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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir historicamente o conceito de fronteira, assim como a o processo de 
consolidação da expansão do território americano para o oeste e confrontar a percepção de Martha 
Graham da sobre esse processo de expansão e consolidação da fronteira americana. Martha Graham, 
artista nascida na Pensilvânia (Eua) em 1894, atuou como bailarina até os 74 anos e continuou a 
coreografar até 1991, quando morre com a idade de 96 anos. Pioneira da Dança Moderna Americana 
estabeleceu pela primeira vez uma técnica de dança diferente do Ballet Clássico, a qual leva seu nome. 
Criou um repertório de quase duas centenas de coreografias em uma carreira de quase um século e 
influenciou grandes artistas do século XX com sua técnica e estilo inconfundível. Detentora de grande força 
criadora, seus balés tinham temáticas variadas e podem ser divididos em ciclos. Um deles é o ciclo de 
temas nacionalistas e primitivistas, onde tratou a expansão territorial americana rumo ao oeste de maneira 
positiva e percebia os pioneiros como verdadeiros heróis ufanistas. Servirá de instrumento principal para 
esta análise o balé “Frontier”, coreografia de 1936 que é exemplo da fronteira americana aos olhos dessa 
artista, assim como seus próprios relatos sobre a obra em questão. Martha Graham via a fronteira como 
um lugar de exploração, descoberta e não de limitação, onde as pessoas se encontravam e se davam as 
mãos. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como objetivo mostrar como a Dança Moderna (na visão de sua 
principal pioneira – Martha Graham) percebia a fronteira americana e confrontar sua 
visão com os dados científicos a respeito do expansionismo. O presente estudo é parte 
inicial de um projeto de pesquisa intitulado “Percepções Ambientais na Dança”. 

Dessa forma, não se pode entender porque Graham montou balés nacionalistas e 
porque um especificamente sobre a fronteira americana e o expansionismo sem 
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entendermos o período histórico em que ela coreografou, o que isto representava e como 
ela percebia esse tema e, finalmente, como foi sua vida até o momento dessa criação. 
Apresentamos então, um breve histórico da Dança Moderna Americana, seguido de um 
resumo da biografia da artista e os possíveis aspectos que constituíram a visão de 
fronteira da coreógrafa. 

A principal fonte de pesquisa deste trabalho é o balé “Frontier”, de 1935 e a 
autobiografia da artista, terminada e lançada em 1991, poucos meses antes de sua 
morte. 

Pode-se partir de várias linhas de pensamento para discorrer sobre o assunto da 
percepção de Graham sobre a fronteira, inclusive uma análise semiótica dos signos que a 
dança apresenta na movimentação, cenário, figurino e música. Pode-se também analisar 
biosemioticamente como a memória de Graham constituiu os elementos que estão 
presentes no balé. Por último, mas não como última opção, pode-se fazer uma análise 
sócio-econômica do período dos balés nacionalistas de Graham para justificar a criação 
da obra. Contudo, estas alternativas não são o propósito desse trabalho. Vamos nos ater 
a uma visão e citação puramente dos dados científicos para confrontar a visão de 
Graham com a visão da ciência a respeito da fronteira americana. A partir disso, pode-se 
elocubrar sem julgamento sobre alguns tópicos que podem ou não terem feito parte da 
percepção da artista. 

 

GRAHAM E A DANÇA MODERNA AMERICANA 

A Dança Moderna Americana1 começou como qualquer outro movimento artístico 
importante, através da contestação, ou seja, da rejeição do rigor acadêmico e dos 
artifícios do Balé Clássico.  Apesar de ter sua origem num momento anterior a Graham, é 
através dela que primeiramente se consolida e se constitui um estilo de dança moderna 
com técnica e linguagem própria. 

A contestação da forma e da linguagem utilizada pela Dança reconhecidamente 
acadêmica – o Balé Clássico - nasceu, em parte, do próprio meio do balé. O coreógrafo 
Michael Fokine (1880-1942) considerado maior expoente da coreografia do século XX, 
foi, além de um grande bailarino, reformador das concepções tradicionais do balé, 
responsável por introduzir algumas mudanças que seguiam as aspirações dos pioneiros 
da dança moderna. Apesar dessas modificações não atacarem diretamente a linguagem 
do balé clássico acadêmico, libertando-o apenas dos seus maneirismos exagerados, 
excessos mímicos e gestos gratuitos, e mantendo a preparação técnica (incluindo os 
passos e as cinco posições básicas do balé) a mesma de sempre, atribui-se a Fokine esse 
pioneirismo na contestação (Achcar, 1998). Influenciado por Isadora Duncan, suas 
inovações não romperam com a tradição (Portinari, 1989). Duncan, outra pioneira da 
Dança Moderna Americana, cuja fama se estendeu internacionalmente por suas idéias de 

                                                 
1 Quando se refere à Dança Moderna neste trabalho, está se levando em consideração apenas o 
movimento da Dança Moderna ocorrido nos Estados Unidos (Modern American Dance). 
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vanguarda acerca da dança, chegando a influenciar inclusive grandes nomes do balé 
clássico da época, achava que a dança era livre e que não precisava de técnica ou 
passos pré-estabelecidos para ser exercida. 

“Tomando por base a liberdade expressiva do corpo, a dança moderna reflete o 
contexto histórico que a gerou: a de um mundo governado por máquinas, no 
qual o ser humano se debate em busca de novas relações consigo mesmo e 
com a sociedade” (Portinari, 1989). 

Diferente de Fokine, Graham rompeu com a dança clássica quando, pela primeira 
vez, estabeleceu uma linguagem e uma técnica ou método de treinamento ou de 
preparação física diferente da do balé clássico, baseado na contração (“contraction”) e 
relaxamento (“release”) do tronco. Método sistemático, assim como o balé, transmitido 
por gerações de atores, bailarinos e coreógrafos, tendo influenciado artistas no mundo 
todo. Por isso, recebe ela atributos como pioneira, matriarca ou magna mater, mentora 
intelectual ou líder do movimento revolucionário da Dança Moderna Americana, sendo 
considerada uma das mais criativas artistas do século vinte (Achcar, 1998, Bourcier, 
1987, Portinari, 1989, Garfunkel, 1995).  

Graham não inventou a Dança Moderna Americana nem foi a única pioneira. 
Outros artistas também podem ser tidos como pioneiros como Isadora Duncan, Loie 
Fuller, Ruth Saint-Denis, entre outros. Entretanto, Graham é considerada a mais 
importante, pois foi quem certamente mais influenciou e por mais tempo. 

Ela tornou a Dança Moderna mais popular na década de trinta, pois suas danças 
eram influenciadas pelo clima social e político da década. Ela trabalhou com questões 
sociais nos balés que criou e, outras vezes, deixou explícito questões políticas como seu 
apoio contra o fascismo na Espanha. Além disso, suas danças desse período eram 
revolucionárias e tratavam da situação tipicamente americana. Por esta razão, Graham se 
tornou conhecida nos EUA e também tornou a Dança Moderna popular 
internacionalmente. 

 

UMA VIDA DEDICADA À DANÇA 

Martha Graham teve uma vida longa inteiramente dedicada à sua obra. Ao longo 
de seus 96 anos e mais de 70 anos de carreira, ela deixou um legado de quase duas 
centenas de trabalhos coreográficos, tendo sido considerada um gênio dada a 
originalidade e quantidade imensa de trabalhos que realizou (Garfunkel, 1995). 

Nascida em Allegheny, Pensilvânia, em 11 de maio de 1984, Martha Graham era 
a mais velha de três irmãs. Herdou o temperamento determinado e inflexível do pai. 
Allegheny era parte de Pittsburgh, coração da Pensilvânia, terra do carvão. Era impossível 
se manter limpo em Allegheny, dada a grande quantidade de fuligem em suspensão no 
ar. Em 1908, quando tinha 14 anos, seus pais resolveram se mudar para Santa Bárbara, 
na costa do Pacífico, mais precisamente na Califórnia, onde a irmã poderia se curar da 
asma que era agravada devido a qualidade do ar de Allegheny (Garfunkel, 1995; 
Graham, 1993). 
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A viagem de trem de Allegheny para Santa Bárbara deveria durar nove dias. No 
caminho, Graham se deparou com outras paisagens, espaços e um céu muito diferente 
do que conhecia em Pittsburgh. A viagem de trem marcaria toda a vida da jovem e serviu 
de inspiração para o balé “Frontier” que ela criou muitos anos depois. 

Não sendo Santa Bárbara um centro de cultura e artes, antes de completar seus 
dezessete anos, um cartaz de uma apresentação em Los Angeles da bailarina e 
coreógrafa americana Ruth Saint-Denis, que tinha despertado a atenção das platéias com 
um novo tipo de dança, chamou sua atenção. Graham achava Ruth Saint-Denis parecida 
com uma deusa, uma aparição de livros de estórias – linda e misteriosa, e queria se 
parecer com ela. Sendo assim, decidiu ir para Los Angeles para ver o espetáculo. Esse 
momento mudou a sua vida. Mesmo não tido nunca uma única aula de dança, Graham 
soube que seria bailarina.  

Depois do ensino médio, ela convenceu seus pais a ir morar sozinha em Los 
Angeles (o que era permitido para as garotas da época) e estudar numa faculdade de 
artes, mais precisamente na Cumnock School of Expression. Aos 22 anos, mesmo um 
pouco velha para começar o treinamento em dança, ela concorreu a uma vaga na 
Denishawn School, de Ruth Saint-Denis e seu marido Ted Shawn, tendo sido aprovada 
(Garfunkel, 1995). 

A Denishawn School era uma academia de dança e artes relacionadas, com um 
currículo rigoroso que incluía o básico de balé clássico assim como aulas de dança a 
caráter e étnica; aulas como “visualização musical”, ioga e meditação. Havia cursos em 
arte, filosofia, apreciação musical e gestos teatrais. Nessa época, as moças não eram 
vistas seguindo carreiras fora do lar, muito menos como bailarinas. As produções 
chamadas de balés eram shows extravagantes com dançarinas que sapateavam, faziam 
acrobacias, ou coisa do tipo. Ruth Saint-Denis realmente estava mudando a forma dos 
americanos pensarem a respeito da dança. A Denishawn se tornou sinônimo de arte e 
bom gosto. Graham conseguiu, depois de muito esforço, fazer parte da companhia da 
Denishawn e até dançar solos. Em 1917, Ted Shawn se alistou no exército por causa da I 
Guerra Mundial. Graham se tornou então, instrutora chefe da escola, diretora mirim e 
empresária da troupe de Denishawn. Ela deixou a Denishawn em 1923, pois sentia a 
necessidade de criar seu próprio trabalho e desenvolver seu jeito pessoal de expressar 
suas emoções (Garfunkel, 1995). 

Nessa época, Graham recebeu um convite para dançar no Greenwich Village 
Follies, uma revista musical e de comédia, bem popular em Nova Yorque. Tornou-se 
rapidamente uma estrela do Follies, mas, depois de dois anos, percebeu que a sua dança 
era muito séria e importante para permanecer nos palcos de vaudeville. Logo, em abril de 
1926, aos 32 anos, Graham estreou seu primeiro trabalho independente no Teatro da 
Rua 48, em Nova Iorque. O teatro lotou, pois, segundo ela mesma, ela era “uma 
curiosidade – uma mulher que podia fazer seu próprio trabalho” (Graham,1993; 
Garfunkel, 1995). 

Graham parou de dançar em 1968, quando tinha 74 anos. Morreu de pneumonia 
em Nova Iorque em 1991 aos 96 anos de idade, deixando um repertório de quase duas 
centenas de coreografias para sua companhia, a Martha Graham Dance Company. 
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Tendo celebrado o septuagésimo aniversário em 1996, é considerada a companhia de 
dança mais antiga do mundo ainda a se apresentar. Além de sua escola de formação de 
bailarinos em Nova Iorque, Graham ajudou a fundar em Israel a Batsheva Dance 
Company, primeira companhia de dança moderna daquele país. 

Chegou a criar uma nova linguagem de dança e um estilo único e americano de 
se mover, pois buscava sua própria identidade artística da mesma forma que buscava 
dançar coreografias criadas para seu próprio corpo, já que sentia que o vocabulário do 
balé clássico não podia expressar seus sentimentos profundos. Na realidade, ela desejava 
dançar experiências humanas e emoções nunca exploradas no terreno da dança até 
então. Em vista disso, desenvolveu um método de treinamento que pode ser passado e 
ensinado por gerações, por ser tão sistemático quanto o balé clássico. Contração 
(expiração) e relaxamento (inspiração) foi o fundamento de todos os seus movimentos. A 
respiração é o aspecto central da sua técnica e é algo básico e natural que qualquer 
pessoa faz para viver. O esforço, diferentemente do balé clássico, era para ser mostrado. 
Acreditando que esforço é vida, a Dança, em sua opinião, deveria tratar de problemas da 
sociedade e revelar as emoções mais profundas, fazer as pessoas pensarem, refletirem e 
questionarem, assumindo, assim, uma postura política para com a Dança. Como os 
expressionistas que ela admirava, ela estava interessada em criar trabalhos que 
induzissem fortes reações emocionais na platéia (Garfunkel, 1995). 

 

O LEGADO COREOGRÁFICO 

Em 1927, Graham fundou a Martha Graham School of Contemporary Dance, em 
Nova Iorque. Na década de 1930, ela tinha então, sua própria companhia. Com mais 
de 180 trabalhos realizados ao longo de sua vida, coreografou para sua companhia 
explorando temas que variavam de um trabalho para outro, mas que se repetiam ao 
longo dos anos. Um dessas temáticas recorrentes é o Nacionalismo, em que cinco 
coreografias na obra da artista têm esse tema. 

Entre seus trabalhos mais importantes, podemos citar: El Penitente (1940); Letter to 
the World (1940), baseado na vida e na poesia de Emily Dickinson; Deaths and Entrances 
(1943); Herodiade (1944); Appalachian Spring (1944); Cave of the Heart (1946), 
inspirado na lenda de Medéa; Errand into the Maze (1947), sobre a lenda do Minotauro; 
Night Journey (1947), a lenda de Jocasta; Judith (1950); Seraphic Dialogue (1955), sobre 
Joana D´Arc; Clytemnestra (1958); Embattled Garden (1958); Episodes: Part 1 (1959); 
Alcestis (1960); Phaedra (1962); Circe (1963); The Witch of Endor (1965); A Time of 
Snow (1969); Mendicants of Evening (1973); Myth of a Voyage (1973); Holy Jungle 
(1974); Lucifer (1975); Ecuatorial (1978); The Owl and the Pussycat (1978); Acts of Light 
(1981); Rite of Spring (1984); Persephone (1987); Maple Leaf Rag (1991). 

Apesar de esses serem considerados alguns dos trabalhos mais importantes em 
sua obra, destacamos o balé “Frontier”, de 1935, como base para o estudo da visão da 
fronteira americana pela Dança Moderna. 

A partir de 1927, seus trabalhos geralmente lidavam com problemas sociais. Com 
a crise e a Grande Depressão de 30 (1930 - 1939), muitas pessoas aderiram ao 
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movimento da Dança Moderna porque a liberdade de movimento que ela possibilitava 
dava às pessoas uma nova e ilimitada maneira de expressão. O estilo de Graham refletia 
tanto as tensões e frustrações do período como também as suas próprias experiências 
pessoais (Garfunkel, 1995). Os primeiros trabalhos mostravam um interesse especial na 
“cultura primitiva” dos índios americanos2. Os americanos precisavam ter alguma 
esperança no futuro, e Graham inspiraria as platéias mostrando algo sobre o passado do 
povo americano. Surgiram então, balés que refletiam temas americanos e a herança 
cultural do país, como “Frontier”, de 1935. Este é o primeiro dos trabalhos sobre um 
típico tema americano, sendo “Appalachian Spring”, de 1944, o último dessa fase 
(Garfunkel, 1995). 

 

POSSÍVEIS ELEMENTOS QUE CONSTITUÍRAM A VISÃO DE FRONTEIRA DE GRAHAM 

Sem dúvida, a viagem de trem para Santa Bárbara conferiu em Graham um 
impacto que, mais tarde, iria ser retratado em sua obra. Percebendo a sua viagem como 
uma exploração do desconhecido, enxergou o ambiente a partir de aspectos que 
apresentam somente sentimento de liberdade e beleza, reação típica do visitante que, ao 
se deparar com um ambiente diferente do seu, o percebe a partir de concepções estéticas 
impregnadas de valores específicos do seu grupo cultural. A percepção do visitante 
frequentemente se reduz a usar seus olhos para compor quadros. A confrontação com a 
novidade, também pode levá-lo a manifestar-se (Tuan, 1980). 

Os aspectos observados e relatados em sua autobiografia demonstram uma 
impressão extremamente plástica, preocupada com as cores, aromas e as diferentes 
formas nunca antes apreciadas. Certamente, sua percepção ambiental era 
completamente diversa da percepção que os moradores dos lugares por que passou em 
sua viagem para a Califórnia, tinham daqueles ambientes. Dessa forma, Graham 
conseguiu detectar méritos e defeitos que não eram mais visíveis para o residente, 
trazendo a contribuição de uma nova perspectiva. 

“Obviamente, o julgamento do visitante é muitas vezes válido. Sua principal 
contribuição é a perspectiva nova. O ser humano é excepcionalmente adaptável. 
Beleza ou feiúra – cada uma tende a desaparecer no subconsciente à medida 
que ele aprende a viver nesse mundo. O visitante, frequentemente, é capaz de 
perceber méritos e defeitos, em um meio ambiente, que não são mais visíveis 
para o residente.” (Tuan, 1980). 

Uma importante campanha foi lançada na década de 1870 para chamar a 
atenção para o ar puro, os solos secos e as fontes minerais nas Rochosas, pois, nessa 
época, o Colorado tinha sido proclamado como “Suíça da América”. Isso sem falar das 
inúmeras possibilidades de rápido enriquecimento que as áreas de fronteira 
possibilitavam (Tuan, 1980). Seguindo esse movimento em direção ao Oeste, a família 
de Graham, provavelmente, se viu influenciada a mudar para a costa do Pacífico, última 

                                                 
2 Terminologia utilizada por Garfunkel (Garfunkel, 1995). 
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área de ocupação da fronteira americana3, mais precisamente para Santa Bárbara, na 
Califórnia. 

Santa Bárbara era notoriamente diferente do lugar escuro onde Martha tinha 
crescido e ela foi chamar os anos que ela passou na Califórnia de “tempos de luz, 
liberdade e curiosidade”.  Para acrescentar, muito das pessoas de Santa Bárbara não 
pareciam com os descendentes dos pioneiros da Nova Inglaterra que viviam em Allegeny 
– lá havia um mix de culturas. (Garfunkel, 1995). 

Graham cita na sua autobiografia, momentos de contato com a natureza e com os 
índios, no trajeto de trem rumo ao Oeste. Na narrativa dos acontecimentos, se tem a 
nítida impressão de como ela percebia algumas cenas simples como momentos de rara 
beleza. Deixou claro em sua obra que tinha a consciência de que sua viagem para o 
Oeste também tinha o peso do percurso dos pioneiros americanos. 

“A apreciação da paisagem é mais pessoal e duradoura quando está mesclada 
com lembranças de incidentes humanos... o despertar profundo para a beleza 
ambiental, normalmente acontece como uma revelação repentina. Este despertar 
não depende muito de opiniões alheias e também em grande parte independe 
do caráter do meio ambiente. As cenas simples e mesmo as pouco atrativas 
podem revelar aspectos que antes passavam desapercebidos e este novo insight 
na realidade é, às vezes, experienciado como beleza” (Vaugh, 1935) 4. 

Pode-se levar em consideração que a visão de Martha Graham sobre a fronteira 
americana era diferenciada pelo simples fato de ela ser mulher. No contexto sócio-
cultural em que ela estava inserida, como dito anteriormente, as mulheres não tinham 
carreiras fora do lar, não tinham direito ao voto e eram mal vistas as moças que 
trabalhavam, especialmente em espetáculos de entretenimento. Nas culturas em que os 
papéis dos sexos são diferenciados, homens e mulheres têm diferentes olhares sobre 
aspectos do meio ambiente e adquirem atitudes diferentes para com ele (Tuan, 1980). 

O desejo de ser independente e livre refletia a atmosfera pós-guerra ao redor de 
Graham. A Primeira Guerra Mundial devastou a paisagem da Europa e mudou fronteiras 
internacionais. Nos EUA, os anos 1920 eram chamados de “Roaring Twenties”, período 
de crescimento econômico e dinamismo. Para as mulheres, foi uma década de revolução 
cultural e emancipação: elas poderiam votar e trabalhar fora de casa, abandonando as 
amarras da era Victoriana. Havia um novo senso de liberdade, franqueza e auto-
expressão, especialmente nas artes, e Graham queria fazer parte disso (Garfunkel, 1995). 

Em meados da década de 1930, começaram a surgir mudanças para os EUA e 
para Graham. Estava pronta para explorar novas maneiras de falar com as pessoas sobre 
o seu tempo, através da dança. A política do Presidente Franklin Roosevelt estava 
começando a instigar um senso de confiança que, embora levasse algum tempo, o país 
conseguiria sair da Depressão (Garfunkel, 1995). 

                                                 
3 A costa do Pacífico foi ocupada após a década de 1890 (Bicalho e Hoefle, 1999). 
4 Op. Cit. Tuan, 1980, pp. 110. 
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Possivelmente, esses elementos citados, de alguma forma, todos juntos ou não, 
influenciaram na sua concepção do balé “Frontier”, onde, através da linguagem da 
Dança, expressa sua visão da fronteira americana, impregnada de impressões que faziam 
parte de sua memória. 

 

“FRONTIER” OU “PIONEER”?  

“Frontier” foi o primeiro de uma série de trabalhos que lidavam com a herança 
mítica Americana. É uma das primeiras danças com um tema tipicamente americano e 
“Appalachian Springs”, de 1944, foi a última, mesmo ano em que ela se voltou para 
outros temas. 

Graham queria expressar a experiência americana. Logo, tinha que usar 
personagens, cenário, figurino e música que tivesse muito haver com isso. “Frontier” era 
um solo de sete minutos, que usava o espaço extensivamente – a personagem central, 
uma mulher com figurino e movimentos que remetem à pioneira do século XIX, se desloca 
sempre em movimentos ascendentes na coreografia, avançando para a platéia, como se 
desbravasse o espaço. Ao contrário de “Lamentation”, outro trabalho solo de 1930 que 
tinha movimentos intimistas e introspectivos, “Frontier” é um solo alegre e entusiástico, 
inaugurando o desenvolvimento de uma completa integração entre teatro e dança no 
trabalho de Graham, pois este é o primeiro de sua carreira onde ela usou cenário, pois 
antes não tinha dinheiro para bancar os custos de uma produção sozinha. A música de 
“Frontier” é composta por Aaron Copland e o cenário é assinado por Izamu Noguchi. 

“O cenário evocou a completa vastidão da paisagem Americana antes dela ter 
sido completamente domesticada pelos colonizadores. O senso de espaço que 
“Frontier” celebrava pode também ser encontrado na estrutura de paisagem 
horizontalizada de pintores iluministas Americanos do século dezenove como 
Martin Johnson e John F. Kensett” (Thomas, 1995). 

Graham atingiu seu objetivo, trazendo à tona para as platéias uma herança do 
passado dos pioneiros americanos. Mas, infelizmente ou felizmente, seu trabalho 
“Frontier” é muito fiel ao sentimento de exploração do novo pela visão do conquistador, 
do pioneiro. Seu trabalho seria mais bem intitulado como “Pioneer” (“Pioneiro”), ao invés 
de “Frontier”. Os problemas da fronteira americana eram muitos e a fronteira não era 
vista com bons olhos nem mesmo para o próprio pioneiro, o americano ou imigrante, e, 
principalmente, para o índio, que mais sofreu com o expansionismo. 

 

A FRONTEIRA AMERICANA 

Os Estados Unidos receberam um grande fluxo imigratório de europeus entre os 
anos de 1860 e 1930. Estimuladas pelas novas tecnologias de navegação, que com o 
passar do tempo conseguiram transportar cada vez mais pessoas com maior rapidez, e 
pelas péssimas condições de sobrevivência, uma quantidade maior de pessoas apostava 
nos EUA em busca de um futuro melhor. 
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Sem dúvida, o território americano apresentava fracas densidades demográficas 
de populações ativas, o que constitui um dos mais importantes condicionantes para a 
expansão da fronteira e a conseqüente conquista territorial. Entretanto, os migrantes 
europeus ao chegarem às novas áreas se depararam com um cenário com o qual não se 
identificavam, e apesar das condições climáticas próximas a da Europa, não entendiam 
ao certo o que viam e encaravam a natureza dessas áreas como um tanto bizarra. A 
diversidade do ambiente não era somente estranha, mas também incomodava e 
assustava. Na realidade, os migrantes europeus não chegaram para viver num mundo 
como o encontraram, vieram, sim, para viver num espaço onde pudessem reproduzir, a 
partir de seus valores, a Europa que conheciam. Dessa forma, se apropriaram 
rapidamente daquele espaço “vazio” e de seus recursos naturais. Árvores, animais 
selvagens e populações nativas foram encaradas como barreiras ao progresso de seus 
empreendimentos, assim como impediam as noções de ordem e claridade necessárias 
àquela sociedade “desencantada” (Bicalho e Hoefle, 1999). 

Quem muito bem descreve esse processo de apropriação e destruição é Turner 
(1990), que além de mostrar os massacres de animais, descreve como aconteceu a 
devastação do então fértil vale do Mississipi. Mostra em seu trabalho como tudo o que 
pudesse ser empecilho, dificultasse, ou causasse qualquer tipo de incômodo, deveria ser 
aniquilado, destruído e até mesmo extinto. Deixa bem claro também, como é que esse 
processo de apropriação e destruição estava conectado com interesses exteriores a área 
de fronteira, tanto no âmbito nacional como internacional. 

Exemplifica esse fato com o processo de extinção do bisão americano que, a partir 
do desenvolvimento de novas tecnologias para o tratamento de suas peles, por 
americanos, ingleses e alemães, se organizou um mercado perene para elas. As grandes 
planícies foram invadidas por caçadores de bisões, e estima-se que entre os anos de 
1872 e 1874, cerca de 3.158.870 animais tenham sido abatidos por caçadores brancos, 
com a finalidade de atender a demanda das indústrias americanas e européias por suas 
peles. 

Para a maior eficiência da tarefa, as fábricas de armas desenvolveram uma 
tecnologia específica para a construção de armas de caça. Nos ano de 1880, 
praticamente todos os bisões sumiram das grandes planícies. Havia sobrado somente 
carcaças, o ar estava impregnado de um fedor pútrido, e as planícies estavam sujas e 
degradadas. 

Enquanto a orgia do consumo dos recursos naturais acontecia, as tribos 
questionavam à sua maneira. O choque entre as percepções ambientais e quanto a 
utilização de seus recursos se fez evidente entre indígenas e europeus. O embate cultural 
se deu desde a apropriação e desperdício dos recursos com a finalidade de obtenção de 
lucro imediato, até o cercamento das terras e o estabelecimento da propriedade privada. 
Os indígenas também foram considerados como sendo um obstáculo para a expansão 
do empreendimento branco-europeu. Sendo assim, todas as terras a leste do Mississipi 
foram apropriadas pelo governo dos EUA logo após a sua independência em 1776. Em 
1803, os EUA se apropriaram de mais 756 milhões de acres, com a compra do território 
da Lousiana. Tal fato levou Turner (1990) a afirmar que “na realidade o próprio governo 
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era apenas uma manifestação de uma cultura que há muito dedicada a especular com 
terras desconhecidas”. 

Impulsionada pelas notícias de fartura de recursos naturais, sejam eles os solos 
férteis da planície, a madeira farta, a caça ou as minas de ouro, a fronteira americana 
avançou rapidamente desencadeando um processo voraz de absorção de terras e 
conquista territorial. Sem dúvida o mercado de terras teve papel fundamental para que 
essa mobilidade ocorresse. 

Muitos abandonaram suas casas e terras no leste, em busca de solos férteis e 
riqueza imediata que no oeste parecia possível. Estes movimentos chegaram a provocar 
um esvaziamento em áreas com povoamento já consolidado como Connecticut e o norte 
de Nova York, áreas antes valorizadas, disputadas e cobiçadas. 

Essa movimentação em direção ao oeste provocou uma demanda cada vez maior 
por novas terras. Empresa imobiliárias e especuladores compravam do estado a posse de 
grandes áreas a preço de mercado, elevavam o preço e revendiam em lotes individuais, 
que diminuíam cada vez mais de tamanho, se adequando àquilo que os colonos 
poderiam pagar. Cada um comprava tudo o que podia, e, por vezes, mais do que 
necessitavam. Isso porque acreditavam que sempre chegaria alguém atrasado, disposto a 
pagar-lhe o dobro de seu investimento. Com isso, na realidade, houve muita venda e 
revenda na fronteira. Esse movimento de compra e venda deu um caráter de mobilidade 
à fronteira americana. 

Logo após a venda de um loteamento, formava-se outro mais adiante, e assim, os 
pequenos especuladores – os próprios colonos – investiam tudo o que tinham ganhado 
em mais terras novas, estimulando o processo de expansão. Muitas cidades foram 
planejadas, algumas nunca foram de fato consolidadas, contudo, outras como Chicago e 
Los Angeles, não somente se firmaram como grandes metrópoles, mas também foram 
responsáveis por boa parte do desenvolvimento industrial do país. Mas não somente 
empresas imobiliárias, especuladores, colonos e o Estado participaram desse grande 
negócio. As empresas ferroviárias foram um outro grande ator desse processo. Aliás, 
foram os maiores beneficiados, pois recebiam as terras a custo zero, e, após a construção 
das ferrovias, as revendiam a preço de mercado auferindo um bom lucro (Bicalho e 
Hoefle, 1999).  Sem dúvida, as ferrovias deram origem a novas cidades, assim como, 
quando mudavam seu tráfego, transformavam várias delas em espaços vazios e 
abandonados. Acompanhando as ferrovias, vinham os migrantes, americanos ou não, 
impulsionados pelos mitos de terras férteis e riqueza abundante. 

Com a descoberta de ouro na Califórnia, surgiu uma nova possibilidade de 
enriquecimento rápido e fácil - bastava um pouco de sorte. Novas levas de migrantes 
estimulados pela propaganda chegavam ávidos por riquezas. Novas cidades foram 
criadas, com ruas enlameadas e córregos entupidos; homens degradados, sujos, 
maltrapilhos, que carregavam consigo a esperança da riqueza. 

Apesar da opulência e da riqueza, a vida na fronteira tinha uma qualidade 
bastante ruim. Ao ambiente degradado pelo uso intensivo de recursos, na ânsia de 
enriquecimento rápido a qualquer custo, se junta a degradação do próprio homem. A 
população era formada por indivíduos, em sua maioria, degenerados, covardes e 



  -11- 

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente   
|Londrina 2005| 

inescrupulosos. Consumiam grandes quantidades de bebida em bares repletos de 
prostitutas. Jogavam e apostavam tudo o que tinham, referendando a idéia de que, 
afinal, a vinda para o oeste com a finalidade de enriquecer era um grande jogo de azar. 

 

A VIAGEM DE GRAHAM RUMO AO OESTE: O ENCONTRO DA FRONTEIRA 

A viagem rumo ao oeste foi, sem sombra de dúvida, o elemento que mais 
influenciou Graham na criação de seu trabalho “Frontier”. Na sua narração dos 
acontecimentos, percebe-se a importância desse percurso na vida da artista. Ela 
compunha quadros de extrema beleza sobre a viagem para a Califórnia, última fronteira 
do expansionismo americano, na sua percepção de visitante que trazia uma nova 
perspectiva e olhar para aquela realidade da fronteira, que era diferente da visão do 
residente. 

Por ter nascido em um lugar tão escuro e poluído como Allegheny, Graham pode 
ter sido realmente tocada pela claridade e vastidão da paisagem do oeste. Pioneira na 
Dança Moderna e pioneira na vida, Graham poderia estar, na época da criação de 
“Frontier”, lembrando de aspectos de sua infância na viagem para Santa Bárbara ou 
estar influenciada pelo clima social e político da década de 1930. De qualquer forma, a 
narração da viagem em sua autobiografia é de uma visão bem diferenciada da fronteira 
com relação aos fatos que realmente aconteceram, como visto anteriormente, e faz 
pensar se a pouca idade ou mesmo o fato de ela ser mulher num contexto de papéis 
sociais diferenciados também não influíram na sua forma de perceber a fronteira. 

“Mais adiante em direção ao Oeste, paramos numa cidade bastante vazia – 
estávamos sendo levados por entre terras imensas, paisagens incomensuráveis. 
Havia um céu de fim de tarde ardendo intensamente em cores antes 
desconhecidas por mim. Nessa determinada cidade havia depressões cobertas 
de alcatrão e toda família caminhou pelas pegadas de animais pré-históricos...”. 

“... Quando ficava na extremidade do último vagão, o Leste era o lar que eu 
estava deixando, embora naturalmente, a essa altura, a centenas senão milhares 
de quilômetros de distância. E, quando corria para o vagão dianteiro, observava 
o Oeste se desdobrar à minha frente. Realmente era uma fronteira”. 

“O trem estava nos levando do nosso passado, por intermédio do veículo do 
presente, para o nosso futuro. Os trilhos à minha frente cintilavam, quer 
seguíssemos diretamente adiante, quer através de uma montanha recém-
escavada. Eram esses trilhos que abraçavam a terra e se tornaram uma parte 
viva de minha memória. Linhas paralelas cujo significado era inesgotável, cujo 
objetivo era o infinito. Esse foi, para mim, o início do meu balé ‘Frontier’”. 
(Graham, 1993). 

A percepção de fronteira como um lugar desconhecido que se desdobrava à frente 
do trem e que o futuro estava diante deste percurso, é de uma visão de verdadeiro 
pioneiro, que via um destino brilhante no oeste, com oportunidades. O oeste era um 
lugar onde estavam as diferentes formas, cores e aromas – o que era diferente do que 
tinha vivido no leste que ficava no passado. O novo era o oeste e se tornou parte da 
memória da artista. 
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CONCLUSÃO 

Pode-se imaginar que Graham tinha uma postura política muito nacionalista e que 
ela poderia como artista inteligente e informada, saber com certeza que os problemas da 
fronteira não foram poucos e que nem tudo era visto com entusiasmo. Tiramos algumas 
suposições acerca do que foi exposto: 

1 – Que Graham era uma artista que tinha consciência de que o expansionismo 
americano foi violento e que os pioneiros, os nascidos em solo americano e 
principalmente os imigrantes europeus, fizeram verdadeiros massacres na fronteira, 
vitimando animais, índios e a natureza, ou seja, tudo o que estivesse como obstáculo 
para conquista e domesticação do território. Ainda assim, manteve em sua obra apenas a 
visão do povo pioneiro que desbravava espaços e afirmava seu poder sobre a natureza, 
por seus motivos pessoais e/ou políticos. 

2 – Que Graham realizou um trabalho autobiográfico ao montar “Frontier”, sem 
preocupação com a política de Roosevelt de trazer à tona um sentimento de esperança 
no futuro a partir da lembrança das raízes culturais americanas. Desta forma, ela teria 
pensado em “Frontier” apenas como uma lembrança das suas impressões pessoais sobre 
sua viagem ao oeste como participante de uma família também pioneira. 

3 – Graham poderia estar consoante com a política do governo e talvez tenha 
montado a série de balés nacionalistas com intenções distintas. Graham chegou a ser 
convidada para dançar na Casa Branca para o Presidente e a senhora Roosevelt, como 
narra em sua autobiografia: 

“Em 1937, eu dancei na Casa Branca pela primeira vez para o Presidente e 
para a Sra. Roosevelt; eu dançaria lá para mais sete outros presidentes. Eu 
dancei num pequeno jardim que estava coberto de flores” (Graham, 1993). 

Um ano depois, o balé “American Document” (1938), foi criado a convite do 
Presidente e da Sra. Roosevelt. O balé tratava da independência americana e de Abrahan 
Lincoln. Desta forma, se tem motivo para crer também que Graham defendia uma 
posição política extremamente nacionalista e não poderia expor os problemas da 
fronteira em “Frontier”, dando respaldo à política americana de usar artistas para 
divulgar seus ideais. 

As suposições apresentadas serão estudadas mais profundamente ao longo da 
pesquisa que sucede o presente trabalho, a fim de entender qual o papel de Graham 
como artista, qual a sua visão a respeito da fronteira americana e qual a função sócio-
política da Dança enquanto arte. 
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