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01. Entre 1850 e 1900 surge nas artes europeias, sobretudo na pintura francesa, uma nova tendência estética chamada Realismo, que se 
desenvolveu ao lado da crescente industrialização das sociedades. O homem europeu, que tinha aprendido a utilizar o conhecimento 
científi co e a técnica para interpretar e dominar a natureza convenceu-se de que precisava ser realista, inclusive em suas criações 
artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. Esses novos ideais estéticos manifestaram-se em todas as 
artes. Na pintura, essa escola caracteriza-se, sobretudo, pelo princípio de que o artista deve representar a realidade com a mesma 
objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza. Ao artista não cabe “melhorar” artisticamente a natureza, pois 
a beleza está na realidade tal qual ela é. 

 Sua função é apenas revelar os aspectos mais característicos e expressivos da realidade. Em vista disso, a pintura realista deixou 
completamente de lado os temas mitológicos, bíblicos, históricos e literários, pois o que importa é a criação a partir de uma realidade 
imediata e não imaginada. Entra em cena a temática do homem comum, do anticlerical, da fealdade, do vulgar segundo o olhar da 
aristocracia.

 Resposta: C

02. No Realismo, a arte passa a ser um meio para denunciar uma ordem social que consideram injusta; a arte manifesta um protesto em 
favor dos oprimidos. A pintura assume um caráter social denunciando as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria dos 
trabalhadores e a opulência da burguesia. As pessoas das classes menos favorecidas – o povo, em resumo – tornaram-se assunto 
frequente da pintura realista. Os artistas incorporavam a rudeza, a fealdade, a vulgaridade dos tipos que pintavam, elevando esses 
tipos à categoria de heróis. Heróis que nada têm a ver com os idealizados heróis da pintura romântica.

 Resposta: E

03. A tela proposta para leitura pertence ao pintor realista Honoré Daumier, artista representante da estética realista, escola que se afastou 
dos temas explorados pelos pintores românticos. No Realismo, há uma inegável inclinação para os temas sociais, políticos, dando à 
pintura dimensão militante. A tela é reveladora de um quadro social, destacando os aspectos da realidade social dos marginais.

Resposta: B

04. A obra fi lia-se à pintura naturalista em função do seu aspecto fi gurativista, isto é, de uma fi delidade à realidade. Nesse sentido, temos uma tela 
bastante verossímil, representando uma cena do cotidiano.

Resposta: A

05. A pintura busca retratar a objetividade com que os cientistas retratavam os fenômenos, abandonando, assim, os temas antigos, 
históricos e a imaginação. Sendo parte da criação, apenas, aquilo que é real. É nesse período que surge a “pintura social” que retrata 
os problemas dos trabalhadores da sociedade contemporânea.
O processo de representação da realidade pelos artistas do Realismo se dá com a mesma objetividade com que um cientista estuda um 
fenômeno da natureza, ou seja, o pintor buscava representar o mundo de maneira documental, pois ao artista não cabe “melhorar” 
artisticamente a natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é.

Resposta: D
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