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A PULSAÇÃO DO PSIQUISMO 

Aproximações da Dança à Psicanálise 
 

 
Movement never lies (“o movimento nunca mente”) – esta ideia recebeu-a Martha 
Graham de seu pai, o Dr. Georges G. Graham, psiquiatra em Pittsburgh. Pela leitura de 
Blood Memory é possível entrever o modo como a estrutura familiar marcou a poética da 
fundadora da modern dance. Entre os vários episódios registados está aquele em que o 
Dr. Georges Graham convida a filha a olhar uma gota de água através do microscópio e a 
descobrir, horrorizada, que a água contém vermes; a aprendizagem da impureza tornar-
se-ia, para Martha, o estímulo para a busca da verdade. 

Se tivesse conhecido melhor o universo da dança, os seus praticantes e as suas obras, 
Sigmund Freud bem podia ter escrito um ensaio sobre Martha Graham, semelhante 
àqueles que escreveu sobre Leonardo da Vinci, Goethe, Dostoievsky, Miguel Ângelo e 
W. Jensen. Mas, o que é certo que a História não se faz de “ses”, e o que resta é em 
grande medida a especulação sobre uma ligação possível. 
A relação da coreógrafa com as suas próprias mãos e com as luvas, as estratégias para 
esconder e desvendar o corpo, para não se deixar tocar (quando criança, ela seguira a 
instrução paterna para não permitir que a beijassem o rosto) sinalizam um 
comportamento complexo, que teve nos mitos gregos de Medea, Jocasta e Clitemnestra 
uma teatralização notável. É por este lado que se pode estabelecer uma aproximação da 
obra de Graham às teorias psicanalíticas, tanto do seu fundador, Sigmund Freud, quanto 
aos arquétipos do inconsciente colectivo de Carl Jung. 

Graham é, com efeito, uma das coreógrafas que melhor revela a pulsação do pisquismo. 
O princípio técnico de contract/release (contracção/relaxação) faz o tronco seguir o rasto 
das pulsões mais profundas do inconsciente; ou antes – considerando a afirmação de que 
o movimento nasce do próprio corpo – pode dizer-se que Martha Graham deslocalizou o 
psiquismo do cérebro para a coluna vertebral e para o plexo solar. 
A relação que se pode estabelecer entre Freud e a dança é, ainda assim, uma ligação 
indirecta. Com efeito, o médido austríaco, só secundariamente falou de dança. Por 
exemplo, em Totem e Tabu, Freud referiu episodicamente as práticas de dança como uma 
das estratégias de identificação dos membros da comunidade ao animal ancestral; 
também na intrepretação dos sonhos, dançar (como outras acções) surgiria associada ao 
acto sexual. 
Por outro lado, a comunidade da dança da primeira metade do século XX, não podia ter 
ignorado Freud. O fundador da psicanálise esteve nas entrelinhas dos textos 
programáticos dessa geração e habitou os bastidores de muitas das peças da modern 
dance. 
“Se Darwin arruinou o conceito humano de divindade, Freud deu-lhe o último golpe 
expondo os seus monstros” – escreveu, Alwin Nikolais. Tendo começado a sua carreira 
coreográfica na década de 30, Nikolais foi claramente influenciado pelo expressionismo 
alemão de Mary Wigman e de Hanya Holm. Pela mesma época, Merce Cunningham 
principiava a sua pesquisa sobre o movimento e sobre a organização cénica da dança 
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teatral. Neste criador seria, de certo modo, mais nítida a presença da teoria da 
sincronicidade, tal como Jung a definiu na introdução ao I Ching. 

Uma última aproximação situar-se-ia num terreno tangencial à dança teatral. Com efeito, 
fora dos palcos, a dança surgiria com propósitos educativos e terapêuticos, configurando 
uma nova disciplina que se designou por dançoterapia. Nascida graças à congregação de 
três circunstâncias – a dança moderna, a análise do movimento de Rodolf von Laban e a 
teoria psicoanalítica de Freud e dos seus continuadores – a dançoterapia foi fundada por 
Marion Chace, que começou a sua carreira, tal como Graham, na Escola Denishawn, em 
Nova Iorque, durante os anos 20. A consciência de que a dança podia responder a uma 
necessidade que extravazava a respectiva dimensão teatral, levou-a a escolas e a hospitais 
e, a partir daí, a confirmar os benefícios da dança para pessoas com necessidades 
especiais. Nos anos 40, apresentava conferências e demonstrações sobre a matéria e, nos 
anos 60, pôs a funcionar um programa de treino para dançoterapeutas numa escola de 
música instalada em Nova Iorque. 

Uma vez mais, na origem destas propostas, estava a figura tutelar de Freud. 
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