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https://www.youtube.com/watch?v=wqoTMFiDvgw
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https://www.youtube.com/watch?v=wqoTMFiDvgw
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Foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas
décadas do século XIX na Europa, mais especificamente na
França, em reação ao Romantismo.
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• Foi um movimento artístico e literário surgido nas últimas décadas do século XIX
na Europa, mais especificamente na França, em reação ao Romantismo.

• As idéias avançadas do cientificismo e do materialismo europeu contaminam a elite
brasileira. Opõem-se ao idealismo e ao espiritualismo romântico, pois nada que
não pudesse ser visto, medido e examinado deveria merecer atenção.

• Surge a civilização industrial, massas trabalhadoras e os sindicatos.

• Movimento que luta por uma retratação do mundo mais objetiva, menos
fantasiosa, com uma visão e interpretação racional.

• A investigação da sociedade e dos caracteres individuais é feita “de dentro para
fora”, isto é, por meio de uma análise psicológica capaz de abranger toda sua
complexidade, utilizando entre outros recursos a ironia, que sugere e aponta, em
vez de afirmar.
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• Representa a realidade com a mesma objetividade com que um
cientista estuda um fenômeno da natureza;

• A beleza está na realidade tal qual ela é;

• Os temas utilizados na pintura realista partem de uma idéia
imediata;

• Os artistas se tornam politizados;

• Surge a pintura social;
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Édouard
Manet;

Gustave 
Courbet;

Honoré 
Daumier.
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http://www.ricci-art.net/img006/283.jpg
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Almoço na Relva, 1863, óleo sobre tela, 215 x 271 cm, 
Édouard Manet, Museu d’Orsay, Paris.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Manet,_Edouard_-_Le_D%C3%A9jeuner_sur_l'Herbe_(The_Picnic)_(1).jpg


Mulheres Peneirando Trigo Gustave Courbet
(1854 - 1855)
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Gustave_Courbet_014.jpg


Jean-François Millet "As respigadeiras" (1857 - óleo sobre 
tela, 83,8 X 111 cm; Musée d'Orsay, Paris)
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Selbstbildnis_mit_schwarzem_Hund.jpg


• Na escultura, o grande representante realista foi o Auguste Rodin.

• não se preocupou com a idealização da realidade.

• Ao contrário, procurou recriar os seres tais como eles são;

• preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção
política em suas obras.

• Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto
humano.
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