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Resumo: O presente trabalho pretende investigar as concepções de materialismo 

histórico e trotskismo presentes no surrealismo. Para tanto, analisa os manifestos e 

textos publicados por André Breton, com o propósito de averiguar as leituras e 

apropriações feitas. Para análise do pensamento surrealista e do contexto histórico 

foram fundamentais os trabalhos de LÖWY (2002) e HOBSBAWM (1995), dentre 

outras obras. 

 

Palavras-chave: Surrealismo; André Breton; História da Leitura; Revolução. 

 

INTRODUÇÃO 

O surrealismo surgiu na França, em 1924, com a publicação do primeiro 

Manifesto do Surrealismo, escrito por André Breton. O movimento é considerado o 

mais marcante e influente do século XX, indo muito além de uma escola literária, ou a 

um grupo de intelectuais e artistas. O surrealismo é "mais propriamente um movimento 

de revolta do espírito e uma tentativa eminentemente subversiva de re-encantar o 

mundo." (LÖWY, 2002, p. 9) 

Desde o início, os ideais e aspirações revolucionárias sempre impactaram os 

surrealistas, não a toa, que um dos primeiros textos publicados coletivamente se 

chamava "A revolução antes e sempre". Como cita Löwy (2002), a necessidades 

surrealistas de rompimento com a sociedade ocidental burguesa levou Breton a se 

aproximar das ideias revolucionárias da Revolução Russa, e a aproximação com as 

teorias do revolucionário Leon Trotsky. Inspirados pelas leituras de Karl Marx e 

Trotsky, o impacto revolucionário foi grande, como Eclair Antonio Almeida Filho (2006) 

afirma, partindo de 1925. Com o surgimento da Revista La Révolution Surréaliste, o 

grupo passa a se interessar mais fortemente pelos ideais ligados a teoria filosófica e 

política relacionada ao marxismo, assim como o envolvimento com o Partido 

Comunista. "O surrealismo passa a unir poesia e ação revolucionária para 'transformer 

le monde' (transformar o mundo) e 'change la vie" (mudar a vida). (ALMEIDA FILHO, 

2006, p. 36) 

 

OBJETIVOS 

Esse trabalho pretende investigar a gênese dos ideais revolucionários na 

vanguarda surrealista, compreendendo os significados dados às leituras feitas pelo 

pai do surrealismo, André Breton, que acabou por influenciar as criações do 



movimento. Considerando essas leituras, a pretensão dessa pesquisa será 

compreender como o movimento expressa em suas obras e textos os ideais 

revolucionários, e quais as críticas principais que foram feitas ao sistema capitalista. 

Esse trabalho se desenvolverá com o objetivo de entender através dos 

materiais analisados, como determinadas leituras feitas por André Breton foram 

significativas para o desenvolvimento das ideias no grupo surrealista, visando práticas 

revolucionárias baseadas no marxismo e no trotskismo. 

A partir disso, o foco dessa pesquisa será compreender quais e que aspectos 

do materialismo histórico estão presentes na produção de Breton, entender as 

aproximações com o trotskismo, e quais são as influências da ideologia trotskista 

presentes no pensamento surrealista. 

 

 METODOLOGIA 

 Será analisado nessa pesquisa os manifestos, revistas e textos relacionados 

ao surrealismo produzidos por André Breton, como fontes principais para obter as 

respostas para questões centrais levantadas. Também serão utilizados livros e artigos 

para melhor contextualização do período e concepções surrealistas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa será dividida em dois eixos principais de análise, sendo o primeiro, 

a busca do conhecimento do contexto histórico debatendo com o surgimento e 

trajetória do movimento surrealista, explorando a trajetória de André Breton e o que o 

levou à criação das primeiras publicações com viés surrealista.  

Na segunda parte, o enfoque será na gênese dos ideais revolucionários que 

impactaram o movimento surrealista. Nessa questão, será observado como Breton 

utilizou de algumas leituras de Marx e Trotsky para a criação de algumas ideologias 

apresentadas no grupo surrealista. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

É possível compreender a importância da História da Leitura para o 

desenvolvimento da então pesquisa. Pois através dela é possível retirar diversas 

informações sobre os comportamentos e crenças de determinados grupos sociais, 

considerando um leitor específico, como é possível compreender analisando a 

trajetória de André Breton e o surgimento do movimento surrealista. 
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