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RESULTADOS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho traz como temática uma

Foi possível constatar através das análises dos

análise da ideologia revolucionária dentro do

textos e manifestos surrealistas, diversos vestígios

movimento surrealista, que se originou na

das

França, em 1924, com a publicação do Primeiro

aproximação entre Breton e Trotsky e as ideologias

Manifesto do Surrealismo, escrito por André

trotskistas, que gerou a Federação Internacional da

Breton

dos

Arte Revolucionária - FIARI, em 1938. Através disso,

movimentos artísticos mais influentes do século

foi analisado que o movimento surrealista foi muito

passado,

o

além de uma escola artísco-literária, ele foi um

inconsciente do ser humano, a fim de fazer

movimento de resistência e revolta contra os

transcender

de

padrões e as normas das instituições sociais como:

cada homem e mulher, se opondo às normas da

família, religião e pátria. O Surrealismo buscou

sociedade burguesa, que aliena e censura os

através de Marx e Trotsky, uma forma de revolução

indivíduos.

para transformar o mundo, e mudar a vida.
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Considerado

o Surrealismo
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buscava

liberdade

um
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individual

Neste sentido, os problemas que

ideologias

marxistas,

assim

como

Imagem:
Capa do primeiro número da revista surrealista: La Révolution
Surréaliste.

a

cercam esta pesquisa são: quais os aspectos da
teoria marxista estão inseridos no Surrealismo?

CONCLUSÕES

Como se deu a aproximação com o Leon

Através

Trotsky e a ideologia trotskista?

concluído a influência da leitura durante toda vida

dos

estudos

para

este

trabalho,

foi

de Breton, e o impacto que elas tiveram no processo

OBJETIVOS
Analisar e responder através das problemáticas
os pontos centrais que interligam o movimento
surrealista com as teorias revolucionárias de
Trotsky e Marx, a fim de encontrar a gênese do
pensamento revolucionário no Surrealismo.

de criação do movimento surrealista. Utilizando como
base a História da Leitura, que norteou este trabalho,
pude constatar como as apropriações sobre as

leituras de obras de Karl Marx e Leon Trotsky, obras
como O Capital, O Manifesto do Partido Comunista,
Revolução

Permanente,

Lênin

e

Literatura

e

METODOLOGIA

Revolução, foram essenciais para a gênese do

A metodologia aplicada nesta pesquisa se dá

pensamento revolucionário no Surrealismo.

com o levantamento sistemático de bibliografias

BIBILIOGRAFIA

e

documentos.

Através disto, foi

possível

analisar a uma das primeiras revistas produzidas
pelos surrealistas, a La Révolution Surréaliste,
os manifestos produzidos por Breton, bem como

algumas cartas, que possibilitaram observar
através de um estudo comparativo de tais
fontes, tendo como base a História da Leitura,

de Roger Chartier (1992), como as apropriações
feitas por André Breton, referente as obras de
Trotsky e Marx, influenciaram nas crenças e
ações do grupo surrealista, e se tornaram base
para

as

movimento.
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