
HILDALENE 
PINHEIRO 

LITERATURA 10 REALISMO EM 
PORTUGAL

29/06/2020



2

TEMPO DE AULA: 45min 

DISCIPLINA: LITERATURA

CONTEÚDO: REALISMO EM PORTUGAL

EXPLANAÇÃO DO CONTEÚDO: AULA EXPOSITIVA E SLIDES



NA AULA ANTERIOR

PROSA ROMÂNTICA NO BRASIL
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França – 1855 / Portugal – 1865  / Brasil – 1881 
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REALISMO/NATURALISMO 
SEGUNDA METADE DO 

SÉCULO XIX

O Realismo é um movimento 
artístico que buscou 

objetividade e olhar crítico 
sobre a sociedade do final do 

século XIX.

Les Casseurs de Pierre, Gustave Courbet, 1855
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Contexto histórico do Realismo
 Revolução científica na Europa:
 Evolucionismo – Darwin;
 Determinismo – Taine;
 Positivismo – Comte;
 Socialismo – Marx;
 Pessimismo Humano –

Schopenhauer;
 Pragmatismo – Charlie Sanders, 

William James e Oliver Wendell.
No Brasil:
 Abolição da escravidão no Brasil, 

em 1888;
 Proclamação da República 

brasileira, em 1889;
 Criação da Academia Brasileira 

de Letras.

O Realismo começou na França em 1857, com a
publicação do romance Madame Bovary, de Gustave
Flaubert.
Abandonando o idealismo romântico, os escritores
realistas propõem uma representação mais objetiva e fiel
da vida social.
Negam‐se a encarar a literatura apenas como uma forma
de entretenimento e fazem dela um instrumento de
denúncia dos vícios e da corrupção da sociedade
burguesa.
Denunciam as péssimas condições de vida do povo, a
exploração dos operários, a influência da religião e das
práticas supersticiosas que ela apoia e a hipocrisia das
relações humanas.
Tornam-se alvos dessa visão crítica as instituições
sagradas da burguesia: IGREJA, FAMÍLIA e CASAMENTO.

Origem do Realismo



1. A angústia de um operário
em greve é o tema de On
Strike (Em Greve), 1891, óleo
sobre tela, famoso quadro de
Hubert von Herkomer, um
dos maiores nomes da arte
realista.

2 - As espigadoras, de Jean-
François Millet, 1857, Museo
de Orsay, Paris, França. A
coleta do que restou após a
colheita era um dos
empregos mais degradantes
da sociedade. Millet descreve
as mulheres heroicamente.

REALISMO EM IMAGENS
PINTURA
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• Engajamento social – compromisso
com a sociedade.
• Retrato da sociedade e das suas
relações sem idealização. Exclui‐se da
obra tudo o que vier da sorte, do acaso,
do milagre. Tudo é regido por leis
naturais.
• Cientificismo – uso de teorias
científicas e filosóficas, como
o determinismo, o evolucionismo, a
psicologia, o positivismo.
• Linguagem simples e direta.
• Atualidade – tempo da narrativa é o
presente, o que faz com que a literatura
sirva de denúncia dos aspectos sociais e
políticos.
• Espaço urbano.

CARACTERÍSTICAS DO REALISMO

• Personagens caricaturados das pessoas do
dia‐a‐dia, retratando‐se ou o aspecto psicológico ou
o biológico desses.
• Preferência pela individualidade dos
personagens.
• Romance documental.
• Observação direta e interpretação crítica da
realidade.
• Objetividade.
• Análise psicológicas dos personagens.
• Materialismo.
• Crítica às instituições burguesas, à monarquia, a
religiosidade, à família, ao casamento e às crendices
populares.


