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ENTENDER O CONTEXTO EM QUE 
SURGE O REALISMO;
PERCEBER E DIFERENCIAR O 
REALISMO DOS MOVIMENTOS 
ARTÍSTICOS ANTERIORES;
CONHECER ARTISTAS DO REALISMO.
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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;

6



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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• Os arquitetos e engenheiros procuram responder adequadamente às novas
necessidades urbanas, criadas pela industrialização. As cidades não exigem
mais ricos palácios e templos. Elas precisam de fábricas, estações
ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto
para os operários quanto para a nova burguesia.

• Em 1889, Gustave Eiffel levanta, em Paris, a Torre Eiffel, hoje logotipo da
"Cidade Luz".
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Paris_06_Eiffelturm_4828.jpg


https://www.youtube.com/watch?v=wqoTMFiDvgw
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https://www.youtube.com/watch?v=wqoTMFiDvgw


23



24

(QUESTÃO 01)

A respeito do movimento artístico conhecido como realismo podemos
concluir que:

A) A vida cotidiana é o tema principal.
B) Nele a beleza não existe totalmente.
C) No Realismo reaparecem temas mitológicos.
D) Os temas estão ligados somente a arte acadêmica.
E) No Realismo o sobrenatural aparece com freqüência.



25



26

(QUESTÃO  04)

(C4H13) O quadro produz um estranhamento em relação ao que se poderia
esperar de um pintor que observa um modelo para sua obra. Esse
estranhamento contribui para a reflexão principalmente sobre o seguinte
aspecto da criação artística segundo os ideais realistas:

E) Simplificação das formas.
B) representação do imaginário.
A) precisão da forma e das cores
C) contornos das imagens e sombras claras.
D) importância da técnica para representar a realidade.
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(QUESTÃO 03)

O realismo foi um movimento de:

a) volta ao passado;
b) exacerbação ultra-romântica;
c) irracionalismo;
d) moralismo. 
e) maior preocupação com a objetividade;
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(QUESTÃO 04) (UFTM MG)

O “enterro do Romantismo” a que se refere Courbet implicou, para os realistas,
portugueses e brasileiros,
a) aceitação de teorias científicas; arte condicionada ao ambiente social; defesa
da “arte pela arte”.
b) aceitação de valores degradados da sociedade; postura evasiva; sondagem do
mundo interior.
c) resgate do passado medieval; anticlericalismo; uso do romance para denunciar
as crises sociais.
d) arte compromissada com a reforma social; o homem como medida de todas as
coisas; defesa da liberdade da criação artística.
e) combate ao sentimentalismo; visão racional do mundo; objetividade e
universalidade.


