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Introdução

 

Pensando a alfabetização de crianças, de jovens e adultos na contemporaneidade, 

e sobre os debates em torno de métodos para alfabetizar, o projeto de pesquisa surge de 

uma curiosidade sobre o que pode uma cópia e o que pode uma leitura na aprendizagem. A 

partir de alguns teóricos, percebemos que ora defende-se que, a cópia é mais “produtiva” 

no processo de ensino e aprendizagem, ora a leitura. 

Para além da alfabetização, percebemos o grande dilema de professores do 

Ensino Médio ao trabalhar com essas práticas nas avaliações e ao solicitarem trabalhos 

de pesquisa a seus alunos. Alguns educadores criticam a cópia entendendo-a como 

uma reprodução “do que alguém já fez”, impedindo assim, o processo criativo do 

aluno. Valorizam então, a leitura e interpretação de mundo que os alunos fazem a partir 

dela. Outros criticam a leitura, pois defendem que, dependendo do que se lê, o leitor 

fica “subjugado” à visão de mundo do autor, limitando-se em sua capacidade crítica e 

criativa, sendo a cópia uma maneira de adquirir “um primeiro” (através de repetições) 

conhecimento/técnica e a partir dele, tornar-se autônomo para suas próprias criações. 

Como enfrentar esse dilema em sala de aula, se é melhor que os alunos leem ou copiem?

Em vez de seguir um raciocínio dualista, prefiro pensar o que pode a cópia e o que 

pode a leitura na educação?

 Metodologia

Para refletir sobre essas questões, selecionei três poesias para fazer exercícios de 

cópia e de leitura com alunos da graduação do curso de pedagogia na Universidade do 



Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Os critérios para a seleção das poesias  foram: escolher 

poesias que falassem de diferentes assuntos e linguagens. E partir dos exercícios dialogar 

com dois autores - Deleuze e Larrosa - sobre “o que pode uma cópia? O que pode uma 

leitura?”.

O exercício de cópia consistia primeiro em copiar as poesias. Segundo, em fazer 

outro exercício de cópia, copiando-as de diferentes formas sem modificar o significado 

das palavras. Logo, o exercício de leitura consistia em interpretações subjetivas às poesias, 

dentre as quais os participantes deveriam escrever a) as palavras que não sabiam o 

significado; b) o que não entendeu; c) o que entendeu da poesia; d) o que mais despertou a 

atenção; e) o que não gostou.

 

Resultados e discussão

 

No segundo exercício de cópia, os participantes não fizeram muitas mudanças em 

relação ao primeiro exercício. Houve também, a dificuldade para criar, ou, modificar a 

maneira de copiar sem mudar o significado das palavras. Logo, no exercício de leitura, 

tiveram respostas variadas. Alguns responderam que não entenderam muito bem o que 

os poetas queriam dizer, ou, o significado de algumas palavras que não são tão comuns 

no vocabulário dos participantes. Tanto na leitura quanto, principalmente, na cópia houve 

preguiça de pensar, de criar algo, fazer algo diferente. Alguns participantes ficaram 

ansiosos para terminar o exercício, buscando a objetividade ao copiar e ao interpretar a 

leitura. 

Segundo Deleuze (2010), mais importante do que o pensamento é “aquilo que 

nos faz pensar” (p. 29). Logo, o pensamento não é fruto de uma boa vontade predisposta 

a pensar. Essa vontade não está inerente ao sujeito. Ela é fruto de uma violência que 

sofremos de um signo referente a um objeto que nos leva a busca da verdade. Nesse 

sentido, aquele que busca a verdade, só a busca coagido e forçado por um signo violento. 

Assim, podemos dizer que apenas puderam criar sentidos para a realização da cópia e da 

leitura, aqueles que de alguma maneira foram violentados por um signo que os forçaram a 

pensar.

De acordo com Larrosa (2011) o texto precisa ter algo de incompreensível, ilegível 

para o leitor, pois se for um texto que sabemos ler, que queremos ler, que nos proporcione 

satisfação, esse texto torna-se inútil. Se ele não afeta o leitor de algum modo, se o leitor 



não cria uma relação com esse texto em que possa ser confrontado com o que é, a ponto 

de se olhar no espelho após a leitura e não se reconhecer, não notar nada, que algo não 

tenha lhe passado, então a leitura foi inútil (no sentido da experiência) e o leitor apesar de 

reconhecer, decodificar a grafia, compreender o texto, é um analfabeto.

Considerações finais

 

Como pensarmos uma alfabetização e uma escolarização a partir de experiências e 

não apenas de compreensão, de reconhecimento, representação e recognição? O que pode 

uma educação em que o importante é a relação através de experiências que estabeleço com 

os textos, seja em forma de leitura ou de cópia, e não o próprio texto? 

Kohan (2007) inspirado na pergunta de Deleuze “o que pode um corpo?”, pergunta 

“o que pode uma criança?” sem a pretensão de respondê-la. Mas, apenas pensar potências 

impensadas sobre a infância e uma forma diferente de educação da qual conhecemos hoje. 

Nesse raciocínio pergunto “o que pode uma cópia?”, “o que pode uma leitura?”, ou ainda, 

“o que pode uma cópia e uma leitura como vivência de experiência na educação?”. Ao 

pensar a oficina com exercícios de cópia e leitura não fixei minha atenção pretendendo 

chegar a algum resultado fechado. Percebi diversas possibilidades de ler, de copiar e de se 

relacionar com textos. Percebi também, que apesar de ter sido entregue aos participantes as 

mesmas poesias, as relações que estabeleceram com elas foram diferentes um dos outros. 

Para viver uma experiência é preciso estar aberto a ela. Aberto ao que virá. Estar 

disposto a buscar sentidos, se deixar afetar. Não temos como afirmar que esse é o melhor 

caminho, nem os seus resultados. A questão é: existe outra maneira de pensarmos e 

agirmos. E por que não arriscarmos? Por que não enfrentarmos os medos, deixarmos as 

resistências e nos entregarmos à experiência? 

Sem a intenção de finalizar o assunto, mas a partir dessas questões iniciarmos 

outras reflexões, apenas interrompo (não encerro) com um fragmento de Heráclito: Como 

alguém poderia ocultar-se do que jamais se põe? 
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