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Realismo

I) Contexto (final do século XIX)

a) Fortalecimento dos grupos abolicionistas e republicanos

b) Cientificismo → valorização do saber científico

c) Determinismo: o homem é fruto do meio, do tempo e da

raça.

• Livros-marco do Realismo no Brasil (lançados em 1881):

1) Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.

2) O mulato, de Aluízio de Azevedo.



Realismo

II) Características

a) Descrição do real → A literatura deve ser um retrato fiel da
realidade, expondo as mazelas sociais, em contraposição à
idealização romântica. São apresentadas críticas em relação ao
preconceito de cor, à corrupção do clero, à política de
favorecimentos.

b) Presença da disputa entre personagens → Como em
qualquer sociedade capitalista, verifica-se a luta pelo poder. O
vencedor é sempre o mais forte, o mais sagaz, o melhor
adaptado (evolucionismo).

c) Romance antirromântico → Não há finais felizes.
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III) Machado de Assis

“O que primeiro chama a atenção do crítico na ficção de
Machado de Assis é a despreocupação com as modas dominantes
e o aparente arcaísmo da técnica. Num momento em que
Flaubert sistematizara a teoria do ‘romance que narra a si
próprio’, apagando o narrador atrás da objetividade da narrativa;
num momento em que Zola preconizava o inventário maciço da
realidade, observada nos menores detalhes, ele cultivou
livremente o elíptico, o incompleto, o fragmentário, intervindo na
narrativa com bisbilhotice saborosa, lembrando ao leitor que atrás
dela estava a sua voz convencional.”

(Antonio Candido – “Esquema de Machado de Assis”).
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► Características machadianas

a) Narrador intruso

b) Digressões

c) Interação entre narrador e leitor

d) Análise psicológica dos personagens

e) Despreocupação com a cronologia dos fatos



Realismo

f) Ironia e crítica à hipocrisia social 
g) Personagens femininos fortíssimos
h) Ceticismo

• Principais Romances:

1) Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881)

2) Quincas Borba (1891)

3) Dom Casmurro (1899)

4) Esaú e Jacó (1904)

5) Memorial de Aires (1908).


