
BARBOSA, Jéssica G. S.

Acadêmica do Curso de Letras Libras  – FASUL

WANDRESSEN, Edinéia

Acadêmica do Curso de Letras Libras  – FASUL

Faculdade Sul Brasil – FASUL

SALVADOR, Janice Apª. de Souza

Orientadora: Profª. Mestre do Curso de Letras Libras - FASUL 

PAI CONTRA MÃE – CONTO DE 

MACHADO DE ASSIS
INTRODUÇÃO

O conto Pai contra Mãe, de Machado de Assis, foi publicado em 1906, no livro Relíquias da Casa Velha.

Livro que exprime características da chamada fase “madura” do autor, de grande cunho realista. O

cenário é a cidade do Rio de Janeiro do século XIX antes da abolição da escravatura, espaço que serve

de base para a narrativa, que aborda o dilema de um pai, que está passando por dificuldades para criar o

filho recém-nascido. A vida miserável das personagens leva a questionamentos sobre os aspectos

socioeconômicos do país no século XIX. O ser humano é visto como nada mais que um objeto, “uma

coisa” passível de se transformar em moeda de troca, como mercadoria. O enredo apresenta

características puramente realistas, das quais pode-se destacar: veracidade, que pode ser percebida na

descrição de fatos que ocorriam corriqueiramente no momento histórico do conto; retrato fiel das

personagens; todas as personagens são descritas com minúcias e com alguns traços psicológicos, o que

é comum na literatura machadiana; denúncia das injustiças sociais; questões relacionadas à

escravatura; linguagem próxima à realidade e preocupação formal. Os textos eram escritos de forma

que se aproximassem do leitor, retratando fatos sociais e ocorrências contemporâneas.

DESENVOLVIMENTO

O conto começa com o narrador descrevendo a profissão obsoleta de caçador de escravos e todos os

utensílios que eram utilizados nesta profissão e em punições contra os escravos desertores e revoltosos.

A descrição de tais objetos causa espanto por seus detalhes e efeitos causados. Cândido era caçador de

escravos; personagem protagonista do enredo, que diferentemente de outros com a mesma profissão,

caçava seus alvos em lugares menos prováveis, como em zonas escusas da cidade, baseado nos

corriqueiros anúncios de jornais, que descreviam detalhadamente a aparência dos escravos fugidos.

Como homem, Cândido Neves era inescrupuloso, interesseiro e se comportava conforme as

oportunidades que lhe apareciam. Conhece Clara, moça sem grandes ambições e submissa; para ele,

modelo ideal de mulher, pois não o questionaria em suas atitudes, seu defeito era não possuir recursos

financeiros para sustentá-lo.

Como todo casal, Cândido e Clara queriam filhos. Apesar de morarem com a tia da esposa. Algum tempo

depois, a esposa engravida. Sua tia fica demasiadamente preocupada, pois a situação financeira não

proveria o novo membro da família. A ideia foi entregar a criança na roda dos enjeitados. Com muita dor e

desespero, o pai acata a ideia de entregar o menino.

CONCLUSÃO

Em uma última tentativa para não perder o filho, ele começa a procurar anúncios nos jornais, sobre fuga

de escravos. Seria a solução para obter recurso financeiro, para cuidar de seu rebento. Seu desejo é

atendido, pois encontra o anúncio da fuga de uma mulata escrava, e parte em busca de sua “presa”. A

encontra, captura e a leva para seu dono. Num modo desesperado de se salvar, a escrava o informa de

sua gravidez, mas isso não o comove, e ele continua arrastando-a pela rua, até o momento que Arminda

(nome da escrava) sofre um aborto. Cândido não se enternece, pois seu único objetivo é angariar recurso

para pagar suas dívidas e criar seu filho; como de fato consegue a recompensa financeira e volta para

casa, alegre e satisfeito de seu feito. Para ele, muito justo. Justiça essa, que lhe proporcionou a

recuperação do filho. Com o dinheiro no bolso, tomou seu caminho, apanhou o filho, que estava aos

cuidados do amigo farmacêutico. Chegando em casa, contou para a tia sua história. Com o filho nos

braços, cheio de contentamento, profere as palavras:

“ - Nem todas as crianças vingam, bateu-lhe o coração.”

Todo o conto é construído sob fortes aspectos socioeconômicos presentes no século XIX. A principal

questão abordada foi a escravatura e a crueldade sofridas pelos escravos. Fica explícito o forte

preconceito e destrato que essas pessoas sofriam. A frase final da obra literária, causa impacto por

“resumir” o motivo que levou Cândido no papel de pai, a reagir da forma como reagiu. Passagem

norteada pelas características de veracidade e denúncia de injustiças sociais.

Figura 1: Imagem ilustrando a última frase da obra
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