
REALISMO



Conceito de Realismo 

• O realismo (naturalismo) é uma maneira de apresentar ou de conceber a 
realidade tal como ela é. 

• Realismo é um movimento artístico voltado para a representação da 
realidade vivida pela sociedade, muitas vezes através de críticas e temas sociais.
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Mudanças ...

• Utilização da eletricidade, do petróleo e do aço .

• Revolução tecnológica - surgimento do telefone, do telégrafo, de máquinas a 
vapor, de locomotivas, etc.

• Denunciou diversos problemas sociais - a pobreza, a exploração laboral e a 
corrupção.



A pintura é essencialmente uma arte concreta e 
tem que ser aplicada às coisas reais  existentes.

Gustave Courbet-1819-77



Características da Pintura 

• Cientificismo

• Valorização do objeto

• Cores sóbrias e minuciosas. 

• Expressão da realidade e dos seus aspectos descritivos.



PINTURA SOCIAL 
Gustave Courbet 
(1819- 1877) 



Autorretrato de Courbet

produzido aproximadamente em 1843



Moças Peneirando trigo

Gustave Coubert, mostra o trabalho braçal feminino



Os Quebradores de Pedra -1849



Jean –François Millet -1814 -1875



As Respigadeiras, Millet -1857.



Angelus , Jean F.  Millet -1858



CARACTERÍSTICAS  DO 
REALISMO  

• Preocupação com o
presente

• Ausência de heróis: as
histórias são
protagonizadas por
pessoas comuns e não
por pessoas idealizadas

• Análise crítica da
sociedade

Oposição às ideias 
do romantismo

Abordagem 
objetiva

Reprodução da 
realidade de 

maneira fidedigna

Linguagem 
comum

Abordagem de 
temas sociais e 

cotidianos



Vagão Terceira 
Classe ,Honoré 

Daumier- 1808–
1879



ESCULTURA 
René- François- Auguste Rodin  



O Pensador, Rodin 



Auguste Rodin 

• A peça original faz parte de uma 
composição chamada A Porta do 
Inferno, que foi inspirado na poema 
Divina Comédia de Dante Alighieri, a 
obra foi iniciada em 1880, mas só foi 
totalmente finalizada em 1917. 

• Antes mesmo da Porta ser terminada 
Rodin já havia feito outras versões de 
O Pensador, incluindo a famosa 
escultura de 1904.



Beijo, Rodin -1882



Andrômeda,  Rodin -1886







ARQUITETURA  necessidades urbanas



TORRE EIFFEL


