
 

REALISMO GERAL - A ANATOMIA DO CARÁTER 
"Ao adotar um narrador unilateral, fazendo dele o eixo da forma literária, Machado se inscrevia entre os                 
romancistas inovadores, além de ficar em linha com os espíritos avançados da Europa, que sabiam que                
toda representação comporta um elemento de vontade ou interesse, o dado oculto a examinar, o indício                
da crise da civilização burguesa. [...] o nosso cidadão acima de qualquer suspeita - o bacharel com bela                  
cultura, o filho amantíssimo, o marido cioso, o proprietário abastado, avesso aos negócios, o arrimo da                
parentela, o moço com educação católica, o passadista refinado, o cavalheiro belle époque - ficava ele                
próprio sob suspeição, credor de toda desconfiança disponível. " - SCHWARZ, Roberto. A poesia              
envenenada de Dom Casmurro. Duas meninas. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. p.13. (Fragmento).  

 
CONTEXTO HISTÓRICO: 
1. A Segunda Revolução Industrial: o aproveitamento sistemático e extensivo da Ciência a serviço da              
Indústria. Como a atividade industrial, somada com os aproveitamentos científicos, demandou um capital             
potencializado, as empresas iniciam sua conglomeração, o que fomenta a organização trabalhista - o              
surgimento dos Sindicatos, o que favorece a pauta nas movimentações políticas do período, e, por               
consequência, seu aparecimento nas romances realistas. 
2. Ideário do período: seleção natural, experimentação, cientificismo, positivismo. 

.  
CONTEXTO LITERÁRIO: 

1. Projeto Literário do Realismo: 
a. representação da realidade que permita denunciar aspectos negativos da sociedade; 
b. olhar racional, objetivo e crítico; 
c. temas de interesse coletivo (adultério, opressão, corrupção, etc…) 

2. Influenciados pelo cientificismo da época, os escritores descartam a imaginação como força criadora e              
optam pela observação direta da realidade - entendida como única raiz possível da arte. Gustave               
Flaubert, um dos principais escritores do realismo, afirma que a função do artista é somente a de                 
representar o que é visível para todos.  

3. Tome nota: a crítica Romântica às estruturas da sociedade se dava de forma idealizada, já a crítica                 
Realista se dá de forma pessimista - ao considerar a sociedade em funcionamento quase que como a                 
Natureza, o escritor adota a postura de um Cientista.  
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