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Resumo 
Filiado aos grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, NELI – Núcleo de Estudos Literários 
Interdisciplinares –, FOPECUS – Fórum Permanente de Estágio Curricular Supervisionado da 
Universidade Estadual de Alagoas – e NUPEL – Núcleo de Pesquisa em Literatura, o presente 
trabalho se propõe a um Relato de Experiências articuladas entre o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Com o objetivo de registrar uma intersecção de várias leituras do conto Felicidade 
Clandestina de Clarice Lispector, esse artigo destaca a literatura como direito humano 
inalienável em Candido (2004; 2002), o ato cognoscente e a construção da autonomia dos 
sujeitos em Freire (2001; 1996) e se justifica a partir da prática docente como pesquisa e a 
pesquisa a partir da prática em Pimenta (2009). A metodologia é de natureza qualitativa e 
adota procedimentos indutivos, trabalhando aqui por amostragem. 
Palavras-chave: EDUCAÇÃO – LITERATURA – DIREITOS HUMANOS 

 

Abstract 
Linked to the group research registered in CNPq, NELI – Núcleo de Estudos Literários 
Interdisciplinares –, FOPECUS – Fórum Permanente de Estágio Curricular Supervisionado da 
Universidade Estadual de Alagoas –  and NUPEL – Núcleo de Pesquisa em Literatura, this 
work purposes an Experience Report developed by teaching, reasearch and extension 
practices. It aims to register the intersections of some readings from Felicidade Clandestina, a 
Clarice Lispector’s short story and points the literature as a human right by Candido (2004; 
2002), the knowledge action and the construction of independence process by Freire (2001; 
1996) and it is justified by the research as fundamental to the teaching practices defended by 
Pimenta (2009). The methodology is qualitative and the procedure is inductive. We will 
present the results by using samples.    
Keywords: EDUCATION – LITERATURE – HUMAN RIGHTS 
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Considerações iniciais 

Há alguns anos, lecionamos as disciplinas Teoria da Literatura e Literatura Brasileira 

no Curso de Letras dos campi universitários I, em Arapiraca, IV, em São Miguel dos Campos 

e “Zumbi dos Palmares” - CAMUZP, Campus V da Universidade Estadual de Alagoas – 

UNEAL. A experiência nessa docência permitiu-nos, a partir dos corpora por nós 

organizados, a realização da leitura/interpretação do Conto Felicidade Clandestina, de Clarice 

Lispector, em forma de oficinas coletivas de leituras compartilhadas. Dessa forma, o presente 

texto tem o objetivo de fazer um relato de experiência das várias contribuições recebidas 

pelos alunos. Tais experiências atendem às significativas prescrições postas pela Constituição 

Federal, quanto à “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (Artigo 207), e pelas 

resoluções CNE/CP 01 e 02 de fevereiro de 2002, quanto à interdisciplinaridade e 

transdisciplinaridade (Artigo 13). 

A presente reflexão organiza-se em dois momentos distintos articulados em seu eixo 

epistemológico. No primeiro momento, fazemos uma síntese do referencial teórico basilar 

deste texto; a saber: o ato cognoscente na perspectiva freireana (FREIRE, 2001), a função 

humanizadora da literatura e sua realização como direito humano (CANDIDO, 2004; 2002). 

No segundo momento, registramos algumas experiências vivenciadas a partir da 

leitura/interpretação do conto Felicidade Clandestina, em sala de aula no Curso de Letras, 

além de trazemos depoimentos de alguns alunos sobre essa prática.  

Essa perspectiva de trabalho docente com o texto literário adota o conceito de prática 

pedagógica como prática política, reconhecendo sua dimensão dialética e sua 

responsabilidade na construção de uma práxis crítica e reflexiva, portanto, comprometida com 

uma formação que orienta no sentido da pesquisa, seja para a construção da prática, seja para 

entendê-la como referência. Para tanto, usaremos Pimenta (2009). 

Sem a pretensão de esgotar as possibilidades de olhares acerca do texto em discussão, 

acreditamos ser importante socializar um pouco da nossa reflexão, privilegiando os elementos 

estéticos, sobremaneira, os que dizem respeito à estrutura da narrativa do conto. Nessa 

medida, nossos olhares adotarão a perspectiva qualitativa, como natureza metodológica, os 

procedimentos indutivos e seus questionamentos recorrentes, como caminhos para a 

construção.    
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Da concepção político-pedagógica aprendente de Freire à função humanizadora da 

literatura de Candido: alguns apontamentos teóricos e metodológicos 

 

Nosso primeiro resgate se deu a partir de um novo mergulho teórico sobre Freire 

(2002) i. Propondo um desenho ético e político sobre o ato de ensinar, o texto propõe um 

(re)pensar a prática como a assunção por seus sujeitos da cultura da construção histórica de 

uma autonomia coletiva de caráter humanizador que comprometa seus indivíduos com a 

formação de uma identidade crítica e reflexiva. Um primeiro diálogo é possível com Candido 

(2002) quando, referindo à função da literatura, essa provoque 

não apenas uma certa inclinação para o lado do valor, mas para o lado da 
pessoa; no caso, o escritor (que produz a obra) e o leitor, coletivamente o 
público (que recebe o seu impacto). De fato, quando falamos em função no 
domínio da literatura, pensamos imediatamente: 1) em função da literatura 
como um todo; 2) em função de uma determinada obra; 3) em função do 
autor – tudo referido aos receptores. (CANDIDO, 2002, p. 78) 

Nos termos de Freire (1996), ensinar é, por natureza, uma especificidade humana – de 

uma existência inacabada – e, em sendo assim, as pessoas precisam ser contaminadas, 

cotidianamente, com o desejo de ver significado em tudo aquilo que o professor está 

ensinando por buscar em sua “outredade” (FREIRE, 1996, p.46) os significados de sua 

experiência histórica, política, social e cultural. Essa experiência tem evidenciado que, 

parafraseando Candido (2002, p. 83), a literatura – cumprindo sua função educativa, mais do 

que sua função estritamente pedagógica – “pode formar; mas não segundo a pedagogia 

oficial, que costuma vê-la ideologicamente como um veículo da tríade famosa – o Verdadeiro, 

o Bom, o Belo, definidos conforme os interesses dos grupos dominantes, para reforço de sua 

concepção de vida” (CANDIDO, 2002, p.83). 

Neste sentido, (FREIRE, 2001, p. 42), ao tratar das especificidades do ato 

cognoscente, afirma que “o que teremos de [...] realizar é a “ad-miração” do que, num 

momento dado, sendo objeto “ad-mirável”, se fará o objeto ad-mirado e, assim, incidência 

cognoscível de nossa cognoscibilidade”. Em outras palavras, Freire (2001) nos aponta para 

um dos maiores desafios da arte de ensinar, qual seja: a capacidade de, junto ao nosso aluno, 

tornar determinado objeto – historicamente materializado, ideologicamente referenciado e 

discursivamente formalizado – um lugar ad-mirável (capaz de ser submetido à experiência 

pelos sujeitos) e, a partir da realização de seus sujeitos através da ad-miração [realização para 
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além da hominização (SACRISTÁN & GÓMEZ, 2000), posto que humanizadora], torná-lo 

objeto ad-mirado (integrado ao logos, do ponto de vista epistemiológico).  

Aprofundando ainda mais a reflexão freireana, o ato de aprender materializa-se, de 

forma ainda mais abrangente, quando “os sujeitos dialógicos aprendem e crescem nas 

diferenças, sobretudo no respeito a ela”. (FREIRE, 1996, p. 67). É a partir dessa compreensão 

que procuramos planejar as nossas aulas de literatura no curso de Letras. O fato de lermos, 

coletivamente, um texto em sala de aula, respeitando os ritmos dos alunos, relacionando 

categorias, construindo sentidos coletivos a partir das intervenções individuais, buscando a 

(re-)semantização de seu lugar, tem mostrado que é possível começar a desenvolver a cultura 

do hábito de ler, superar dificuldades e abrilhantar o olhar desses sujeitos-aprendentes. Trata-

se de um trabalho na perspectiva do letramento literário.  

Entendemos que ler narrativas, em meio a tantos outros gêneros, credencia a 

experiência à práxisii, à busca dos significados escondidos por trás das práticas sociais e sua 

assunção pelos sujeitos, ou seja, ao letramento desses sujeitos como ato cognoscente, para 

além da fruição estética que o texto literário fundamentalmente permiteiii. Para isso, o ponto 

de partida e chegada é sempre o mesmo: o texto literário. Propositalmente, quase sempre, 

esquecendo características de tendências literárias, biografias dos escritores, entre outras 

coisas consideradas menos importantes neste momento.  

O texto literário humaniza. Refletindo sobre essa função, Candido (2004, p.175) 

afirma que “a literatura concebida no sentido amplo [...] parece corresponder a uma 

necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito”. 

Confirmamos, a partir dele, como um direito humano. Nessa medida, ele coloca no mesmo 

bojo dos considerados direitos humanos universais; como a educação, a saúde, a segurança, a 

alimentação, entre outros; o direito à literatura. Nessa perspectiva 

a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação [...] 
sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo.  Os 
valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão 
presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação 
dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apóia e combate, 
fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por 
isso é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura 
proscrita; a que os poderosos sugerem e a que nasce dos movimentos de 
negação do estado de coisas predominante.  (loc. cit) 
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Nessa perspectiva, integramos o grupo de professores que acreditam ser possível, 

nesse modelo de sociedade capitalista, cuja lógica de desigualdade social é a marca registrada 

de sua construção, fruto do exercício, dentre outras formas de poder, da mais-valia, 

implementar um trabalho ético e responsável. Um trabalho docente em que o simbólico de 

uma forma geral e a literatura em especial, trabalhados na perspectiva do encantamento, de 

torná-los admirados por todos, pode exercer um papel preponderante no resgate de valores 

que encontram-se emudecidos pelos discursos do cotidiano. 

Assim sendo, a idéia vigente de que nossa população trabalhadora somente precisa de 

feijão e arroz para sobreviver não mais se sustenta solitária. Há tempo a necessidade de 

começarmos a entender que a promoção do circuito de leitura literária nas escolas e 

universidades brasileiras possibilitam a assunção do caráter transformador da educação e de 

construção de um novo mundo, liberto das amarras nefastas da opressão. Em nossa prática 

nos cursos de Formação de Professores em nível superior, buscando a reconstrução das 

utopias, reconhecemos, como professor, que “uma sociedade justa pressupõe [que] o respeito 

dos direitos humanos, e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos 

os níveis é um direito inalienável” (CANDIDO, 2004, p. 191). 

 

A clandestina felicidade de ler narrativa em sala de aula no ensino superior: um relato 

de experiência 

Após a resenha teórica apresentada, trabalharemos, a partir de agora, por amostragem. 

Ao iniciarmos esta parte de nossa reflexão, gostaríamos de registrar que o relato que aqui será 

feito é um antigo débito que temos para com nós mesmos, da necessidade de registrar 

algumas experiências vivenciadas ao trabalhar o conto Felicidade Clandestina, de Clarice 

Lispector, ao longo de alguns anos, lecionando Teoria da Literatura e Literatura Brasileira no 

Curso de Letras e ministrando algumas formações a professores de Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira das redes municipais e estaduais nos lugares por onde passamos, nessa 

construção constante de nossa formação profissional. Pois bem, construímos uma relação de 

amor com essa narrativa curta, a ponto de, em momentos estratégicos, sempre presentear o 

nosso leitor/aluno, com a leitura desse texto. 
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Começamos sempre criando uma atmosfera de encantamento e preparando as pessoas 

para a necessidade do envolvimento com a leitura, algumas vezes acompanhada de uma 

música clássica e aureolada por um agradável cheiro de incenso de flores. Frisamos o nosso 

apreço por leitura de narrativas curtas e chamamos atenção para a estrutura do conto enquanto 

gênero literário, suas especificidades e desdobramentos. (Isso bem rápido para a coisa não 

ficar maçante). Mesmo sabendo da resistência de muitas pessoas em não quererem ler, não 

temos observado resistência de nossos alunos em lerem contos, poemas e crônicas curtas, 

começando pelos textos curtos e representativos, os leitores logo estarão querendo ler outros 

textos. O tamanho do texto, a esta altura, não terá grande importância porque eles não 

conseguirão mais ficar longe dos livros. 

Em alguns casos, quando o tempo e o cronograma de execução do projeto de leitura 

permitem, realizamos a leitura compartilhada do texto O conto se apresenta, de Moacyr 

Scliar, cujo narrador em primeira pessoa, realiza a apresentação, numa criação bem gostosa, 

do ato de criar narrativas. É uma tentativa de teorizar acerca do gênero sem partir de um texto 

teórico, mas com uma criação literária também. No mínimo, fica a orientação dessa leitura 

para você, caro leitor. 

Voltando ao ponto principal, propomos sempre a leitura silenciosa para um primeiro 

contato com o texto, realizamos uma leitura compartilhada por todos para aproximar, ainda 

mais, o texto dos alunos [é na (re)leitura constante de um texto que nos aproximamos mais de 

sua essência, sua infinita profundidade], logo em seguida, passamos a observação dos 

elementos estéticos que o tornam uma narrativa e dos elementos que lhes conferem 

literariedade, quais sejam: narrador, tempo, espaço, personagens e enredo, além do levante de 

toda a riqueza da linguagem literária presente.  

Somos sabedores de que toda obra de arte possui dois planos de construção, o plano da 

forma e o plano do conteúdo. O que mais se tem feito em alguns espaços educacionais é o 

estudo do plano do conteúdo, pelo plano do conteúdo. Por exemplo, ao ler Vidas Secas, a 

discussão e o estudo da obra se dão em cima da seca, da miséria do nordeste brasileiro, das 

condições de vida do povo sofrido do sertão, da desigualdade social, da coisificação do 

homem pobre vitimado à sua condição sub-humana. Fala-se de tudo, menos dos elementos 

estéticos, internos à obra.  
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Neste sentido, compreendemos que a observação do conteúdo também é importante, 

todavia pela forma se chega ao conteúdo (caminho de mão dupla) e, nessa medida, porque não 

começar pelo estudo dos elementos que conferem ao texto o plano simbólico e o lugar 

discursivo de sua autoria? Até porque, como fato referencial da intenção, da ideologia, do que 

o autor pensou problematizar numa obra de arte, pode-se perceber os (des)caminhos da obra 

(COMPAGNON, 2001) e sua práxis como acontecimento estético. Ou seja, o que interessa 

em uma obra literária, em princípio, é a relação dialética entre obra e leitor, considerando-se o 

que o autor assumiu a partir do interdito. 

Mas voltemos às especificidades do que costumamos observar na problematização de 

Felicidade Clandestina. De início, reconhecemos que a narradora traz a sua visão de dentro, 

portanto, trata-se de uma narradora em primeira pessoa que narra e participa dos fatos ao 

mesmo tempo. Neste momento, chamamos a atenção para a figura do narrador. Quem gosta 

de ler/compreender narrativas, no mínimo, deve ficar de olho no tom com que este descreve 

as cenas e as personagens, como também as suas mudanças de perspectivas e focos. Ao 

descrever uma personagem importante dentro da trama, a sua rival, o narrador-personagem do 

conto, em alguns momentos, faz uso de uma tonalidade estética negativa, como forma de 

conceituação. Tomemos por amostragem:  

Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio 
arruivados. Tinha um busto enorme; [...] Como se não bastasse, enchia os 
dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que 
qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de 
livraria”. (LISPECTOR, 1991, p. 52)iv  

Quando muda o foco discursivo e descreve outras pessoas, esse narrador o faz com 

outro tom: “bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres”. (LISPECTOR, 1991, p. 53) Por 

que essa mudança de tom tão brusca? Continuando a leitura do conto, o leitor descobrirá. 

Ressaltamos o caráter dissonante da lírica da modernidade presente na escritura de Claricev. 

Salientamos que quanto ao espaço, o texto começa por privilegiar um espaço amplo, 

aberto, irrestrito, neste caso, as ruas da capital pernambucana “com suas pontes mais do que 

vistas” (LISPECTOR, 1991, p.52). Mímesis de uma cultura urbana em plena expansão no 

século XX, abrigo cronológico da produção literária de Clarice Lispector. Depois 

ambientaliza as cenas em lugares restritos e fechados como uma residência para o caso da 

menina rica, antagonista do conto, e um sobrado para o caso da menina pobre, protagonista do 

texto. Ressaltamos, mais uma vez, a opção pela dissonância estética acentuada. Percebemos, 

com muita clareza, que esse importante elemento narrativo, neste caso, intensifica a lógica da 
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desigualdade social das duas meninas, já anunciada no início. Essa percepção nos credencia 

teoricamente ao negativismo crítico como recorrência para observar o fato social nas práticas 

sociais produzindo a cultura da desigualdade. Esse reconhecimento tácito da escritura de 

Clarice Lispector torna-se evidente no texto, sobretudo quando a narradora-personagem (por 

amostragem) diz: “ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa” (LISPECTOR, 

1991, p. 53). Não basta, apenas, reconhecer os elementos construtores da narrativa, é preciso 

ir além, buscar possíveis significados para esta construção. 

Ainda no que diz respeito à caracterização dos personagens, construímos junto com 

nossos alunos que a narradora descreve fisicamente e psicologicamente a sua rival. No 

primeiro aspecto, isso acontece às claras, todavia, no segundo, a narradora, ao caracterizar 

psicologicamente a personagem, faz de uma forma sutil. Isso pra mostrar que nem sempre, no 

texto literário, as coisas saltam aos olhos do leitor, ou seja, o sentido fica, em alguns 

momentos, subentendido e/ou escondido na polpa das palavras, um termo usado, em sua 

informalidade poética e em nossa cotidiana convivência, pela escritora alagoana Arriete 

Vilela. Observemos:  

“até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos 
entregava em mãos um cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima era de 
paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que 
vistas”. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como “data 
natalícia” e “saudade”.  (LISPECTOR, 1991, p. 52) 

Na seqüência textual, observamos que a personagem-narradora descobre que a sua 

rival possuía o livro As reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Diálogo textual nada 

ingênuo, posto que apreenda, pelo processo mimético, um lugar de realização simbólica e o 

(re-)semantize, reterritorializando-o. Tal elemento em sua complexidade, ao nosso ver, marca 

o início do enredo, trata-se, portanto, do fato inicial do conto. Neste momento, 

compreendemos que em um conto, não necessariamente, esse elemento deva ser encontrado 

nos primeiros parágrafos e, no caso de uma novela ou romance, essa informação esteja nos 

primeiros capítulos. Ele está presente quando o leitor consegue perceber que toda a trama 

narrativa passa a girar em torno daquele fato importante. Neste caso específico, todo o 

desenrolar da história, gira em torno do desejo de apropriação do livro, mesmo que fosse 

emprestado. Isso porque para ela, a felicidade sempre iria ser clandestina, talvez por sua 

condição sócio-econômica: “A felicidade sempre iria ser clandestina para mim”. 

(LISPECTOR, 1991, p. 55) 
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Com marcas temporais fortemente marcadas, caracterizando o chamado tempo 

cronológico, esse texto de Clarice Lispector (1991), encontra-se marcado por expressões 

como: “No dia seguinte” (p.53); “Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança 

da alegria” (p. 53); “os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira” (p.53); “Eu ia 

diariamente a sua casa, sem faltar um dia sequer” (p.53). Outras amostras: “pois o livro esteve 

comigo ontem de tarde, mas você só veio de manha, de modo que o emprestei a outra 

menina” (p.54). Por entre outras expressões correlatas, começa a difícil trajetória do narrador-

personagem para conseguir aquele livro que ela era louca para ler, ao contrário de sua 

opositora que tinha acesso a esse material impresso e, no entanto, não lia nada e, por 

mesquinhez, também não queria emprestá-lo. 

Entendemos que o tempo, neste caso, consolida o outro momento da estrutura do 

enredo chamado complicação. O leitor percebe que o sofrimento em busca do livro é muito 

grande e chega a contaminar o leitor, tamanha é a fortaleza da expressão com que Clarice 

Lispector (1991) detalha a via crucis de sua personagem: 

Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e 
silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a 
aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu 
explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de 
palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato 
de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a 
filha e com enorme surpresa exclamou: mas esse livro nunca saiu daqui de 
casa e você nem quis ler! 
[...] 
Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para filha: você 
vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim: E você fica com o livro por 
quanto tempo quiser. Valia mais do que me dar o livro: “pelo tempo que eu 
quisesse” é tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de 
querer. (LISPECTOR, 1991, p. 54) 

Como podemos observar, o nó aqui foi desatado, o problema resolvido, o impasse 

solucionado, em se considerando apenas o plano da fábula, mas se caminharmos em sua 

estrutura mais profunda, essa solução torna-se inquietante pelo fato de permanecer distante do 

que, na vida real, temos experienciado por excelência humana no trato das desigualdades. 

Quando isso acontece numa narrativa, estamos perante a parte do enredo denominada clímax. 

Gostamos sempre de chamar a atenção para o fato de que toda narrativa gira em torno de um 

problema. É a construção estética deste problema que convida o leitor a continuar a leitura do 

texto, quer seja um romance, uma novela literária ou um conto. No caso específico de 

Felicidade Clandestina, a mãe, personagem secundária de grande relevância dentro da fábula, 

foi a responsável pelo desatar do nó, ao contrário do pai, que nos termos de GANCHO (2000) 
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não seria uma personagem porque ele fica somente no plano da referência, sem vida própria, 

sem fala, sem participação ativa dentro do texto. 

Chegado ao ponto mais elevado do conto, o texto segue em busca de um desfecho, 

último elemento da estrutura do enredo. Neste caso, o livro se personifica, vira um homem e 

há uma relação de amor da menina com o livro. Deixaremos suspensa a relação de gênero que 

Clarice Lispector reivindica esteticamente, nesse caso. Como ilustra o último parágrafo: “Não 

era mais uma menina com um livro: era uma mulher com o seu amante”. (LISPECTOR, 1991, 

p. 55) 

Toda crítica literária se fortalece a partir de seu caráter interdisciplinar e, nesse caso, 

invadimos o uso de expressões marcante que marcam o estilo de Clarice Lispector. Tais 

expressões constituem as chamadas figuras e ajudam na metaforização do texto: “eu me 

transformei na própria esperança da alegria” (p. 53), “era um livro pra se ficar vivendo com 

ele, comendo-o, dormindo-o” (p.53), “sentia as olheiras se cavando sob os meus olhos 

espantados.” (p.54) e “Houve uma confusão silenciosa entrecortada de palavras pouco 

elucidativas” (p.54).   

Depois dessa discussão toda, inevitavelmente, trava-se, depois do estudo dos 

elementos constitutivos da narrativa e dos elementos que conferem literariedade ao texto, uma 

grande discussão em torno da importância da leitura na vida do homem, as dificuldades dos 

brasileiros de acesso aos livros e às informações em plena sociedade do conhecimento. 

Sem querer concluir ... 

Nossa interlocução, aqui, caro leitor, não mereceria uma interrupção, sobretudo por 

esse texto sugerir uma reflexão sobre nossas práticas cotidianas no trato do texto literário e na 

construção da memória de nossa experiência profissional. Em momento algum, queremos 

esgotar as possibilidades reais de (re)criação metodológica de Felicidade Clandestina em sala 

de aula. Aqui, sumariamente, tentou-se registrar algumas experiências que já levantamos 

quando levamos essa narrativa para a nossa sala de aula, na docência de Literatura – teoria e 

crítica. 

No mais, fica a nossa capacidade de acreditar e incentivar as pessoas, o nosso desejo 

de disseminar a leitura, o amor pelos livros, a paixão pela literatura e a convicção de que 
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quando temos projetos definidos, mesmo estando inseridos num contexto de desigualdade 

generalizada, o professor pode e muito fazer algo de substancial para o crescimento de seu 

aluno e a melhoria da sociedade em que ele está inserido. Como diz Paulo Freire (1996, p. 

47), “A solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade menos 

feia e menos arestosa, [...] tem na formação democrática uma prática de real importância”. 

Vivamos, portanto, os princípios democráticos, respeitando os espaços dos sujeitos e fazendo-

os acreditar em seu processo de ascensão social, via o poder fornecido pelo conhecimento. 

                                                           

i Um dos primeiros livros que fui convidado a ler, ao ingressar no Mestrado em Letras, área de concentração 
Linguagem e Ensino, da Universidade Federal da Paraíba-UFPB, no início de 2000, através da disciplina 
Literatura e Ensino, a partir da indicação do Prof. Dr. José Hélder Pinheiro Alves, foi Pedagogia da Autonomia 
(1996), de Paulo Freire. De lá pra cá, tornei este, um de meus livros de cabeceira e não consegui mais deixá-lo 
no anonimato. 
 

ii
 Entendemos por práxis a capacidade de intervenção de um determinado sujeito na realidade, no sentido 
marxista. 

iii
 Sobre essa discussão, sugerimos a leitura do texto (Des)caminhos poéticos e universidade: dessacralizando 
hierarquias, democratizando lugares, escrito em co-autoria com o colega de profissão da Universidade Estadual 
de Alagoas - UNEAL, Antonio José Rodrigues Xavier. Ver referência completa no final do texto. 

iv
 Todas as citações do Conto Felicidade Clandestina foram retiradas da seguinte referência: LISPECTOR, 

Clarice. O primeiro beijo & outros contos. 4 ed. São Paulo : Ática, 1991. Doravante, nos limitaremos a 
informar o número de páginas. 

v Cf. Hugo FRIEDRICH, 1978. 
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