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REALISMO
O realismo foi um movimento literário e artístico que teve início em meados do século XIX,
na França.
Como o próprio nome sugere, essa manifestação cultural significou um olhar mais realista e
objetivo sobre a existência e as relações humanas, surgindo como oposição ao romantismo
e sua visão idealizada da vida.
A vertente se manifestou principalmente na literatura, sendo seu marco inicial o romance
realista Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857.
Entretanto, é possível encontrar também nas artes visuais, sobretudo na pintura, obras de
cunho realista. Foram artistas de destaque Gustav Courbet, na França, e Almeida Junior, no
Brasil.
O movimento se estendeu para várias partes do mundo e teve espaço em solo brasileiro,
principalmente na literatura de Machado de Assis.



Características do movimento realista
As principais características da escola realista são:
•oposição ao romantismo;
•objetividade, trazendo cenas e situações de forma direta;
•caráter descritivo;
•análise de traços de personalidade e da psique das personagens;
•tom crítico sobre as instituições e a sociedade, sobretudo a elite;
•exibição de falhas de caráter, derrotas pessoais e comportamentos duvidosos;
•interesse em incitar questionamentos no público;
•valorização da coletividade;
•valorização de conhecimentos científicos propostos em teorias como o Darwinismo, 
Socialismo Utópico e Científico, Positivismo, Evolucionismo;
•enfoque em temas contemporâneos e cotidianos;
•na literatura desenvolveu-se mais intensamente na prosa e no conto;
•caráter de denúncia social.
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Gustav Coubert (1819-1877) foi um dos artistas que utilizou a pintura
como forma de expressar suas ideias e concepções realistas. O francês
abordava em suas telas cenas de trabalho, buscando a denúncia social.

Outro pintor francês de destaque na arte realista foi Jean-François
Millet (1814-1875), que também se valia do universo do trabalho,
principalmente do campo, como inspiração para sua pintura. Millet
carregava em suas telas uma atmosfera poética que dava voz aos
camponeses.
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IMPRESSIONISMO
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O movimento conhecido como Impressionismo 
marcou a primeira revolução artística total desde a 

Renascença. Nascido na França no início dos anos de 
1860, só durou até 1886; apesar disso determinou o 

curso da maior parte da arte que seguiu.

Os impressionistas representavam sensações 
visuais imediatas através da cor e da luz.

Seu objetivo principal era apresentar uma 
“impressão” ou as percepções sensoriais iniciais 
registradas por um artista num breve vislumbre.



“Impressão: Nascer do Sol”,
Monet, 1872.

Esta pintura foi responsável 
pelo nome que o grupo (Degas, 

Renoir, Monet e outros)  recebeu. 
“Impressionistas”, cunhado por um 

crítico como reparo depreciativo 
sobre a natureza “não acabada” das 

obras. 

Aqui as borbulhas e as faixas 
de cor de Monet indicando ondas e 
barcos ao amanhecer constituíam a 

pintura acabada.

O nome pegou.
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MONET (1840/1926)

Seus temas eram   
paisagens marinhas, 

séries sobre campos de 
papoulas, 

rochedos,montes de 
feno,a Catedral de 

Rouen; fase final da 
obra: nenúfares 
aquáticos quase 

abstratos.

11



RENOIR (1841/1919)

Seus temas eram: nus femininos 
voluptuosos, com pele de 

pêssego, o café- society, crianças, 
flores.
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DEGAS 
(1834/1917) 

“A arte não é um 
esporte”, disse Edgar 

Degas, explicando por 
que ele detestava pintar 
ao ar livre. Seus temas 

eram:bailarinas, corridas 
de cavalo, lavadeiras, 

circo, e na fase final nus 
no banho.
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EDOUARD MANET (1832/1883)

É muitas vezes chamado 
o pai da arte moderna, 
por suas cores e estilo 

de pintar. Atualizou 
temas dos antigos 

mestres, pintou cenas 
contemporâneas com 

visão crítica. 
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Manet não era um grande teórico mais disse:” o artista
procura simplesmente ser ele mesmo e mais ninguém.”
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