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REVISTA KLAXON E LITERATURA MODERNISTA BRASILEIRA COMO 

APRIMORAMENTO CRÍTICO DA LEITURA 

 

RESUMO 

Esta pesquisa visa aprimorar a aptidão em leitura de um grupo de alunos-

pesquisadores de uma instituição privada de ensino superior situada no Vale do 

Paraíba – SP. Os alunos-pesquisadores, também, graduandos em Letras com 

habilitação em Língua Inglesa, exercem pesquisas de iniciação à docência nas 

escolas estaduais de uma cidade, logo, tornou-se imprescindível a ampliação crítica 

da leitura por um viés literário. 

 

INTRODUÇÃO 

Dada a importância da leitura, compreende-se que o estudo da literatura abrange 

mais do que a leitura superficial de um texto, exigindo do leitor uma análise crítica 

dos elementos constituintes da obra e dos significados encontrados por detrás de 

cada escrito. Tal conhecimento é adquirido por meio da compreensão da história da 

literatura brasileira, a qual se divide em diferentes períodos, cada qual com suas 

características. Deste modo o presente trabalho busca compreender, como o estudo 

de uma revista artístico-literária, produto publicado durante o movimento modernista 

brasileiro de 1922, pode contribuir para o desenvolvimento crítico-literário de um 

grupo de alunos-pesquisadores participantes do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência) de uma instituição privada de ensino superior, uma 

vez que, os mesmos elaboram projetos voltados à leitura, língua portuguesa e 

literatura para serem aplicados no ensino médio de algumas escolas estaduais.  

 

FONTES CONSULTADAS 

Para esta pesquisa foram consultadas as teorias de criação literária discutidas por 

Candido (2006, p.53), nas quais, o autor destaca o papel da literatura na sociedade 

e os fatores para se analisar um movimento e material literário, pois “a grandeza de 



uma literatura, ou de uma obra, depende da sua relativa intemporalidade e 

universalidade, e estas dependem por sua vez da função total que é capaz de 

exercer, desligando-se dos fatores que a prendem a um momento determinado e a 

um determinado lugar. (CANDIDO, 2006, p. 53)”.  

 

METODOLOGIA 

O contato com a revista artístico-literária, os livros modernistas e a leitura de 

materiais teóricos e críticos sobre o modernismo brasileiro resultará em um processo 

inverso da forma tradicional de estudos literários sobre o movimento modernista 

brasileiro, aplicado mutuamente, no qual, se resume em:  

Tabela 01: Método tradicionalmente adotado para a compreensão literária do 

modernismo brasileiro e aptidão de leitura  

 

 

 

 

Tabela 02: Método que será aplicado pela pesquisa para a compreensão 

literária do modernismo brasileiro e aptidão de leitura 

 

DESENVOLVIMENTO 

Foi sugerido aos alunos-pesquisadores a leitura de um livro para a promoção de um 

debate literário. A escolha de leitura foi diversa, na qual, a maioria optou pela 

literatura estrangeira e livros do topo da lista dos mais vendidos. Essa escolha de 

leitura midiática não interferiu no entendimento do contexto da obra por parte dos 
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alunos. Após a leitura dos livros um “piquenique literário” foi promovido para 

discussões de leitura, logo, aguçar a leitura crítica nos alunos-pesquisadores tornou-

se o principal objetivo desta pesquisa por um viés literário. Para dar continuidade à 

pesquisa, um questionário acerca dos conhecimentos literários será aplicado para 

descobrir o real entendimento de literatura e crítica literária nos mesmos, com 

perguntas voltadas ao conhecimento de obras literárias, autores e nível pessoal de 

leitura. Após a aplicação do questionário, será proposta a leitura de cinco edições da 

revista klaxon, mensário artístico e literário publicado antes da semana de arte 

moderna em 1922 que culminou no movimento modernista brasileiro e em seguida 

será aplicada uma nova proposta de leitura, na qual, a escolha das obras será de 

autores pertencentes ao modernismo brasileiro, logo, um novo debate literário será 

proposto para analisar o real entendimento entre autor e obra. 

Em seguida, a leitura de materiais teóricos e críticos acerca das passagens que 

antecipam e fomentam o movimento modernista brasileiro será de suma importância 

para a formação crítica dos alunos-pesquisadores sobre a revista Klaxon e os livros 

modernistas lidos e debatidos. Como produto final de pesquisa os alunos 

desenvolverão uma revista literária digital com a mesma construção crítica e 

contextual da revista Klaxon, porém com materiais literários de cunho pessoal para 

uma análise criativa e reflexiva acerca da formação literária. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

No debate realizado durante o “piquenique literário” notou-se que a maioria dos 

alunos optaram por uma escolha de leitura voltada a escritores estrangeiros e livros 

alvoroçados pela mídia. Por esse motivo, os próximos passos da pesquisa 

impulsionará a construção crítica do leitor por uso do modernismo brasileiro, 

destrinchando conteúdos teóricos e críticos que formem a facilidade da 

contextualização da leitura e aptidão literária. 
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