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A cor dos afetos em práticas de oraleituras, entre oralituras e escutatórias  

 
✓ Pai contra mãe, Machado de Assis (1906) 
✓ Quanto vale ou é por quilo? Sérgio Bianchi (2005) 

https://youtu.be/ACfdCYbyfI0 
✓ A cor do amor - características raciais, estigma e socialização em famílias 

negras brasileiras, Elizabeth Hordge-Freeman (2020). 
 

Responsável: Tânia Ferreira Rezende  
Carga-horária: 100 horas 
Período: 2022 
Vagas: 15 
Inscrições: taferez@ufg.br 

Descrição/concepção: esta proposta é concebida com a preocupação de problematizar (i) as 
questões raciais e sua construção no interior das famílias, articuladas à (ii) importância da 
Educação Linguística, nas licenciaturas em línguas, com o objetivo de pensar o papel formativo 
das práticas de letramento no âmbito da Educação Linguística no enfrentamento e combate ao 
racismo e aos seus efeitos, às atitudes e às práticas de racismo, entendidas como construções 
subjetivas de afetação emocional e material, que nascem nas famílias, se mantêm e se 
sustentam nas instituições, dentre elas a escola. Assim pensando, proponho a oraleitura – 
oralização, escuta, reflexão, conversas – em torno da leitura coletiva de um conto de Machado 
de Assis, Pai contra mãe, de 1906; debate sobre o filme de Sérgio Bianchi Quanto vale ou é por 
quilo, de 2005; e leitura e conversa sobre alguns capítulos do livro A cor do amor - 
características raciais, estigma e socialização em famílias negras brasileiras, de Elizabeth 
Hordge-Freeman, de 2020.  
Justificativa: A mundialização do capitalismo foi possibilitada à custa, principalmente, do saque 
dos continentes marginalizados pela Europa, incluindo o sequestro, tráfico e comércio humano, 
da usurpação das terras indígenas nas américas, do trabalho escravizado e da escravização do 
corpo negro africano. O conto Pai contra mãe, de Machado de Assis, de 1906, e o filme Quanto 
vale ou é por quilo, de Sérgio Bianchi, de 2005, enfocam o papel do povo negro escravizado na 
mundialização do capitalismo. Para além disso, é evidente no conto e no filme, que os diferentes 
afetos, sentimentos e emoções têm cor e são racializados. Do mesmo modo, o livro A Cor do 
Amor também enfoca a relação entre raça e sentimentos. O livro resulta de entrevistas e de 
uma pesquisa etnográfica, realizada durante dezesseis meses, com dez famílias brasileiras. O 
livro mostra como as famílias resistem e reproduzem hierarquias raciais, evidenciando os 
privilégios da branquitude, revelando como aquelas pessoas com características "mais negras”, 
muitas vezes, vivem dificuldades materiais e emocionais de forma mais intensa e mais 
duradoura. Desde os laços maternais/parentais, passando pelas inter-relações entre 
irmãs/irmãos, até os relacionamentos afetivos adultos, a obra revela como ocorre a distribuição 
de afeto dentro das famílias. Em suma, o livro desnuda o como as hierarquias raciais são 
construídas e como elas entranham em nossas subjetividades, assim como mostra o poder 
dessas hierarquias raciais de atravessar e entranhar em nossos relacionamentos mais íntimos, 
moldando nossos mais profundos e secretos sentimentos. Dada a base social e histórica de 
formação da sociedade brasileira, a relação que temos com nós mesmas, com nosso corpo e 
com o mundo que nos cerca, é de tensão e conflito, muitas vezes, de rejeição e desamor. Essa 
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relação afeta todas as nossas manifestações com o mundo e, mais ainda, as manifestações 
tensionadas por relações de poder. A escrita é uma tecnologia de reserva social e, por isso, um 
lugar de poder e é uma das manifestações que acarretam ou que fazem transparecer as 
inseguranças e as angústias. Assim, a relevância deste projeto está em promover 
problematizações sobre esse entrelaçamento família-escola na (trans)formação das 
subjetividades, e sobre o enfrentamento e o combate do racismo no âmbito da Educação 
Linguística, por meio de práticas de letramento, na formação docente, isto é, nas licenciaturas 
em línguas. 

Objetivos: Problematizar o papel formativo das práticas de letramento no âmbito da Educação 
Linguística no enfrentamento e combate ao racismo e aos seus efeitos, às atitudes e às práticas 
de racismo, nos cursos de licenciaturas em Letras, para problematizar as questões raciais e sua 
construção no interior das famílias. Contribuir para a superação do senso comum em relação 
ao que sejam racismo, afeto e acolhimento, entendendo que, no Brasil, sentimentos e emoções 
têm cor e são racializados.  

Procedimentos: A ação será realizada no modo remoto, pelo meet, por meio de leitura e escuta 
do conto, do filme e de capítulos do livro indicados. Durante o tempo das atividades, serão 
praticadas, entre oralituras e escutatórias, a oraleitura, na íntegra, de partes do livro, para 
posterior comentários.  

Cronograma:  
 
Encontros presenciais, quinzenais, às sextas-feiras, à tarde. 

Referência: 
ASSIS, Machado de. Pai contra mãe. Relíquias da casa velha, 1906. 
 
BIANCHI, Sérgio. Quanto vale ou é por quilo, 2005. 
 
HORDGE-FREEMAN. Elizabeth. A cor do amor - características raciais, estigma e socialização 
em famílias negras brasileiras, (2020). 

 

 


