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No ambiente escolar, assim como em outros espaços de socializa-

ção, a linguagem é, provavelmente, a instância mais eficaz no processo de 

construção de diferenças e, consequentemente, discriminações (MOITA 

LOPES, 2008). Partindo do pressuposto de que a prosa literária é caracte-

rizada por uma interação de vozes sociais independentes e equipolentes 

que expressam pontos de vista contraditórios (BAKHTIN, 2010), refle-

tindo, assim, a natureza heterogênea da vida social, este minicurso objetiva 
estudar como o letramento literário, compreendido como processo de es-

colarização da leitura literária (COSSON, 2006), pode contribuir na cria-

ção de momentos queer (MOITA LOPES, 2013) na aula de literatura bra-

sileira no ensino médio. Por momentos queer, entendemos práticas peda-

gógicas cujo objetivo é desestabilizar noções cristalizadas sobre os gêne-

ros e as sexualidades a fim de propor uma reorganização semântica dos 

significados sociossexuais tradicionalmente atribuídos a essas categorias, 

possibilitando a problematização do homoerotismo masculino por meio da 

leitura literária. Assim, os pressupostos da teoria queer, que concebem os 

gêneros e as sexualidades como construções sociais e discursivas e, por 

isso, como efeitos de atos linguísticos performativos situados em um con-

texto sociocultural particular, remetendo à noção das identidades sexuais 
e de gênero como performances corpóreo-discursivas (SULLIVAN, 

2003), e às ideias bakhtinianas que entendem a interação verbal como a 

realidade fundamental da linguagem, apontando para o fato de que os sig-

nificados, bem como as performances identitárias, são (re)negociados nas 

interações das quais os sujeitos participam, fundamentarão este estudo. 

Pretendemos, pois, fornecer aos professores conhecimentos para poderem 

queerizar a sala de aula, o currículo de literatura e, sobretudo, sua prática 

pedagógica, ressaltando como a leitura de textos literários pode ser útil 

para problematizar questões acerca do homoerotismo masculino na escola. 
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