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REALISMO 
Entre os movimentos artísticos europeus que influenciaram a Arte Brasileira no século XIX pode-se destacar o REALISMO, cuja 
representação visual era apenas sobre aquilo que estivesse sob domínio do real.

Características 
- Pintura ao ar livre: os artistas criavam suas 

imagens diretamente da natureza, com 
observação dos efeitos da luz sobre as 
s u p e r f í c i e s . O s I m p r e s s i o n i s t a s 
desenvolverão isto mais tarde; 

- Representação do cotidiano e de camadas 
da população trabalhadora e campesina 
que não relacionadas à nobreza. Há 
também paisagens e retratos, com cenas 
comuns e cores sóbrias, pinceladas livres 
numa representação nítida e fiel da 
natureza; 

- Críticas social como tema e naturalismo 
nos aspectos formais da imagem; 

- Superar o Romantismo e o Clássico;

Na Europa…

Courbert Corot

DaumierMillet

Almeida Junior

Arte Brasileira do Século XIX - continuação 
Observamos que o século XIX apresentou uma variedade muito grande de movimentos artísticos na Europa. Romantismo, Realismo, 
Simbolismo, Impressionismo, Neoimpressionismo, Pós-Impressionismo e Art-Nouveau, são alguns dos movimentos artísticos que influenciaram 
a arte brasileira nos Oitocentos. Além disso, a invenção da fotografia determinou um novo meio de construção da imagem, que deixou de ser 
manual e passou a ser mecânico.
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Resposta ao Romantismo 
O Realismo é uma resposta ao idealismo e visão sentimentalista de mundo do Romantismo. As influências do Romantismo 
podem ser observadas por volta de 1850, em obras de Pedro Américo, Chaves Pinheiro e Rodolfo Bernardelli, entre outros 
artistas, que incorporaram a estética romântica em suas pinturas e esculturas, através do indianismo, encontrado também na 
literatura e nas artes cênicas. Nos últimos anos do século XIX várias obras apresentam influência de outros movimentos 
europeus, são trabalhos que fazem referência ao Realismo, ao Simbolismo e ao Impressionismo.

Em Moema, 1866, de Victor Meirelles, é um 
dos exemplares brasileiros que seguem os 
padrões do Romantismo, na qual a figura 
feminina da indígena morta à beira mar, tem 
a pela marmórea, pele e cabelos típicos. 
Corresponde ao imaginário da época sobre a 
pessoa indígena, exaltando-a e evidenciado 
nacionalidade e certo caráter heroico. 

Almeida Junior 
Em concomitância com outros gêneros de pintura, Almeida Júnior realiza na última década de sua vida o conjunto de telas de 
temática regionalista pelo qual viria conquistar definitivamente seu lugar na história da arte brasileira. Em pinturas como 
Caipiras Negaceando (1888), Caipira Picando Fumo (1893), Amolação Interrompida (1894), Apertando o Lombilho (1895), O 
Violeiro (1899) revela-se a admiração por pintores não-acadêmicos, mas de grande importância na França do século XIX, com o 
realista Gustave Courbet (1819 - 1877) ou Jean-Baptiste-Camille Corot (1796 - 1875). Há o desejo de aproximação realista ao 
cotidiano do homem do interior sem o filtro das fórmulas universalistas da pintura acadêmica. Por isso, não hesita em retratar o 
caipira em seu ambiente pobre e simples, em sua vida calma e triste, sem nunca ridicularizá-lo ou transformá-lo em personagem 
pitoresco. Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

O Derrubador Brasileiro, 1879 Museu Nacional de Belas Artes, RJ

DESTAQUES

Saudade, 1899 Pinacoteca do Estado, São Paulo
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Belmiro de Almeida 
Belmiro de Almeida ingressa na Academia Imperial de Belas Artes - Aiba, em 1874. Entre 1884 e 1885, com recursos próprios, 
viaja para Paris, onde toma contato com novas tendências da pintura. É atraído pelas idéias realistas dos escritores Émile Zola e 
Gustave Flaubert. No campo das artes, interessa-se por Édouard Manet e Edgar Degas. 

Arrufos, sua tela mais conhecida, que se destaca pela rigorosa fatura e pelo tom de leve ironia com o qual a cena é retratada. Em 
1888, o crítico Gonzaga Duque, que segundo alguns historiadores estaria retratado nesse quadro, destaca a importância da obra, 
pela visão moderna do artista: "Ainda no Rio de Janeiro não se fez um quadro tão importante como é este".1 O pintor inova ao 
abordar um tema relacionado à vida cotidiana, com enfoque realista. Atuando na passagem do século XIX para o século XX, 
empreende uma pintura nova ao deixar de lado os temas da pintura histórica para se ocupar de assuntos mais prosaicos da 
sociedade contemporânea. O crítico também elogia a técnica de Belmiro: "As tintas são claras e simpáticas, os toques são 
rápidos, largos e bem lançados. Nenhuma pretensão a empastamento, nenhuma pretensão a mancha descurada, se notam neste 
trabalho. O toque é sempre apropriado".2 Belmiro exibe assim, provocativamente, suas qualidades de pintor. 

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Estevão Silva 
Estêvão Silva é o primeiro pintor negro de destaque formado pela Aiba e, como apontam vários estudiosos, pode ser considerado 
um dos melhores pintores de naturezas-mortas do século XIX. Seu interesse pelo tema deve ter sido motivado pelo estudo com 
Agostinho da Motta (1824-1878), na Aiba. Silva realiza predominantemente pintura de frutos, como Grumixamas e Jaboticabas, 
s.d., Araçás, 1870 ou Natureza-Morta, 1884. 

O crítico Gonzaga Duque (1863-1911) ressalta a qualidade das composições do artista, realizadas com prodigalidade de 
vermelhos, amarelos e verdes, nas quais ele consegue dar a aparência de fidelidade à representação, passando para a tela tudo o 
que vê e sente na natureza. Parece-lhe até impossível "pintar frutos melhor do que os tem pintado Estêvão. Os seus pêssegos são 
na forma, na cor, na penugem macia e alourada que os reveste, verdadeiros pêssegos” 

Fonte: Enciclopédia Itaú Cultural

Natureza-morta (1891). Pintura de Estêvão Silva no Museu Afro Brasil, São Paulo.

Como você reinterpretaria esta imagem?

Como você reinterpretaria esta imagem?
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Eliseu Visconti 
Ao final do século XIX e início do século XX, Eliseu Visconti foi um artista muito importante em relação à absorção das influências dos 
movimentos europeus daquele período. Suas obras transitavam por várias influências assimiladas durante sua estada na Europa, que 
incluíam o Simbolismo ao Impressionismo, passando também pelas Artes Úteis instigadas por sua aproximação com a Art Nouveau. Entre 
as obras inspiradas no Simbolismo incluímos Gioventú e ainda Recompensa de São Sebastião, entre outras. No que diz respeito a sua 
inserção nas artes utilitárias, trabalhou com propaganda, cartazes e capas de publicações, ligados ao trabalho artesanal como a cerâmica, 
insufladas pelo ideário da Art Noveau.

Moça no Trigal
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Além disso, Visconti também foi fortemente influenciado pelo Impressionismo, e trabalhou exaustivamente com esta técnica 
pictórica, com pinceladas imprecisas e luminosas, cuja temática variava de paisagens, à representação de cenas familiares do 
cotidiano.

O Impressionismo se caracteriza pela intenção de captar a sensação visual. Nesse sentido, o movimento vai se desvincular de 
uma arte de fundo literário ou moral. Como característica do movimento podemos contabilizar a pintura por meio de 
pinceladas, em que os artistas aplicavam a cor diretamente sobre a tela, uma prática empírica que os aproximava dos 
procedimentos científicos, o contraste sutil e de luminosidade ente as cores complementares aplicadas em pequenas porções 
assim como um novo recorte e enquadramento da pintura, influenciados pela fotografia. De certa maneira, o Impressionismo é 
uma radicalização dos preceitos do realismo no que diz respeito ao instante e das questões relacionadas à captação da sensação 
visual .Seus principais artistas são Monet, Auguste Renoir, Degas entre outros.

Como você reinterpretaria estas imagens?

Observe atentamente a pintura “Impressão, nascer do sol”, do 
pintor francês Claude Monet, de 1872 e escreva quais 
semelhanças você percebe em relação às obras de Eliseu 
Visconti. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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Panorama Século XIX
A Revolução Industrial ocorrida na Europa impulsionou novas tecnologias e 
influenciou muitos aspectos da vida social, cultural e econômica, afetando assim, o 
modo de vida dos indivíduos. No urbanismo, o planejamento das cidades modifica as 
feições locais com as avenidas largas e a iluminação pública, por exemplo. Emerge 
também a saúde pública e os ambientes salubres. A reforma de Paris, realizada por 
Georges-Eugène Haussman, demoliu a antiga cidade medieval e deu origem a uma 
nova cidade. Neste período, a restauração de edifícios e simultaneamente utiliza-se de 
novos materiais na construção como: o ferro, o vidro e o cimento armado, que 
tornaram as construção mais resistentes. 

A modernidade arquitetônica se constituía sob duas condições: a primeira no 
conhecimento do repertório histórico das construções, o segundo na utilização dos 
novos materiais construtivos, já citados. No primeiro caso, o arquiteto fundia em um 
mesmo prédio elementos de diversos períodos da arquitetura, trazia um frontão 
clássico, misturado com elementos do período medieval ou barroco. Essa prática em 
voga desde meados do século XIX é designada como ARQUITETURA ECLÉTICA, 
como a Ópera de Paris, a qual admite que se pode conjugar vários estilos e tendências 
históricas da tradição universal em modelos para edifícios a serem projetados. Outra 
questão foi o uso dos novos materiais que permitiram a racionalização e 
reaproveitamento em outras construções, como a Torre Eiffel em Paris e o Palácio de 
Cristal em Londres.  

No Brasil essa influência chegou por volta do final do século XIX, e principalmente na 
Reforma Urbana da cidade do Rio de Janeiro promovida pelo então prefeito Pereira 
Passos no início do século XX. O principal marco dessa reforma foi a construção da 
Avenida Central, hoje Avenida Rio Branco, que ligava o Porto ao Passeio Público.  

Assim como Haussman, derrubou os prédios antigos e cortiços, e levou a população 
mais pobre a ocupar os morros nas proximidades do centro da cidade, originando as 
favelas. As construções da cidade do Oitocentos já seguiam a feição eclética a qual foi 
reforçada nas edificações da nova avenida, que significou um marco de modernidade 
para a cidade. Encontramos vários prédios com tipologia eclética no centro do Rio de 
Janeiro e em outros estados brasileiros.

Torre Eiffel, Paris

Ópera de Paris

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ , Rio de Janeiro

Quais estilos a FIOCRUZ 
apresenta e a torna um 

edifício eclético? 

__________________

__________________

__________________

__________________

Avenida Rio Branco,  Fotografia de Marc Ferrez, cerca de 1908
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