
REALISMO



 O movimento do Realismo teve seu gênesis no campo da literatura e
das diferentes artes a partir de meados do século XIX. Surgiu na França,
tornando-se uma reação ao neoclassicismo e romantismo. Na literatura
os realistas buscavam se relacionar com personagens que fossem
comuns da vida real, em oposição aos heróis românticos em ambientes
incomuns.

Contexto histórico:



Contexto histórico:

A passagem do romantismo para o realismo corresponde uma mudança
do belo e ideal para o real e objetivo (realista x realismo). Esse
movimento não só ganhou a Europa como também repercutiu em outros
continentes, principalmente por buscar dialogar com as transformações
sociais e políticas as quais o “mundo” estava inserido.



CARACTERÍSTICAS GERAIS:

A estética realista está diretamente relacionada com a Revolução
Industrial; os escritores realistas, motivados pelas teorias científicas e
filosóficas da época retratavam o homem e a sociedade em sua
totalidade.

 Cientificismo associado ao Positivismo de Auguste Comte.

Valorização do objeto (o que se é) em detrimento do “sentimento” ou
idealização.

 Forte ênfase na expressão da realidade através dos aspectos
descritivos.

 Valorização da 3ª (terceira) pessoa em contraposição a 1ª (primeira).



ASPECTOS DA ARTE REALISTA:

 A proposta central do
realismo era apresentar temas
e situações em contextos do
cotidiano, buscando retratar
indivíduos de todas as classes
da sociedade de maneira
similar. A forma de apresentar
as artes através de um
“idealismo clássico”,
romântico e dramático, foi
evitada, sendo os temas
trabalhados de forma a não
serem suavizados.

Casa (1889), de Jožef Petkovšek.



ASPECTOS DA ARTE REALISTA:

 Assim sendo, o realismo social
ganha espaço na expressão
artística desse movimento,
enfatizando, especialmente, a
representação da classe
trabalhadora. Tratamentos de
assuntos de uma maneira
heroica ou sentimental foram
igualmente rejeitados

Casa (1889), de Jožef Petkovšek.



NAS ESCULTURAS:

Nas esculturas do realismo o principal nome foi Auguste Rodin (1840
– 1917). Se destacou por sua habilidade e técnica para modelar uma
superfície complexa em argila. Embora casado com Rose Beuret,
Rodin manteve um caso com sua assistente, a também escultora
Camille Claudel. Camille possui trabalhos tão familiares aos de Rodin
que, por vezes, as obras podem ser confundidas.



OBRAS:

Camille Claudel, Sakountala, escultura 

em mármore, 1905.
Rodin, Danaide, 1885.



Guiado pela minha 
primeira inspiração 
(Dante), imaginei um 
outro pensador, um 
homem nu, sentado 
numa rocha, os pés 

encolhidos, ele sonha.
O pensamento fértil 

devagar desenvolve-se 
no seu cérebro. Ele não 
é só um pensador, ele é 

criador”.

Auguste Rodin

“O Pensador”, 1880-1904, bronze.



Na Pintura:

 Foi estimulada a ideia de que não se fazia necessário melhorar
esteticamente os temas da natureza, pois a mesma possuía beleza
própria. O que estava acima de tudo seria a realidade traduzida tal
como se apresentava.

Os principais pintores desse movimento foram:

 Édouard Manet – sua arte desempenhou um papel fundamental para
o desenvolvimento do Impressionismo em 1870.

 Gustave Courbet – foi o principal pintor do realismo do século XIX.

Jean-François Millet – Promoveu uma simpática interpretação da vida
rural.



O cantor espanhol – Manet -1861.O Bebedor de Absinto – Manet -1859.



Bonjour, Monsieur Courbet, 1854.

O Enterro em Ornans, de Gustave Courbet, cerca de 1849-50.



Jean-François Millet, As Catadoras, 1857.



NA ARQUITETURA:

 Com a migração do homem cada vez maior do campo para a cidade
e, com o surgimento de um novo tempo econômico, político e social
derivado da Revolução Industrial, a arquitetura precisou se retirar do
campo da grandiosidade das Igrejas e do luxo dos castelos para
resolver problemas mais “simples” e urgentes: moradia, ferrovia,
rodovias, escolas, hospitais... O que interessa para a arquitetura desse
período é promover construções que atendam as necessidades da sua
sociedade.



Praça Vermelha – Moscou. Obra do realismo socialista, que serviam à propaganda 
do regime comunista.












