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Introdução
No segundo bimestre estudamos o Realismo e lemos dois contos de Machado de Assis, “Singular
ocorrência” e “A cartomante”, além de um trecho do romance Eugénie Grandet, de Honoré de
Balzac. A atividade de recuperação proposta é a leitura, análise e interpretação de outro conto de
Machado de Assis, chamado “Pai contra mãe”.

Trabalho a ser realizado
Leitura, análise e interpretação do conto, a ser entregue em forma de texto de até três páginas
digitado em fonte Times New Roman de corpo doze com entrelinhas 1,5, alinhamento de
parágrafos justificados e páginas numeradas. O trabalho final deve conter cabeçalho com nome,
número, série, disciplina e título, e bibliografia com as fontes utilizadas.

Procedimentos
I. Faça a primeira leitura sem tomar notas e, de preferência, sem interrupção e em voz alta. Após
essa leitura, reflita sobre o enredo do conto e tente identificar as características da narrativa realista
que anotamos na apostila ao longo das aulas.
II. Faça, então, a segunda leitura, de preferência no dia seguinte, fazendo grifos e tomando notas
marginais sobre a narrativa, se estiver lendo uma cópia impressa. Se estiver lendo na tela, tome
notas no caderno ou no arquivo digital que esteja usando para planejar sua análise.
III. Após a segunda leitura e tendo tomado notas e percebido aspectos da trama que deseje explorar
em sua análise, comece a redação e utilize as seguintes categorias:
1. apresentação
2. enredo e personagens
3. tipo de narrador

4. tempo e espaço
5. características realistas do enredo

Sugestões
O conto pode ser encontrado facilmente na Internet. Se quiser, você pode ouvir o conto no site
www.youtube.com, acompanhando ou não por um texto impresso. No mesmo site, você pode
encontrar aulas e explicações sobre o conto. Se quiser ler uma análise do conto, faça uma busca no
site Google Acadêmico, onde encontrará diversos artigos.

Advertência
Sempre que usar uma referência bibliográfica, faça a devida citação. Qualquer tipo de apropriação
de texto alheio, mesmo de uma linha, invalida o trabalho.

