Kong, afirmava que 

considerava o princípio contraction e release de Graham semelhante ao princípio 

fundamental de uma das vertentes da medicina tradicional chinesa, denominando de chi-

kung116 ou qigong, porque ambos partem de um grande impulso interno e visceral.  

 

“A prática chinesa do chi é muito mais interna e menos dramática que a contração 

de Graham”, disse Tsao, “mas ambas constituem caminhos para o controle da 

energia interna do indivíduo. Martha Graham estava à procura de uma forma 

significativa de expressão. Sem saber, talvez, que no Oriente, há muitas gerações 

também haviam pessoas em busca da mesma coisa, em um caminho similar” 

(TSAO apud FREEDMAN, 1998, p. 123)117.      

                                                           
115 “It´s not a pose or a position; it´s internal. I try to get them to think in terms of their skeleton – the head, 

neck, spine all conected – and the ribs as a horizontal portion of the skeleton that moves in and out to allow for 

the breath”. 
116 Chi Kung ou Qigong consiste em um método milenar da medicina tradicional chinesa que integra posturas 

físicas, técnicas de respiração e concentração com intuito de recuperar e manter a vitalidade do corpo e da 

mente (NATIONAL QIGONG ASSOCIATION, 2016).  
117 “The Chinese practice of chi is more internalized and less dramatic than a Graham contraction”, said Tsao, 

“but they are both ways of harnessing a person’s inner energy. Martha Graham was searching for a meaningful 

way of expression. Without knowing, perhaps, that in the East, many generations ago there were also people 

searching for the same thing in a similar way”  
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De acordo com o filósofo francês Roger Garaudy (1980), o princípio contraction e release 

de Graham estaria relacionado, ainda que de forma indireta, a lei do ritmo da vida 

apresentada por François Delsarte. Esta compreende a existência de polaridades 

complementares tais como anspannung e abspannung (fluxo e refluxo), concentração e 

difusão de energia, diástole e sístole, e pressupõe um controle consciente e voluntário, 

controlado e rítmico, da alternância entre tensão e extensão, como exemplifica Garaudy: 

 

Talvez precisássemos usar uma metáfora: após esticarmos um arco, quando 

soltamos a corda, esta distensão se prolonga em vibrações, e estas tem uma 

importância capital para a dança e sua expressividade. Os dois movimentos, ao 

mesmo tempo, opõem-se e tem implicações mútuas: cada um resulta do anterior e 

não tem toda sua intensidade senão em relação ao outro (GARAUDY, 1980, p. 

85).    

 

Garaudy (1980) aponta ainda que este princípio contraction e release vai ao encontro do 

esforço, das hesitações e os fracassos humanos, valorizados por Graham, expressando-se em 

impulsos bruscos, convulsivos, em mudanças inesperadas de direção, torções e distorções, 

impulsionados pela pelve, e cuja expressão se torna visível em todo o tronco – aspectos 

últimos que compreendem o centro motor e o centro de expressividade na técnica de 

Graham, outro importante princípio que será abordado a seguir.  

 

 
                         Figura 18 – Contraction, Martha Graham Technique Class, 1957. Foto: Terry Estate.  

                         Fonte: Dance Education in America118.  

                                                           
118 Disponível em <http://aahperd.s3.amazonaws.com/DanceEducationInAmerica/P08.html>. Acesso em 01 

de fevereiro de 2016.   

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjW1OjY6rbLAhWCjZAKHfdqA24QjRwIBw&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26cad%3Drja%26uact%3D8%26ved%3D0ahUKEwjW1OjY6rbLAhWCjZAKHfdqA24QjRwIBw%26url%3Dhttp://aahperd.s3.amazonaws.com/DanceEducationInAmerica/P08.html%26bvm%3Dbv.116573086,d.Y2I%26psig%3DAFQjCNHVoBA5zy0oea6qpsPfS0CDPzmyGQ%26ust%3D1457723539733422&bvm=bv.116573086,d.Y2I&psig=AFQjCNHVoBA5zy0oea6qpsPfS0CDPzmyGQ&ust=1457723539733422
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Figura 19 – Contraction – open second position, Modern Dance Class IV, 2010. Foto: Tamar Ashdot.  

Fonte: Tamar Ashdot Flickr119. 

 

 

 

 
                  Figura 20 – High Release, Martha Graham em Night Journey, 1947.  

                  Foto: Extraída do Filme Night Journey, 1960.  

                  Fonte: Celebrate Women120. 

 

                                                           
119 Disponível em <https://www.flickr.com/photos/tamarash/5306429410>. Acesso em 01 fev 2016.  
120 Disponível em <http://yearofwomen.tumblr.com/post/118947893106/may-14-martha-graham-known-as-

the-mother-of>. Acesso em 01 fev 2016. 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiskciT8bbLAhWEG5AKHTJjBhcQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/tamarash/5306429410&bvm=bv.116573086,d.Y2I&psig=AFQjCNHVoBA5zy0oea6qpsPfS0CDPzmyGQ&ust=1457723539733422
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      Figura 22 – High Release, knee work, Marha Graham technique class. Foto: Finn Peterson. 

                 Fonte: Virginia Arts Festival 2005 Magazine121. 

 

 

 

                                        Figura 22 – Release, first seat position, Graham´s technique class, 2016.  

                                        Foto: Modern Dance Technique. 

                                        Fonte: Modern Dance Technique, Dance in Covallis, Oregon, Estados Unidos122.  

                                                           
121 Disponível em <http://marthagraham.org/wp-content/uploads/2012/02/MarthaGraham2005.pdf>. Acesso 

em 01 fev 2016. 
122 Disponível em <http://moderndancetechnique.com/about-us-modern-dance-technique/>. Acesso em 01 fev 

2016. 

https://www.google.it/search?q=martha+graham+exercise&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=0CO4U_PzNcLC7AbutYH4Dg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1440&bih=799#facrc=_&imgdii=_&imgrc=4ySzAnpsZOBPqM%253A;iastYE1IhT5tvM;http%253A%252F%252Fmoderndancetechnique.files.wordpress.com%252F2011%252F08%252F210453_1927642106613_1108988986_2361006_3483485_o-1.jpg;http%253A%252F%252Fmoderndancetechnique.com%252Fcategory%252Funcategorized%252F;1360;2048
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4.4. CENTRO MOTOR E CENTRO DE EXPRESSIVIDADE   

 

Erick Hawkins (apud HOROSKO, 2002) destaca a mobilização da região da pelve, como 

fonte propulsora do movimento, associada a contraction, como aspectos fundamentais, que 

ao serem ativados, além de evitar possíveis lesões, permitem um maior controle do peso e 

desenvoltura do corpo como um todo. Para ele, esta mobilização funcionaria como uma 

espécie de ativação de um centro motor e de força, e desta forma, consistiria em um dos 

elementos chaves da técnica de Graham, extremamente exercitado em seu autêntico 

floorwork ou trabalho de solo. 

 

Segundo De Mille (1991) a estética produzida por essa movimentação, a partir da 

mobilização e da contração da musculatura da região pélvica, fez com que suas danças 

fossem consideradas eróticas na época, com explícitas tensões sexuais. Aparentemente, 

Graham não se incomodava com estas referências, ao contrário, reforçava a ideia do sexo 

intrínseco a vida, a uma força vital, então naturalmente estaria presente em suas criações, 

como podemos observar em um de seus discursos: 

 

Fico estupefata com o fato de que minha escola em Nova York tenha sido 

denominada ‘a casa da verdade pélvica’, porque grande parte do movimento se 

origina em um impulso pélvico ou porque digo a uma aluna “você não está 

movendo a sua vagina”. Isso levou um integrante da companhia me dizer que, 

quando eu preparei um de meus balés, Diversion of angels, em Juilliard, para a sua 

formatura, ele foi embora pensando que a Companhia de Dança Martha Graham 

era a única na América em que os homens tinham inveja da vagina. [...] Sei que 

minhas danças e técnica são consideradas profundamente sexuais, mas me orgulho 

de colocar em cena o que a maioria das pessoas esconde em seus pensamentos 

mais profundos. [...] O artista está simplesmente refletindo seu tempo, não está à 

frente dele. Na maioria dos casos, é o público que tem de alcançar o mesmo estado. 

[...] No que diz respeito ao sexo, acho que é inteiramente belo. Não sei o que a 

vida seria sem ele. Não acredito em dança de nu (sic) no palco. Para mim, isso é 

uma chateação. Há uma determinada beleza no sexo que só pode ser expressa por 

meio do erotismo. Gosto da beleza do corpo e aprecio o que ele exprime sobre a 

vida. Por esse motivo, não nego o sexo. Não tenho porque negá-lo. Tenho apenas 

glorificado sua beleza. Só as coisas escondidas são obscenas (GRAHAM, 1993, 

p.142). 

 

 

Considerando que para a realização dos princípios respiração, contraction e release, são 

mobilizadas as musculaturas do diafragma e da região pélvica, envolvendo toda extensão da 

coluna vertebral, podemos dizer que o tronco compreende o centro de expressividade da 

técnica de Graham. De acordo com De Mille (1991), Graham considerava o tronco como a 

fonte da energia da vida, de onde origina-se o impulso para todos os movimentos irradiados 
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para as extremidades.  Neste sentido, para Graham, os braços e as pernas estariam 

relacionados à locomoção e aos gestos, a cabeça ao poder de decisão, e a expressão e a 

emoção, portanto, ganham visibilidade no tronco.  

 

Madureira (2002) afirma que o princípio da utilização do tronco como centro ou origem do 

movimento e irradiação, encontra suas raízes nas teorias de Delsarte, absorvidas e 

disseminadas pelo delsartismo americano. Segundo Madureira (2002), a expressividade do 

tronco foi amplamente desenvolvida e explorada na dança do século XX e, portanto, não 

está presente apenas na técnica de Graham. Podemos sugerir que Graham o tenha herdado, 

mesmo que de forma indireta, da sua formação na Denishawn. Em síntese, este princípio 

corresponde aos movimentos de “sucessão”, uma das três formas básicas de movimento 

idealizadas por Delsarte (oposição, paralelismo e sucessão). A sucessão consiste em um tipo 

de encadeamento de impulsos que se expressa em movimentos que atravessam o corpo todo, 

passando de osso a osso, músculo a músculo, e cuja trajetória pode tanto ter início nas 

extremidades e findar no tronco, quanto o inverso, partir do tronco e reverberar para as 

extremidades, como acontece na técnica de Graham.              

 

De Mille (1991) também ressalta que outros artistas e pesquisadores da Modern Dance, 

utilizam-se desse princípio de sucessão, como por exemplo, Isadora Duncan, tal como vimos 

anteriormente, que acreditava que o centro da vida e do movimento se situava no plexo solar, 

localizado ao centro da caixa torácica. 

 

Garaudy (1980) defende que, ainda que sejam notáveis estas influências, há certa 

originalidade na técnica de Graham pelo fato dela ter conseguido reunir em seus princípios 

o que ele diz ser grandes linhas de força da vida: vida do indivíduo na respiração (na 

contração e expansão do diafragma) e vida da espécie na sexualidade (no impulso do 

movimento na região pélvica). Para Garaudy (1980), a força da expressividade depende da 

energia e intensidade destas pulsões e pulsações primordiais, e neste sentido afirma que 

Graham teria trazido    

  

uma resposta às questões colocadas pelas análises de Delsarte e Ted Shawn: não 

bastava situar no tronco, de maneira genérica, a origem do movimento e da 

expressão, nem mesmo definir, de um modo abstrato, os dois pólos de anspannung 

(fluxo) e de abspannung (refluxo); era preciso descobrir seu significado vital, 

estabelecendo sua ligação com os passos fundamentais da vida do indivíduo e da 
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espécie. Esta técnica de Martha Graham, baseada, desde seu início, na pulsação 

primordial do homem, não é somente uma regra de arte, mas uma regra de vida 

(GARAUDY, 1980, p. 99).  

 

 

Finalmente, vale ressaltar que outros movimentos tais como quedas, torções, espirais, dentre 

outros que pudemos observar no capítulo anterior, compreendem desdobramentos da 

aplicação destes princípios básicos, mas também contribuem para caracterizar a técnica e a 

estética que configuram a poetica de Martha Graham.   

 

 

 

 

 
Figura 23 – Martha Graham, contraction, spiral, side fall, cupped hands, 1940. Foto: Barbara Morgan. 

Fonte: Collection of Los Angeles Dance Foundation123.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 Disponível em <http://www.artsbeatla.com/2015/04/mgdc/>. Acesso em 01 fev 2016. 
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4.5. A negação como código – o olhar de Merce Cunningham sobre Graham e a Modern 

Dance.  

 

De acordo com Navas (2013), ao considerar as dessemelhanças e contradições de Merce 

Cunningham para com o trabalho de Graham, a terceira geração (a da negação), é 

denominada Pós-modern Dance, da qual ele seria o pioneiro. Sob esta perspectiva, buscamos 

trazer mais uma possibilidade de ampliar a compreensão sobre o trabalho de Graham, a partir 

dos questionamentos e críticas sobre a Modern Dance e o trabalho de Graham, presentes na 

formação e trajetória artística de Cunningham.   

Merce Cunningham nasceu em 16 de abril de 1919, no município de Centralia, no estado de 

Washington, nos Estados Unidos124. Aos dezesseis anos, ingressou na The Cornish School 

for Performing and Visual Arts, em Seattle, onde teve seu primeiro contato com a técnica de 

Martha Graham, através de Bonnie Bird, dançarina que na época integrava a companhia de 

Martha. Bird foi quem conseguiu para Cunningham uma bolsa de estudos em um curso de 

verão em Mills College, em Oakland, California, local onde ele, no verão seguinte, em 1939, 

encontrou-se pela primeira vez e passou a fazer aulas com a própria Martha Graham, que 

estava em residência artística na escola, juntamente de Doris Humphrey, Charles Weidman 

e Hanya Holm. Foi nesta mesma ocasião que Graham convidou Cunningham a fazer parte 

de sua companhia em Nova York (CUNNINGHAM, 2014).     

Segundo De Mille (1991), Cunningham esteve com Graham, em sua companhia, no período 

entre 1939 e 1945.   

 

Minha experiência com Graham foi ver como Martha conseguia fazer as coisas e 

como ela era maravilhosa de assistir, mas ela não era capaz de explicar. Podia dar 

uma espécie de explicação emocional, e eu reparava que os dançarinos muitas 

vezes tinham algum sentimento com relação àquilo, mas eu não conseguia 

(CUNNINGHAM, 2014, p.67). Os dançarinos Graham eram leais a Martha, 

naturalmente, e tinham sentimentos muito fortes por ela. [...] as conversas eram 

sempre sobre questões técnicas, ou o que Martha estava ou não fazendo. [...] Ela 

era uma mulher muito forte, que exigia ou acreditava precisar desse tipo de 

objetivo para seguir em frente, porque evidentemente houvera muita animosidade 

com relação ao trabalho dela. (CUNNINGHAM, 2014, p. 44-45).  

 

 

 

                                                           
124 Informação disponível no site oficial de Cunningham, disponível em 

<http://www.mercecunningham.org/history/>.  
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Desde seu ingresso, Cunningham apontou divergências entre seu pensamento sobre 

movimento e dança na prática de Graham. Desta forma, paralelo à companhia, investiu em 

uma formação em balé clássico, buscando ampliar seu arcabouço técnico na dança. Ambas 

as experiências promoveram a Cunningham uma série de questionamentos que o instigou na 

busca e construção de um caminho próprio para expressão do movimento: 

 

Sempre tive uma sensação de confinamento quando estava com Graham. Não 

quero dizer que o trabalho dela era confinado, mas era um tipo de círculo fechado, 

de certa forma. Isso mudou depois, tenho certeza, mas naquela época era fechado, 

assim como os outros grupos de dança moderna, como o de Doris Humphrey 

(CUNNINGHAM, 2014, p.43-44). Eu entendia a essência de Martha. Podia vê-la. 

A gravidade. Achava lindo o jeito como ela se movia. Mesmo na primeira vez em 

que estive lá, eu a achei fantástica, mas não achei o resto nem um pouco 

interessante. Aqueles exercícios que eles fazem sentados no chão, eu conseguia 

fazê-los, mas quando saí da Graham nunca mais os fiz. Eu só tentava ver qual era 

o movimento, não esperava que ficasse igual ao que ela fazia, de jeito nenhum. A 

mesma coisa com exercícios de balé: se coloco minha perna lá para a frente e ela 

tem que ficar a um ângulo de 180º e minhas costas tem que estar retas, como é que 

eu faço isso? E você tem de estar de braços abertos. Como eu faço isso? Não era 

só uma questão de ego, era para descobrir, já que eu não tinha ninguém com quem 

trabalhar a não ser eu mesmo. Ao mesmo tempo, não era só alcançar uma posição, 

mas para saber como ir de um passo a outro. Essa é uma das questões-chave da 

dança. Eu acho que é o que constitui a dança. Ao mesmo tempo, a posição, quando 

você chega nela, tem que estar clara (CUNNINGHAM, 2014, p.40-41). 

 

 

Buscando sua independência artística, em abril de 1944, Cunningham realizou seu primeiro 

solo com o compositor e músico norte-americano John Cage, o qual desde então passou a 

acompanhá-lo e a atuar como diretor musical de sua companhia fundada posteriormente, em 

1952. Pode-se dizer que John Cage foi para Merce Cunningham o que Louis Horst foi pra 

Martha Graham, músicos influentes e companheiros fundamentais para a estruturação e 

execução de suas obras (DE MILLE, 1991).  

Cunningham deixou a companhia de Graham, em 1945, e iniciou suas próprias pesquisas 

corporais. Suas investigações partiam da compreensão de que qualquer tipo de movimento 

podia ser dança, e que cada dança deveria ser diferente. Para ele, as aulas de Graham eram 

construídas, sobretudo, a partir de repetições – não achava isso necessário, seu interesse 

estava nos desdobramentos que um determinado movimento poderia proporcionar:          

 

Tanto com Graham quanto nas aulas de balé, o que eu queria ver era como o 

movimento operava, não a sensação que ele te dá; como você passa de uma posição 

a outra, e move tudo a partir daí. Você tem que adquirir a noção de que o 

movimento vem de alguma coisa, não de algo expressivo, mas de algum impulso 
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ou energia, e ele tem que ser claro para que o próximo movimento aconteça 

(CUNNINGHAM, 2014, p.68).  

 

Para Cunningham (2014), tanto a ocupação do espaço pelo balé clássico quanto pela Modern 

dance era feita de modo frontal, direcionada a um palco proscênio/italiano. Em sua dança 

buscou utilizar o espaço de forma a igualar a importância de todos os pontos, sem um 

direcionamento definido: “Quando li por um acaso a frase de Einstein, ‘não há pontos fixos 

no espaço’, pensei: com efeito, se não há pontos fixos, todos os pontos são de fato igualmente 

interessantes e igualmente cambiantes” (CUNNINGHAM, 2014, p.15).  

Neste sentido, pode-se dizer que a questão norteadora no trabalho de Cunningham consiste 

na ampliação das possibilidades de utilização do espaço, do tempo, das qualidades de 

movimento, da construção múltipla das sequências (a possibilidade de usar a simetria e 

assimetria em um mesmo espaço/tempo – ao contrário do clássico e do moderno que 

buscaram simetrias na execução das sequências): “Um dos elementos que distinguem o meu 

trabalho das coreografias tradicionais, sejam elas clássicas ou modernas, é certamente esse 

alargamento das possibilidades” (CUNNINGHAM, 2014, p.15).  

Um dos exemplos de espetáculo produzido por Cunningham, que expressa o uso de 

operações do acaso, é Torse, executado pela primeira vez em 1975. Em Torse a coreografia 

e o som foram produzidos separadamente, e as sequências de movimento foram construídas 

e relacionadas a cada um dos 64 diagramas presentes no livro das mutações, chinês, I Ching. 

Sua execução é realizada por sorteio, o que faz com que o espetáculo seja diferente a cada 

apresentação, e totalmente regido pelo acaso (CUNNINGHAM, 2014). 

Outra característica do trabalho de Cunningham que se diferencia do trabalho de Graham 

consiste na utilização da coluna vertebral como centro motor, apoiando-se em uma 

continuidade de pontos, em contraposição aos dois pontos utilizados por Graham: pélvis e 

diafragma. Para Navas (2013), a coluna vertebral como centro motor traz uma verticalidade 

ao trabalho de Cunningham diferenciada da de Graham, na qual o eixo corporal apresenta-

se quase sempre curvado em resposta às contrações.  

 

Em síntese, observa-se, a partir da perspectiva de Cunningham, algumas características da 

técnica de Graham, que traduzem sua negação. Graham faz uso da pélvis e do diafragma 

como centro motor, enquanto o mesmo para Cunningham consiste em toda a coluna 
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vertebral. Enquanto Graham experienciava os movimentos diariamente por meio de 

repetições, priorizando muito mais as sensações, a intensidade e os significados implícitos, 

Cunningham buscou contínuas mudanças e a investigação do movimento em si. Quanto à 

utilização do espaço, para Graham esta era feita de forma simétrica e frontal, já Cunningham 

buscou a assimetria e a exploração de todos os seus pontos. Por fim, pode-se dizer que, sobre 

a escolha do tema para as criações, Merce Cunningham dançava o movimento, Martha 

Graham dançava a vida. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Buscamos apresentar, nesta pesquisa, as possíveis influências de fatores externos, 

representados por pensamentos filosóficos, tessituras políticas, culturais, socioeconômicas e 

biográficas, amigas e amigos, dançarinas e dançarinos, artistas e personagens importantes 

que estiveram presentes na trajetória dessa artista, que constituem sua poética, e que 

atravessaram e deixaram suas marcas em todo seu processo criativo. Apresentamos ainda, 

aspectos sobre a respiração, contraction e release, e o centro motor e de expressividade na 

técnica de Martha Graham, princípios estes que permearam as relações construídas pela 

artista no desenvolvimento de sua técnica e de suas criações.   

 

Jane e George Greenfield Graham, Ruth Saint Denis, Ted Shawn, Henrietta Hovey, Louis 

Horst, Erick Hawkins, Isamu Noguchi, Michio Ito, Steele Mackaye, Genevieve Stebbins, 

François Delsarte, Rudolf von Laban, Émile Jacques Dalcroze, Charles Darwin, Carl Jung, 

Constantin Stanislavski, são alguns dos incontáveis nomes que podemos citar, sem ordem 

de importância, como exemplos de referências diretas e indiretas para Graham ao longo de 

toda sua trajetória.          

 

Neste sentido, podemos inferir que presenciamos ao longo desta pesquisa um universo vasto 

de possibilidades que vieram a nutrir direta ou indiretamente o trabalho artístico de Graham, 

seus princípios técnicos, e constante investigação e criação de novos vocabulários de 

movimento. Muitas delas perpassaram os trabalhos de Rudolf Von Laban, Émile Jacques 

Dalcroze, Ted Shawn, e encontram suas raízes no trabalho de Delsarte, reelaborado, 

sistematizado e disseminado nos Estados Unidos, em uma vertente denominada delsartismo 

norte-americano, por figuras como Steele Mackaye, Genevieve Stebbins e Henrietta Hovey. 

Como por exemplo, podemos citar o tronco como fonte e centro principal de expressão; as 

sucessões que abrangem a movimentação gradual de cada parte do corpo, a partir de um 

centro para as extremidades, e a compreensão e o domínio de polaridades complementares, 

como no princípio contraction e release, inspiradas na alternância entre tensão e extensão.  

 

O sentimento de conexão do indivíduo com a terra, de integração com a natureza, difundidos 

pelos movimentos alemães Lebensreform (“reforma da vida”) e a köperkultur (“cultura do 
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corpo”), trouxeram para a Dança Moderna europeia, e por intercâmbios culturais e processos 

de ressignificação, também para Modern Dance norte-americana, uma nova relação com o 

corpo que poderia então se apresentar descalço, desnudo, descabelado, e ganhou espaço para 

ser e expressar o que sentisse necessário.  

 

Neste viés, as emoções humanas se constituíram tema central das criações de Martha 

Graham, cujas sementes podem ainda ser encontradas nas relações de Graham com o seu 

pai, o psiquiatra George Greenfield Graham e seus estudos neurológicos sobre emoções, 

inspirados principalmente nas pesquisas do evolucionista Charles Darwin, além do possível 

contato com “o Método” de Constantin Stanislavski, desenvolvido pelo Group Theater, e 

posteriormente, pelo Actors Studio, em Nova York, na década de 1930.   

 

As relações de Graham com o universo da filosofia hindu, as quais contribuíram para a 

utilização da respiração como princípio propulsor de movimento, e a concretização de seu 

trabalho de chão, floorwork, foram semeadas a partir de Ruth St. Denis, e (re)construídas ao 

longo de sua carreira, a partir das teorias do psicanalista Carl Jung, entre conversas com o 

Isamu Noguchi e Joseph Campbell. Este último, juntamente de sua grande paixão, Erick 

Hawkins, contribuíram ainda para o profundo mergulho da artista nos temas das tragédias 

gregas, e cuja algumas histórias ela já conhecia de pequena, através de seu pai.  

 

Vimos também que a chegada de Erick Hawkins na companhia de Graham, em 1938, com 

sua bagagem oriunda do balé clássico, foi fator determinante para a ampliação e a vasta 

transformação do vocabulário técnico e da estética de seu trabalho, que culminou na 

sistematização do Syllabus of Graham Movements presente na formação promovida pela 

Martha Graham Contemporary School, em Nova York, nos dias atuais.       

 

A partir da investigação dos princípios técnicos que costuraram a poética de Graham, 

reconstruímos, ainda que em partes, o cenário histórico, político, social e cultural do final do 

século XIX, inicio do século XX, corroborando, desta forma, com o pensamento fundado na 

relação indissociável e complementar entre arte e sociedade. Neste viés, emergiram diálogos 

pouco explorados, como por exemplo, as relações diretas entre Martha Graham e o método 

de Constatin Stanislavski, a poetica de Michio Ito, a obra psicanalítica de Carl Jung, os 
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desdobramentos e contribuições do ensino de sua técnica para o cenário da dança brasileira, 

temas estes que podem vir a ser o cerne de pesquisas futuras.  

 

Por fim, e por um novo começo, podemos inferir que esta pesquisa trouxe reflexões e alguns 

apontamentos sobre caminhos para a apropriação de uma técnica codificada como meio 

próprio de investigação do corpo e do movimento, seja na dança, no teatro, na ópera, quiçá 

em qualquer linguagem artística. Permanece conosco, portanto, o desejo de experienciar 

tudo isso na prática, como meio de germinação para novos e híbridos processos criativos.       
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ANEXO 1  

 

 

 

 

 

 

 

             CAMINHOS PARA A PRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Qual o corpo que dança? Arrisco responder que todo indivíduo pode 

dançar quando se vê na sua dança por meio do seu querer e do seu sentir. 

O corpo que dança é o que se permite um estado de dança que é diferente 

para cada um, para cada soma. Logo, a dança não é algo externo, mas um 

estado que pode ser construído com procedimentos específicos quando se 

propõe ir para a cena. A dança também pode estar dentro do ser, como 

aquela praticada pela criança com tanta espontaneidade, a dança de todos 

os seres humanos, os somas que querem dançar. Há dança onde se vê 

dança (MILLER, 2012, p.149).  
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Os professores-discípulos de Graham nunca conseguiram saber ao certo a forma exata de se 

executar um exercício, e se deram por satisfeitos com sua estética de resignificar o passado 

para o presente, de inovar, já que a artista valorizava a liberdade, mudanças, e a interpretação 

individual de seus professores e dançarinos após terem aprendido seus principios básicos,  

como podemos observar no depoimento de sua ex-aluna Christine Dakin: 

 

A coreografia tem nos dado um vocabulário de movimentos vasto e que pode ser 

ensinado como uma série de exercícios que progridem de acordo com as limitações 

dos estudantes iniciais e mais avançados. Nós lapidamos o syllabus com os nossos 

próprios estilos individuais. Compreende um guia para os estudantes, distribuído 

em diferentes níveis de dificuldade, cujo conteúdo varia de professor para 

professor. É importante utilizar o syllabus apenas como um guia, uma vez que 

cada aula é única e singular. O trabalho em sala de aula constitui um processo 

criativo e sua estrutura deve levar em conta o desenvolvimento emocional e físico 

dos estudantes. Isto é determinado pela experiência de cada professor e seu contato 

pessoal com a técnica. Não pode, portanto, ser regulado estritamente por um 

syllabus. A própria presença de Martha era inacreditavelmente dinâmica em suas 

aulas como uma força arrebatadora.Ainda que ela não esteja mais fisicamente 

presente, essa força permanece nas coreografias e na técnica. Seu poder se mantém 

vivo em nós professores e dançarinos (CHRISTINE DAKIN apud HOROSKO, 

2002, p. 139)125.          

 

Desta forma, reunimos aqui alguns exercícios com intuito de promover a experiência básica 

dos princípios técnicos de Graham, e priorizando o floorwork, uma vez que este compreende 

um momento preparatório de escuta, sensibilização e mobilização. É importante ressaltar 

que uma aula completa de Graham não pode ser ensinada por um livro, e pode ser melhor 

experienciada com o auxílio de um professor qualificado. Portanto, o que trazemos aqui são 

pequenos estímulos para que este desejo da prática seja despertado. 

 

As proposições abaixo são inspiradas nas compilações de Cecy Frank (2014), em seu livro 

Dança Moderna: movimentos fundamentais organizados segundo os princípios da técnica 

de Martha Graham, extraídas de anotações de suas aulas na Martha Graham School of 

Contemporary Dance, no período de um mês, no ano de 1969, e correspondem ao primeiro 

                                                           
125  The choreography has given us a vocabulary of movement that is vast and can be taught as a series that 

progresses from exercises that work for beginners to their more complex developments for advanced students. 

We approach the syllabus with our own individual styles. It is a guide for students through the levels of class 

and makes consistency possible from teacher to teacher. It is important to use the syllabus only as a guideline 

since each class is as unique in its level and ability, as is each individual. The work of a class is a creative 

process and its structure must take into account the physical and emotional development of the students. This 

is determined by each teacher´s experience and personal exploration of the technique. It cannot be regulated 

strictly by a syllabus. Martha´s own presence was incredibly dynamic in the class as a unifying force. Although 

she is no longer physically present, that force exists inside the technique and the choreography. The power of 

that continuity remains alive in us teachers and performers.  
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nível da técnica. E ainda no Syllabus of Graham Movements trazidos por Marian Horosko 

(2002), em seu livro Martha Graham: the evolution of her dance theory and training, 

extraído de um filme, de acesso restrito, que contém uma aula ministrada pela própria 

Graham para os seus estudantes avançados e dançarinos de sua companhia no ano de 1960.  

 

Yoga blessing ou exercício para sensibilização da coluna    

 

Yoga blessing ou “benção da yoga” é um exercício que contribui para a visualização dos 

espaços existentes entre cada uma das vértebras da coluna, enquanto se permanece na 

posição sentada, pressionando os ísquios contra o solo e direcionando o topo da cabeça para 

o alto, promovendo uma circulação contínua de energia neste alinhamento da coluna. 

Contribui ainda para a percepção de que a coluna participa ativamente do princípio 

contraction e release, na alternância entre expansão e diminuição dos espaços 

intervertebrais.   

- Posição inicial: first seat position, calcanhares apoiados no chão. As mãos são apoiadas na 

parte anterior do corpo, em cada um dos sete centros de energia psicofísica do corpo ou 

cakras, nos quais são realizadas respirações profundas, com o intuito de potencializar a 

consciência de cada uma das vértebras existentes e seus espaços. Podemos associar ainda 

imagens correspondentes as características energéticas de cada um destes centros, 

respectivamente os elementos terra, água, fogo, ar, som, mente, e conexão com o universo. 

As localizações dos cakras compreendem, respectivamente, região do cóccix, região do 

sacro (órgãos reprodutores), região lombar (umbigo), região torácica (centro do peito, entre 

a quarta e quinta vértebra torácica), região cervical (garganta), ponto entre as sobrancelhas, 

e o topo da cabeça126.      

 

Escuta da respiração ou exercício para sensibilização do diafragma 

 

O controle do processo respiratório exigido na técnica de Graham, pressupõe a consciência 

sobre as partes envolvidas. Podemos começar observando o movimento de expansão da 

                                                           
126 JOHARI, Harish. Chakras: centros energéticos de transformação. 4ª ed. São Paulo: Bertrand Brasil, 1992.  
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caixa torácica, durante a inspiração, e o retorno a posição inicial na expiração. Realizar os 

exercícios abaixo na first seat position (primeira posição sentada), planta dos pés unidas a 

frente, calcanhares apoiados no chão.  

- Flexione os braços para trás, tente apoiar as mãos no cotovelo do braço oposto. Respire 

profundamente, procurando expandir as costelas lateralmente nas costas, pressionando para 

separar os braços. A cada ciclo tente ampliar a expansão das costelas.  

- Apoie as mãos abertas sobre cada lado das últimas costelas, na parte baixa da caixa torácica, 

logo acima da cintura, dedos apontados para o centro da parte anterior do corpo. Respire 

profundamente e no movimento de inspiração tente afastar ao máximo as mãos com a 

expansão da caixa torácica, e na expiração tente aproximar ao máximo as mãos com o retorno 

da caixa torácica.   

- Apoie as mãos abertas sobre cada lado das costelas mais altas, na parte alta da caixa 

torácica, com os dedos direcionados para o esterno. Respirar profundamente e tentar sentir 

as costelas mais baixas se expandido para as laterais, e não para frente, a partir de sua 

inserção na coluna vertebral. Neste movimento a parte alta das costelas vão expandir 

levemente à frente, elevando um pouco as mãos apoiadas nessa região.      

 

Bounces ou exercício para sensibilização da pelve e alongamento da coluna – 

preparação contraction e release 

 

A execução do contraction e release na técnica de Graham, pressupõe uma ampla 

mobilização da região da pelve, que inclui o alongamento e mobilização das articulações 

coxofemural, sacro-ilíaca e das vértebras lombares. Geralmente as contractions realizadas 

nos exercícios de centro e nas criações de Graham, mantém a cabeça direcionada para frente. 

Como o intuito aqui é ampliar a consciência sobre a mobilidade do quadril e da coluna, a 

cabeça acompanhará a direção do arco da coluna.   

 

- Posição inicial: first seat position. Fazer com os calcanhares apoiados no chão, e depois, 

elevados, mãos apoiadas nos calcanhares ou joelhos. Respire e na exalação faça um arco 

com a coluna para trás, a partir da retroversão da pelve, como se quisesse por “o rabo entre 

as pernas”, mobilizando gradualmente toda a coluna, como se o topo da cabeça quisesse 
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encontrar com a pelve, mas sem encostar o queixo no peito. Mantenha os ombros baixos, 

braços relaxados abrindo os cotovelos para os lados, à frente dos joelhos. Para essa 

contraction, ao se arquear para trás, Graham pedia para que seus alunos pensassem na Joana 

d´Arc resistindo à espada que estaria penetrando seu peito. “Não ceda. A contração não é 

uma posição. É um movimento para dentro de algo. É como um seixo que faz círculos 

ondulantes quando atinge a água. A contração se move” (GRAHAM, 1993, p. 168).  Na 

inspiração ou release, alongue gradualmente a coluna, retornando a pelve a posição inicial, 

pressionando os ísquios para baixo e trazendo novamente o alinhamento da coluna, como se 

o topo da cabeça quisesse alcançar o céu.  

 

- Variação 1: Realizar contraction, release, e high release, lembrando de ativar o abdomen 

na anteversão da pelve, e de não espremer a coluna cervical na hiperextensão, pensar que o 

topo da cabeça está sendo suspenso por um fio que vem de uma diagonal acima da cabeça.  

 

- Variação 2: Realizar contraction, e mantendo este movimento, o arco da coluna, realizar 

um balanço com o tronco, como se o topo da cabeça tentasse alcançar os calcanhares. Seriam 

pequenos abdominais com intuito de aprofundar cada vez mais a contração e o arco da 

coluna. Na técnica de Graham são realizados dezesseis balanços destes, que ela chamava de 

“batidas”. Realizar então release, direcionando pernas e braços para a frente, pés com as 

pontas dos dedos alongadas para cima (mas também se pode realizar uma variação com 

“ponta de pé”).   

 

- Variação 3: Realizar todos os exercícios anteriores na open second position (segunda 

posição aberta), pernas alongadas e afastadas para as laterais, pés flexionados ou em ponta. 

No primeiro exercício e na variação 1 manter os braços e mãos apoiadas na lateral do corpo. 

Na variação 2, elevar os braços na altura dos ombros, levemente arqueados, como se 

houvesse linhas que suspendessem os cotovelos, e como dizia Graham, imagine o braço 

como uma extensão da coluna.  

 

- Variação 4: Se possível, respeitando seus limites anatômicos, realizar todos os exercícios 

anteriores na open fourth position (quarta posição aberta).   
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Spirals ou exercício preparatórios para torções e movimentos espirais 

 

É importante lembrar que, para Graham, o movimento espiral é fruto da torção do quadril, e 

devemos sentir, portanto, que o tronco é tracionado como um arco para atirar a flecha.   

 

- Posição inicial: sentado sobre os ísquios, pernas estendidas à frente, joelhos direcionados 

para cima, pés na posição natural, ativos, porém nem flexionados, nem estentidos, mãos 

apoiados nos joelhos ou nas pernas, coluna alinhada. Direcione o quadril direito para frente, 

mantendo o contato com o chão, de modo que toda a perna direita se deslocará sutilmente 

para frente, gerando uma leve torção do tronco para o lado esquerdo. Mantenha a cabeça 

voltada para frente. Retorne a posição inicial e repita o exercício para o lado esquerdo. 

Experimente fazer este exercício de olhos fechados, e procure observar cada parte do corpo 

envolvida no exercício.  

 

-Variação 1: Repita o exercício anterior, realizando e mantendo uma leve contraction antes 

de levar o quadril para frente. Perceba que há uma tendência a flexionar o joelho do lado 

oposto, o lado que é feita a torção. Permita que essa leve flexão aconteça. Retorne o quadril 

a posição inicial e finalize no release.  

 

- Variação 2: Aumentando o nível de dificuldade da realização da variação 1, amplie a flexão 

do joelho culminando na open fourth position (quarta posição aberta) na lateral, finalizando 

esta etapa com o release. Nas primeiras vezes mantenha a cabeça direcionada para frente. 

Depois experimente direcionando a cabeça para o lado que está sendo realizada a torção, 

ampliando ainda mais o movimento. Aproveite o release para tracionar ainda mais a 

oposição isquio para baixo, topo da cabeça para cima, ampliando também a torção. Para 

retornar, realize uma leve contraction, e direcione o lado do quadril mobilizado para trás, 

retornando a posição inicial, finalizando no release.   
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Esperamos que a partir da prática destes exercícios propostos, se possa conseguir 

experienciar, ainda que de forma bastante introdutória, os princípios de Graham. Buscamos 

ainda, semear a compreensão sobre as raízes de seu trabalho prático, e quem sabe fomentar 

investigações próprias e potencializar o desenvolvimento de novos processos criativos.  

 

Apoiando-se nos ensinamentos de Graham devemos sempre lembrar que “a arte de um 

dançarino se constrói sobre uma atitude de escuta, com todo o seu ser. [...] Ele ouve. O que? 

A si mesmo. E o corpo é contido até o ponto em que se pode mover” (GRAHAM, 1993, p. 

169).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


