
 

 

Tarefa 13 professor Sinval 
 
Literatura Sinval 
 

Leia o fragmento do Manifesto surrealista, a definição de Surrealismo e responda o que se pede: 
“Tenho horror a ela – atitude realista – pois é feita de mediocridade, de ódio e suficiência, sem atrativo. de 

presunção rasteira. É ela que engendra, hoje, estes livros medíocres, estas peças insultuosas. (...) Vivemos 
ainda no reinado da lógica, eis, bem entendido, aonde eu queria chegar. Mas os processos lógicos, de nossos 
dias, só se aplicam à resolução de problemas secundários, o racionalismo absoluto que continua na moda só 
permite considerar fatos de pequena relevância de nossa experiência. Os fins ilógicos, ao contrário, nos 
escapam.” 

SURREALISMO, s.m. Automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por 
escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Ditado do pensamento, na 
ausência de todo controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. 

 

Manifesto Surrealista de 1924, André Breton, fragmentos, in: Vanguarda Europeia e Modernismo Brasileiro, Gilberto Mendonça 
Teles, 10ª edição, Ed. Record, pp. 1176, 177, 179, 191.   

 
01. A partir de um texto realista – conto ou romance – de Machado de Assis, justifique o que Breton entende 

como arte feita de mediocridade, sem atrativo, que só permite constatar fatos de pequena relevância: 
 
02. De acordo com a definição de Surrealismo, este apresenta em seus poemas regras de métrica, rima e 

ritmo? Justifique: 
 
03. Destaque do Manifesto e da definição as passagens que justificam a não preocupação com a lógica: 
 
04. Observe a pintura e relacione-a ao conceito de tempo psicológico, ao tempo do inconsciente: 
 

 
Salvador Dali, Persistência da Memória, disponível em: http://www.infoescola.com/movimentos-artisticos/surrealismo/, acessado em 

20/01/2012 
 
05. A presença de formigas no quadro representam o consciente, a realidade do dia a dia. Que relação as 

formigas têm com a vida cotidiana? 
 
06. Ao criar o Dadaísmo, Tristan Tzara questiona o envelhecimento da Arte e a necessidade de destruí-la. 

Caracterize o contexto que levou a essa atitude: 
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07. Apresente argumentação convincente para a inviabilização do uso do ready made na construção de um 
romance: 

 

         
Franz Picabia, L'Oeil Cacodylate, e Augusto de Campos, Psiu,  disponíveis em: http://www.artlex.com/ArtLex/d/dada.html e 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/concretismo/concretismo-5.php, acessadas em 20/01/2012 
 
08. A obra de Franz Picabia é representante significativa do Dadaísmo. Comente os aspectos que a associam a 

essa vanguarda: 
 
09. Associe o poema Psiu, de Augusto de Campos, ao Dadaísmo: 
 

  
 

Andy Warhol, Marilyn Monroe, e  Che, disponíveis em : http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/01/15/905033/conheca-20-
marilyns-andy-warhol.html, http://clipestesia.com.br/10/andy-warhol-e-a-pop-art-nos-videoclipes/, acessados em 10/12/2011 

 
10. Ao colocar Marilyn Monroe e Che Guevara no mesmo plano, qual a intenção de Andy Warhol? 
 
 


