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RESUMO: Propõe-se pensar e problematizar a Técnica Klauss Vianna à luz da teoria queer.  Contudo, 

alargaremos as possibilidades de pensarmos, sentirmos e vermos o corpo ligado às  complexidades performáticas 

que envolvem a problemática de gênero, os dispositivos da  sexualidade e dos sujeitos na contemporaneidade 

que desafiam e afrontam, por sua vez, a  heteronormatividade compulsória. No entanto, a Técnica Klauss Vianna 

nos movimenta e nos  inspira a pensar a performance, o excêntrico, o subalterno e aprofundar os problemas de  

gênero.
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ABSTRACT: It is proposed to think and problematize the Klauss Vianna Technique in the light  of queer theory. 

However, we will broaden the possibilities of thinking, feeling and seeing the  body linked to the performative 

complexities that involve the gender problem, the devices of  sexuality and the contemporary subjects that 

challenge and confront the compulsory  heteronormativity. However, Tecnique Klauss Vianna moves us and 

inspires us to think about  performance, the eccentric, the subaltern and deepen gender issues.
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Introdução

Pouco ou quase nada se tem ousado ou pensado a Técnica Klauss  Vianna pelo viés da teoria queer, dos 

problemas de gênero, da subalternidade,  dos marcadores sociais da diferença e dos processos de subjetivação. No  

entanto, é extremamente importante discutirmos na contemporaneidade as  novas posições de sujeito e os lugares 

que os mesmos ocupam enquanto  corpo, identidade e subjetividade. A Técnica Klauss Vianna pode ser pensada  

para além do contexto da dança, do movimento e do corpo. Ela pode ser uma  potente força contra esse corpo 

padrão, normativo e compulsório que criamos  e idolatramos. Ela pode ser pensada como dispositivo, ou seja, um 

conjunto de  práticas e discursos, já que o corpo não se separa da linguagem, da subjetividade e é da ordem 

discursiva. Mais ainda: pode ser pensada como  agenciamento político e uma arte revolucionária.

O objetivo desse ensaio é pensar e problematizar a Técnica Klauss  Vianna à luz da teoria queer. É verdade 

que em tempos sombrios, em que se  questionam posições de sujeito, de identidade e de diferença, é extremamente  

relevante problematizarmos as múltiplas performances e corporalidades no  mundo. Vivemos um tempo em que os 

corpos e as identidades se transfiguram  e os sujeitos ditos subalternos e marginais reivindicam um lugar de fala.  

Fortalecem e potencializam, por sua vez, os sujeitos que vivem nas margens,  os que desviam da sexualidade 

dominante, heterocentrada e compulsória.

O desafio aqui é pensar de que maneira a Técnica Klauss Vianna pode  ser pensada a partir da diferença, dos 

corpos queer, de tal maneira que arte e  vida formam uma trança inseparável. A Técnica klauss Vianna está para 

além  da dança. Ela pode ser uma coordenada política e semiótica contra os corpos  normativos e ditos padrão, pois 

é uma técnica que faz da vida uma forma de  pensamento. Os corpos que não se enquandram ao padrão 

eurocêntrico,  centrado e normativo como os corpos das drags, das travestis, dos efeminados  e trans precisam ter 

visibilidade enquanto um corpo complexo ligado a  complexas coordenadas semióticas e políticas no mundo. 

Precisam, por fim, ter  visibilidades enquanto corpos subalternos.

A Técnica Klauss Vianna é performance

Ao dar ênfase no corpo, na subjetividade e no modo de dançar de cada  um, Vianna empreende um projeto 

performático. Sua performance mais que do  movimento, associa diretamente arte e vida. Através da técnica 

performática  podemos olhar a vida pela ótica da arte e esta pela ótica da vida. Klauss  Vianna dedicou grande parte 

da sua vida ao corpo, ao movimento, à dança e  ao ser humano, de forma geral. Bailarino, coreógrafo, professor, 

Vianna foi  quem instigou e voltou o olhar para o estudo do movimento, na conceituação  de propostas e caminhos 

que buscam a redescoberta da percepção da  totalidade do corpo, a ampliação dos movimentos e a escuta de si, 

como forma  de exprimir o universo interior dos dançarinos. Os estudos desse poeta do  movimento buscaram 

questionar e provocar os gestos e movimentos humanos despertando em muitos artistas e professores da área 

profundas descobertas  para compreenderem que “Semelhante às infinitas descobertas que a vida nos  proporciona, 

um processo didático criativo é inesgotável.” (VIANNA, 2005,  p.15).

Vianna aposta em uma proposta de ensino em que vida e arte/dança  dialoguem a todo o momento. Ao expor 

sua filosofia e sua técnica, termo  trazido no livro “A dança”, ele fala da importância da consciência corporal, da  

descoberta do tônus e da tensão, das relações do corpo com o espaço, dos fatores que geram o movimento e a 
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relação com o cotidiano de forma mais  ampla. Para Klauss, vida e arte se misturam e estão em constante movimento  

e sintonia.

É preciso descobrir no corpo movimentos que estejam impregnados de  sentido, de vida e de subjetividade. Para 

ele, não basta decorar passos, é  preciso aprender os caminhos (VIANNA, 2005). E os caminhos da dança são  

múltiplos, sinuosos e, certamente, desejosos. O dançarino deseja o movimento,  a dança e, portanto, deseja a própria 

vida. Pois como pretendeu o filósofo  Nietzsche, a própria vida é uma obra de arte. O homem deixou de ser artista e  

transformou-se em obra de arte. Nesse Caso, um passo para a arte, será  sempre um passo para a vida.

Podemos afirmar que os estudos de movimento de Klauss Vianna se  conectam com o tempo presente, com a 

investigação de modos de  experimentação de tempo e espaço potencializados por estados corporais  despertados 

pela/na dança. As relações que estabelecemos com o nosso  corpo e com o movimento no cotidiano podem ser 

ampliadas e potencializadas  pelos processos investigativos e criativos em dança. Para que tais relações  sejam 

aprofundadas é preciso percorrer caminhos demarcados por  redescobertas, questionamentos, desestruturação, 

criação, dentre outros  aspectos que perpassam os processos de aprendizagem da dança.

Investigar as capacidades expressivas do corpo de forma a encontrar  uma presença corporal do sujeito pode 

contribuir para que ele descubra  formas, meios de adentrar o espaço de forma atenta, possibilitando o despertar  de 

uma atenção muscular ao invés de tensões musculares.

Para Vianna, o ser humano em seu cotidiano, ao não se conscientizar  dessas tensões, tende a se movimentar de forma 

viciosa e limitada. E isso pode refletir, certamente, nos modos como esses sujeitos transitam, agem e se  afirmam 

socialmente.

Estamos sempre evoluindo e há um momento nessa  evolução que se revela em nosso corpo e nos 
assusta.  Depois disso, ocorre uma verdadeira renovação e já não  temos mais medo daquilo que se 
apresenta diante de nós  como novo. Esse processo é marcado por contradições,  avanços e recuos, por 
idas e vindas que tornam  intensamente rica a nossa ação e abrem espaços para  profundas 
transformações. Mas, se perdermos essa  capacidade de renovação, se fugimos às dificuldades que  
surgem, encerramos a própria vida. (VIANNA, 2005, p.99).

Os processos de descobertas e redescobertas proporcionados pela  dança podem se tornar o ponto de partida 

para mudanças profundas nos  modos de ser e agir do ser humano frente à vida. Dançar, criar, questionar o  próprio 

corpo e o movimento pode se tornar um novo modo de vida. O modo  como os estudos de Klauss Vianna chegara e 

ainda chega até nós, faz-nos  refletir sobre a maneira como encaramos o nosso corpo, seja no cotidiano, na  sala de 

aula e na vida, de forma geral.

Para Klauss Vianna as leis da vida são as mesmas leis da dança. Por  isso é preciso transformar os processos 

em dança, em ações conscientes,  intencionais e sempre questionadoras. Cada gesto, cada movimento deve ser  

investigado em sua profundidade, pois cada um deles envolve não somente a  memória daquele corpo, mas o corpo de 

todos os outros que estão ao seu  redor. Então essa tomada de consciência deve se dar em todos os níveis da  

existência do ser humano.

Tudo isso representa uma desconstrução: a descoberta de  possibilidades do seu próprio corpo e a maneira 

como os corpos se relacionam  consigo mesmos, com o espaço e com os outros. É através desses encontros,  de 

pequenos estímulos que se iniciam dessa tomada de consciência, que os  movimentos se tornam mais autônomos. 
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Pode ser pensado como um processo  de subjetivação do próprio corpo, pelo movimento, pela dança que surge  

dessas relações.

O movimento, então, e a dança posterior são a união entre  esses gestos que buscam a naturalidade de 
cada um. É  esse estímulo inicial que vai gerar a movimentação, tímida de início, mas que toma conta do 
corpo e cria um desenho  no espaço. Meu papel como professor, é respeitar as  individualidades desses 
movimentos e mostrar a cada aluno  o que existe de universal no seu movimento. (VIANNA,  2005, 
p.143).

Nas propostas de Vianna encontramos caminhos para a construção de  outras paisagens, novos territórios de 

ensino e aprendizagem a partir da  descoberta de si e do outro. Adentramos as multiplicidades, as singularidades  e, 

sobretudo, espaços de relação e convivência entre as várias subjetividades  que compõem cada sujeito dançarino. 

Através deste tipo de trabalho  partiremos do princípio de que existem diversos caminhos, assim como uma  

multiplicidade de corpos, diferenças e singularidades.

A Técnica e a Potência Queer

A Técnica Klauss Vianna pode ser encarada como uma filosofia, um  ethos, uma visão de mundo e até um modo 

de vida que liberta e potencializa  em seus devires. Ela pode nos dar possibilidades para pensar a política queer,  o 

gênero, a identidade e a diferença. É importante entregarmo-nos à escuta do  que é a complexidade epistemológica da 

categoria queer:

Queer é tudo isso: é estranho, raro, esquisito. Queer é  também, o sujeito da sexualidade desviante- 
homossexuais,  bissexuais, travestis, drags. É o excêntrico que não deseja ser  “integrado” e muito menos 
“tolerado”. Queer é um jeito de  pensar e de ser que não aspira o centro nem o quer como  referência: um 
jeito de pensar e de ser que desafia as normas  regulatórias da sociedade, que assume o desconforto da  
ambiguidade, do entre-lugares, do indecidível. Queer é um  corpo estranho, que incomoda, perturba, 
provoca e fascina.  (LOURO, 2008, p.8).

Ora, ao se debruçar em torno das problemáticas de gênero, Guacira  Lopes Louro elucida e traz com clareza a 

noção de que o queer questiona esse  lugar endurecido pela heteronormatividade compulsória, ao mesmo tempo em  

que tenciona e problematiza o indecidível, o entre lugar, o raro, o esquisito, a  partir dos sujeitos da sexualidade 

desviante como as drags, travestis, bissexuais e homossexuais. Desse modo, o queer é de fato o que perturba e  

incomoda ao mesmo tempo em que fascina o centro, o “sexo rei”. O fato é que  o corpo queer vai sempre desafiar o 

centro na medida em que escandaliza e  provoca o desconforto. Klauss Vianna e sua técnica corporal nos fazem  

perceber a arte e a vida, o movimento, a partir de uma consciência corporal  que também é política. O corpo queer, 

como um corpo político, que  desestrutura a norma, assume um lugar de subversão da norma e da ordem  vigente. Ao 

fascinar e encantar, ao mesmo tempo, o corpo queer desestabiliza,  desloca e instaura o caos no pensamento e na vida. 

Dançar com esse corpo é  fazer da dança a potência do caos que desterritorializa a noção de corpo, de  tempo, de 

espaço, de vida e de movimento. Nesse sentido, a dança se  transforma na arte do caos por excelência. Não é à toa 
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que Nietzsche (2004),  pensador rebelde e demolidor da representação clássica, o pensador  demasiado humano via a 

dança como a sua forte aliada. A dança, por sua vez,  é o ápice da transgressão e a potência subversiva propriamente 

dita do corpo.  O dançarino como artista de si não deixa de ser um transgressor. Rebeldia,  subversão, nomadismo, 

diferença e transgressão são palavras que compõem o  cenário tanto do corpo queer quanto da dança como 

manifestação de “espíritos  livres” e “demasiados humanos”. Ao dançar, o corpo sai do sedentarismo e se  afirma 

nômade.

Quando percebo alguns corpos de homens dito heterossexuais  rebolando ou fazendo ballet, percebo que ainda 

existe muito preconceito por  ainda estarmos ligados a uma representação de masculinidade hegemônica.  Como se o 

homem dançando como uma “mulherzinha” ou rebolando daquela  maneira poderia afetar ou colocar em xeque a sua 

masculinidade. Ele tinha que  dançar “igual homem”. Essa representação normativa de fato pode incomodar  muita 

gente que ainda acredita que o corpo deve afirmar algum tipo de  sexualidade, virilidade ou masculinidade. A Teoria

Queer3 veio, de certo modo, para desestabilizar esse lugar e arejar esse espaço normativo, binário,  hierarquizante e 

segregador.

As técnicas, os códigos, a linguagem da dança compõem estratégias e  modos de conhecimento do próprio 

corpo e todas as suas capacidades  expressivas. É preciso possibilitar que cada corpo encontre o próprio  movimento, 

sua forma pessoal. Tais aprendizados podem afetar  profundamente a construção social e cultural dos próprios sujeitos 

dançantes.  Conhecendo seu próprio corpo, descobrindo formas pessoais e singulares de  se movimentar poeticamente 

na dança, serão capazes de agir e afirmar suas  vidas, seus modos de vida.

É preciso criar espaços. Espaços internos, externos, entre-lugares,  tornar os próprios processos criativos, 

espacialidades autônomas e  conscientes. Um dos caminhos bastante explorados por Vianna foi a  descoberta dos 

espaços: articulações, fluxos energéticos, respiração, espaço  interno e externo ao próprio corpo. “Em linguagem 

corporal, fechar, calcificar e  endurecer são sinônimos de asfixia, degeneração, esterilidade” (VIANNA,  2005, p.71). 

Nesse sentido ele se referia mais diretamente aos princípios de  organização e descoberta de instâncias do corpo e do 

movimento que se  exploradas profundamente podem abrir novos espaços, de modo que os  corpos se expressem 

mais criativamente.

Ampliando essa noção de espaços abordada por Klauss Vianna  poderíamos extrapolar os limites dos gestos e 

movimentos corporais para  pensar na potencialização dos espaços políticos, sociais e culturais que podem  ser 

questionados, desconstruídos e reconfigurados a partir dos modos como os  sujeitos dançantes transitam pelo mundo. 

Os processos criativos podem ser  disparadores de novas possibilidades de trânsito, de novos modos de  afirmação e 

invenção de si, lugares que poderão nos tornar capazes de criar  movimentos próprios, repletos de singularidades, das 

diferenças que nos  demarcam como seres únicos, plenos e empoderados de si.

3 Para profundar na noção de teoria queer: ler a Dissertação de Mestrado do
professor/pesquisador/dançarino/DJ/ Roberto Rodrigues, intitulada “Onde é o after?” modo de  vida, multidões queer e masculinidades no 
pedaço gay em Goiânia. Em sua Dissertação de  Mestrado defendida na UFG em 2017, o autor trabalha a trilogia “modo de vida, multidões  
queer e masculinidades”. Ao pesquisar o “after” como modo de vida nesses espaços queer, o  autor traz a tradição que vem Judith Butler a 
Paul Preciado, bem como os mais próximos de  nós como Larissa Pelúcio, Richard Miskolci e outros, além de aprofundar em noções  
importantes da diferença, performance e performatividade que são fundamentais para pensar a  teoria queer.
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Uma das ideias extremamente pertinentes e importantes defendidas ao  longo da obra de Klauss Vianna é a de 

que o professor de dança pode ser um  potencializador das capacidades criativas do aluno, assim como também, pode  

ser ele o responsável por limitar e silenciar as possibilidades de expressão do  indivíduo. Isso está diretamente 

relacionado com a forma como o professor aborda, direciona, organiza e sistematiza o trabalho de criação e 

investigação  dos sujeitos dançantes.

Meu trabalho, portanto, busca dar espaço para a  manifestação do corpo, com os conteúdos da vida 
psíquica,  das expressões dos sentidos, da vida afetiva. Não é  possível negligenciar ou esquecer tais 
coisas nem fazer que  o corpo permaneça mudo e não transmita nada: as  informações que ele dá são 
incontroláveis. Temos é que  conhecer esses processos internos poderosos e dar espaço  para que eles 
se manifestem, criando assim a coreografia, a  dança de cada um. (VIANNA, 2005, p.150)

Como o próprio pesquisador afirmou em seus estudos, esses processos  são sempre marcados por contradições 

e antagonismos constantes, em que  “(...) nascimento, vida e morte, alegria, prazer e dor constituem momentos  

distintos, que se confundem e dão sentido a uma nova existência (...).  (VIANNA, 2005, p.100)”. Ele compara os 

processos criativos em dança à nossa  chegada ao mundo, ao parto. Nesse sentido os processos são sempre a  

instauração de novas vidas, de novas possibilidades, de novas existências. E  assim como em todo processo de 

nascimento, os processos criativos têm suas  forças amorosas, impulsos de rejeição, dor, dificuldades, mas o que temos 

 diante de nós é uma nova vida, as potências da criação.

Assim como a nossa chegada ao mundo, os meios pelos quais esse  processo acontece e os caminhos trilhados 

até este exato momento são  singulares e diferentes para cada um de nós. Como a mãe que aguarda  ansiosamente 

sua cria, somos nós, professores, os mediadores de várias  vidas, dos trajetos que serão traçados e criados 

singularmente por aqueles que  passam por nós ao longo de muitos processos de investigação e descobertas.  Somos 

os responsáveis por fornecer pistas e caminhos consistentes para o  despertar corporal de nossos alunos.

Para Vianna os alunos não aprendem todos da mesma forma. Então,  faz-se necessária uma análise das 

potencialidades e capacidades individuais  de cada sujeito dançarino para que não incorramos no erro de homogeneizar 

e  tratar essas capacidades como se todos eles respondessem aos mesmos  estímulos, da mesma forma e com os 

mesmos padrões de movimento e de  expressão. Tais questões esbarram na potência que nós temos de nos 

subjetivar, de criar novas possibilidades de vida através das nossas  singularidades, das nossas diferenças.

O estudo do corpo e do movimento, e a criação de novas possibilidades  para a dança, a partir dos princípios e 

conceitos elaborados por Klauss Vianna,  nos provoca a despertar em nossas próprias pesquisas, modos de ensinar e  

aprender em sala de aula que ultrapassam os limites da técnica e dos  processos didáticos em si. Seus modos de 

encarar a vida, a arte e a dança,  nos levam a enxergar o ser humano a partir de suas próprias diferenças, suas  

particularidades, que se apresentam, inicialmente, pelas expressões do corpo e  nos afetam nas outras tantas 

dimensões da própria vida.

Para Vianna, um bailarino inconsciente das questões, não só estéticas e  corporais, mas de ordem social e 

política, das conjunturas de sua área de  atuação está igualmente sujeito à mediocridade que tanto criticamos em nosso 

 país. Cabe, também, a nós, estimulá-los a sempre questionarem e  desestabilizarem as certezas instituídas tanto nos
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processos criativos como  nos processos sociais fora da sala de aula. Desta forma, arte, vida e dança se  misturam e se 

correlacionam infinitamente em nosso cotidiano pessoal,  artístico e profissional. Devemos nos atentar a essas relações 

e incentivarmos  nossos alunos dançarinos a conscientizar-se delas também. Vida borrando a  arte. Arte borrando a 

vida. Movimento contínuo e infinito de tornarmo-nos cada  vez mais seres conscientes e humanos.

Problemas de gênero e consciência corporal

As problematizações de gênero não se separam das noções de corpo, de  identidade e de performance. Ora, a 

identidade de gênero perpassa várias  questões referentes ao contexto social dos sujeitos, não há uma identidade  

autônoma, ela é gerada nas relações sociais, e, portanto, não está acabada,  ela não é finalizada, mas está em 

constante transformação, o ser humano ao  longo de sua existência vai se conformando à identidade que lhe é imposta 

por  mecanismos sutis, ou seja, como já apontado há uma negociação na formação  da identidade. Os sujeitos vão 

“incorporando”, com base em um referencial  normativo, elementos que os constituem enquanto sujeitos para o 

contexto social ao qual pertencem, isto acontece por meio de um processo de  regulação.

Regulação é um termo que leva à compreensão de um processo de  institucionalização por meio do qual os 

sujeitos são constituídos. Muitos  estudos têm compreendido os problemas de gênero dentro de um processo de  

regulação, procurando indagar o modo como os poderes diluídos nas relações  sociais e as instituições têm gerado a 

normatização do gênero. O que se  coloca como questionamento é se o gênero constitui-se exterior a suas leis   

regulamentadoras ou fundamenta-se como a própria regulação.

Portanto, é possível argumentar que o gênero não é simplesmente  submetido a um poder regulador mais 

abrangente, que oferece parâmetros  para os dispositivos da sexualidade e do gênero, mas ele “requires and  institutes 

its own distinctive regulatory and disciplinary regime”4 (BUTLER,  2004, p. 41). Deste modo, o próprio gênero produz 

seus dispositivos de poder e  regulação estabelecendo suas categorias. O gênero pode ser compreendido  como uma 

norma que regula as ações dos indivíduos no contexto da estrutura  social, mas se distingue da noção de regra e, 

consequentemente diferente de  lei (BUTLER, 2004). Uma norma opera dentro de um contexto social  estabelecendo 

parâmetros, por meio dos quais a regulamentação se  fundamenta. Na concepção de Butler (2004), uma norma 

funciona dentro de  um contexto social e embora possa ser tomada separadamente ela está  estritamente associada às 

suas estruturas. Ela está associada às relações e  aos papéis desempenhados pelos sujeitos dentro de um contexto 

social  específico.

As normas podem apresentar-se de maneira explícita ou implícita  nas relações sociais, e quando se prefigura 

como dispositivo de  regulamentação, ela não aparece explicitamente, contudo, seus efeitos são  claramente notados. 

Tais questões são evidenciadas na citação a seguir:

The suggestion that gender is a norm requires some further  elaboration. A norm is not the same as a rule, 
and it is not the  same as a law. A norm operates within social practices as the  implicit standard of 
normalization. Although a norm may be analytically separable from the practices in which it is  embedded,

4 Exige e institui seu próprio regime regulatório e disciplinar [Tradução nossa].]
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it may also prove to be recalcitrant to any effort to  decontextualize its operation. Norms may or may not be  

explicit, and when they operate as the normalizing principle in  social practice, they usually remain implicit, 

difficult to read,  discernible most clearly and dramatically in the effects that they  produce (BUTLER, 2004, 

p. 41).5

Muito frequentemente compreendemos o gênero por meio de seus  efeitos ou das performances resultantes 

dele, contudo ele pode ser entendido  como um ideal normativo incorporado pelos sujeitos no seu convívio social.  

Gerando as performances desempenhadas pelos sujeitos nas suas vidas  públicas e privadas. Dessa maneira, ele 

também, “governs the social  intelligibility of action, but it is not the same as the action that it governs”  (BUTLER, 2004, 

p.42).6

As ações não são a norma em si, aquilo que é apresentado pelo sujeito  é o resultado da aplicação e 

incorporação da norma. Todo este processo de  materialização é produzido dentro de um código de inteligibilidade 

social,  permitindo e excluindo determinados tipos de ações, “defining the parameters  of what will and will not appear 

within the domain of the social” (BUTLER, 2004, p. 42).7 O gênero não pode ser caracterizado simplesmente, através de 

 elementos de identificação do ser humano, por meio do qual somos  reconhecidos como sujeitos. Mas se trata de uma 

variedade de mecanismos,  somados a todo um processo discursivo, pelos quais as noções de masculino e  feminino 

vão tomando forma.

O gênero constitui as esferas binárias do masculino e do feminino.  Entretanto, as categorias formadas, 

aparentemente, no exterior desta  normatividade binária, fazem parte do gênero, tanto quanto as outras categorias são 

regulamentares, ou seja, prevendo a adequação dos sujeitos a  um conjunto de características, ao qual devem se 

conformar. Assim, “gender is  the mechanism by which notions of masculine and feminine are produced and  

naturalized, but gender might very well be the apparatus by which such terms  are deconstructed and denaturalized” 

(BUTLER, 2004, p. 42)8.

O gênero é um processo de aplicação e incorporação de uma  norma. Entretanto, ela se estabelece de forma 

instável e incompleta. Por causa  disso, e de modo paradoxal, permite a desconstrução e desestruturação da  própria 

norma, permitindo desvios e a formação de uma esfera “exterior” à  heteronormatividade. Os corpos apropriam-se de 

elementos de identificação  provenientes do imperativo heterossexual; por meio dele certas identidades são  

legitimadas, enquanto aquelas que subvertem a norma, constituem uma esfera  exterior à noção de sujeito (BUTLER, 

2002). Estes sujeitos não adequados aos  códigos de inteligibilidade culturais são compreendidos como o abjeto, cujas 

materialidades corporais não importam. Assim, esta “matriz excluyente  mediante la cual se forman los sujetos requiere 

pues la producción simultánea  de una esfera de seres abyectos, de aquellos que no son ‘sujetos’, pero que  forma el

5. “A sugestão de que o gênero é uma norma requer alguma elaboração adicional. Uma norma  não é a mesma que uma regra, e não é a 
mesma que uma lei. Uma norma opera dentro das  práticas sociais como o padrão implícito de normalização. Embora uma norma possa ser  
analiticamente separável das práticas em que está inserida, ela também pode ser recalcitrante  em qualquer esforço para descontextualizar 
sua operação. As normas podem ou não ser  explícitas e, quando operam como o princípio da normalização na prática social, geralmente  
permanecem implícitas, difíceis de ler, discerníveis de maneira mais clara e dramática nos  efeitos que produzem” (BUTLER, 2004, p. 41- 
tradução nossa).
6. “Governa a inteligibilidade social da ação, mas não é a mesma coisa que governa” (BUTLER, 2004, p.42- tradução nossa).
7.“Definir os parâmetros do que aparecerá e não aparecerá no domínio social” (BUTLER, 2004, p. 42- tradução nossa).
8.Gênero é o mecanismo pelo qual as noções de masculino e feminino são produzidas e naturalizadas, mas o gênero pode muito 
bem ser o aparato pelo qual tais termos são  desconstruídos e desnaturalizados” (BUTLER, 2004, p. 42- tradução nossa).
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 exterior constitutivo del campo de los sujetos” (BUTLER, 2002, p. 19).9

Todavia assinalar a existência de uma diversidade de materialidade  é apontar uma mobilidade dentro desta 

estrutura binária. Desvela as fissuras  não suturadas no processo de incorporação da norma e da materialização dos  

corpos segundo uma ordem compulsória do sexo/gênero/desejo. Revela “the  conflation of gender with 

masculine/feminine, man/woman, male/female, thus  performs the very naturalization that the notion of gender is meant 

to forestall”  (BUTLER, 2004, p. 43).10

Os sujeitos dentro da lógica de produção das diferenças de gênero  são submetidos às afirmações “é um menino” 

ou “é uma menina” (LOURO,  2004, p. 15) e, por meio delas, instaura-se uma viagem identitária. Inicia-se  uma 

travessia, na qual muitos sujeitos ora adentram de maneira pacífica (mas  não passiva) ora são empurrados por causa 

da necessidade de adequação – a  necessidade da busca do verdadeiro sexo. Trata-se de um processo que  intenciona 

a materialização do gênero sobre determinado corpo, trata-se de  uma “definição ou decisão sobre um corpo” (LOURO, 

2004, 15).

Em uma viagem não são as paisagens simplesmente que se  modificam, acontecem mudanças também nos 

seres, no interior de quem viaja.  Nada permanece igual, neste constante fluir das vias, dos rios, das palavras,  das 

coisas, dos seres. Em uma viagem, mesmo quando programada, corre-se  sempre riscos, imprevistos são comuns às 

viagens. Rotas acidentais são  tomadas, por vezes estradas alternativas que podem levar para um lugar não  planejado 

e mesmo quando trilham tais caminhos corre-se o risco de se  provocar uma transformação, mudanças repentinas, ou 

que já venham se  manifestando há tempos. Estamos sendo moldados pela viagem.

Por causa disso, opera-se constantemente, todo um trabalho de  tornar os corpos, ou masculinos ou 

femininos. Por meio da norma, cujo  fundamento é a reiteração constante, pois seus códigos não são seguros, sua  

aplicação e adequação dos sujeitos a seus parâmetros é incerta e inconstante,  não se sabe exatamente quais rumos 

os corpos podem tomar, por isso  reiteram-se constantemente as regras pertencentes a ela. Os sujeitos se  legitimam ao 

se adequarem à “lei regulatória”, tornam-se “corpos que  importam”. Para tanto, eles deverão ser obrigados a obedecer 

aos imperativos  da lei da heteronormatividade (BUTLER, 2002).

É importante lembrar que os corpos são impelidos a adequarem-se  às normas da heteronormatividade que 

leva à segmentação das identidades  em binarismos e coerência. Procura-se harmonizar perfeitamente os sujeitos  aos 

corpos, aos sexos. De modo que sexo, gênero, desejo ou sexualidade  devem harmonizar, segundo os princípios desta 

lei. Ou seja, sobre um corpo  com pênis, deve-se produzir o gênero masculino e o desejo pelo sexo feminino  deve ser 

uma verdade inabalável, do mesmo modo com as mulheres. No entanto, sempre há “acidentes”; neste percurso há 

sujeitos que não se  adequam a estas normas, não se identificam inteiramente nem com um “sexo  verdadeiro” nem 

com o outro. Estes sujeitos da sexualidade desviante, são os  nômades desta viagem. Eles não procuram se localizar 

em nenhum dos polos  previstos. Em muitos momentos não pretendem buscar referências nem de um,  nem de outro. 

9. Matriz excludente mediante a qual se formam os sujeitos requer La produção simultânea de  uma esfera de seres abjetos, daqueles que 
não são sujeitos, mas que forma o exterior  constitutivo do campo dos sujeitos. [Tradução nossa]
10. “A fusão de gênero com masculino / feminino, homem / mulher, homem / mulher, realiza assim a naturalização de que a noção de gênero 
se destina a prevenir” (BUTLER, 2004, p. 43-  tradução nossa).
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Mas colocam-se na fronteira. Estes sujeitos fronteiriços habitam  o não lugar ou o “entre-lugar”. São os chamados 

viajantes, os nômandes.

Considerações finais

Propôs-se aqui arriscar e ensaiar algumas ideias acerca da Técnica  Klauss Vianna e a Teoria queer. Não é 

de se estranhar tal aproximação, uma  vez que Vianna, como um amante do corpo, do movimento, da arte e da vida,  só 

poderia ser amante da liberdade, da criação e da invenção de novas  possibilidades de vida. No entanto, versamos e 

demos contorno aos problemas  de gênero, de identidade e de diferença que nos ajudaram a pensar o corpo  enquanto 

espaço do movimento, devir.

O grande mérito da Técnica Klauss Vianna é a possibilidade de dialogar  com todo tipo de pensamento, pois é 

uma técnica a favor da vida. Trata-se de  uma perspectiva sensível aos signos do corpo, pois o corpo em movimento  

passa a celebrar a vida de forma complexa. A teoria queer como um modo de  vida transgressor, nos faz pensar 

politicamente a diferença, os corpos  excêntricos e estranhos que incomodam e perturbam a heteronormatividade  

compulsória.

Em outras palavras, unido arte e vida, diferença e processo de  subjetivação, temos um potente encontro 

entre Vianna e o modo de pensar  queer, pois ambos se encontram na tentativa de nos fazer pensar e nos  reinventar 

enquanto corpo e propor, com isso, novos modos de vida. Tanto a  Tecnica Klauss Vianna quanto a teoria queer são 

potentes e arrebatadoras  máquinas de guerra que tentam libertar a vida e o corpo lá onde foram sempre  prisioneiros.
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