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A fotocópia como instituição pedagógica O presente texto é uma versão revisada de um relatório de campo, cuja reflexão é fruto de discussões no interior de pesquisa institucional em andamento.
GT 10: Alfabetização, leitura e escrita
 Andréa Pavão, PUC-Rio

Este texto é um ensaio etnográfico acerca do uso de fotocópias como uma das práticas de leitura que se dão, especificamente, no espaço universitário. Através de um estudo exploratório de campo, procurou-se compreender o papel das oficinas de fotocópias disponíveis no campus de uma universidade particular do Rio de Janeiro que, desde 1994, com a ampliação de projetos sociais em parceria com pré-vestibulares comunitários, vem acolhendo um maior número de estudantes oriundos das camadas populares alterando, assim, o perfil da instituição, fortemente elitizada.
Em um primeiro momento, busco construir, a partir de entrevistas, uma compreensão histórica da incorporação da tecnologia da fotocópia ao meio universitário como instrumento pedagógico. Será que hoje em dia, os “textos” Categoria nativa: como são chamados, por estudantes universitários e professores, trechos de livros que têm ou terão um uso pedagógico. Não se prestando ao uso pedagógico (preparação de seminário, leitura em sala de aula, verificação de leitura, etc.) um mesmo trecho pode ser denominado, mais comumente, como “capítulo” ou, simplesmente, “trecho de um livro”. têm maior peso no volume total de leituras de um estudante universitário em formação do que há três décadas atrás tinha o tradicional suporte-livro? Como se deram estas mudanças de gestos de leitura, de socialização do conhecimento? Quais os limites e possibilidades deste suporte para a formação do leitor acadêmico? Segue-se discussão sobre a leitura de textos fotocopiados como prática pedagógica contemporânea e a questão da democratização do acesso à cultura escrita.
Este ensaio foi desenvolvido a partir de observação participante e entrevistas com cerca de vinte estudantes de diferentes camadas sociais e de diferentes cursos da universidade em foco. Além dos estudantes, foram ouvidos também alguns funcionários e, em especial, a responsável por uma das lojas de fotocópias que trouxe a primeira máquina para o campus.

Breve história da fotocópia nesta universidade
	Por familiaridade, tive acesso a um informante que tem uma longa trajetória dentro desta universidade. Tendo ali se graduado e iniciado sua carreira acadêmica, hoje é diretor de um dos departamentos. Indagado sobre a história das fotocopiadoras nesta instituição, Alberto A fim de proteger a privacidade dos entrevistados, optei pelo uso de nomes fictícios. diz lembrar-se muito bem da chegada da primeira máquina. No começo da década de 70, na vila dos diretórios, um livreiro que possuía uma modesta loja à Rua da Quitanda, no Centro da cidade, abrira um pequeno ponto de vendas no diretório acadêmico da faculdade de Engenharia. Os títulos oferecidos concentravam-se, pois, nesta área de conhecimento. Este livreiro era então conhecido como Seu Silva que teria dado origem, segundo o professor Alberto, a toda a linhagem de oficinas de fotocópias da universidade na vila dos diretórios, inclusive da “xerox das meninas e dos meninos” Categorias nativas. É preciso dizer, que foi adotada aqui uma nomenclatura “politicamente correta”, quando me refiro às “fotocópias” e “oficinas de fotocópias”. Na verdade, entre os usuários, estes referentes são, ambos, denominados “xerox”. Diz-se, por exemplo: “vou tirar xerox dos textos da aula de fulano e depois te encontro no cafezinho”, ou ainda: “fui na xerox das meninas, mas o texto não estava na pasta”.. Decidi, portanto, buscar um informante na própria xerox das meninas com intuito de compreender melhor este processo.
	Dei sorte: a responsável por esta oficina de fotocópias, Dona Marta Importante salientar que este encontro foi muito proveitoso, uma vez que Dona Marta é uma profissional reflexiva, digamos assim, disposta e apaixonada por análises históricas e problematizações, em função de sua própria formação. Considero Dona Marta uma “informante DOC”, nos termos de William Foote-Whyte (In. Zaluar: 1990) , ou seja; “indivíduo-chave”, “colaborador privilegiado da pesquisa”., é justamente a viúva de Seu Silva, que fez graduação em História nesta mesma universidade, nos anos 70, sendo, assim, testemunha viva destas transições quanto ao acesso aos textos, tanto na situação de estudante, quanto na de organizadora de pastas de textos em seu negócio.
	Segundo Dona Marta, Seu Silva instalou seu ponto de venda de livros, tal qual o prof. Alberto havia dito. Nesta época, seu trabalho restringia-se à venda de livros. As máquinas de fotocópias eram, até então, muito caras. Em meados dos anos 70, porém, os militares, como narra Dona Marta, iniciam uma política de importações. As primeiras fotocopiadoras importadas foram adquiridas por cartórios e prestavam-se, fundamentalmente, à reprodução de documentos e futura autenticação. Nesta época, as máquinas eram caras, mas as cópias eram relativamente mais baratas, porque o preço do papel ainda não havia disparado, o que encarece muito o valor das reproduções hoje em dia.
	A primeira máquina que Seu Silva adquiriu foi uma “Delta”, marca americana. Como Dona Marta relatou, o uso mais freqüente desta máquina pelos estudantes da universidade era a cópia de cadernos. Os departamentos também encomendavam reproduções, normalmente de material burocrático, ofícios, fichas de inscrição de estudantes, etc... Além destes documentos, àquela época, Dona Marta relata que havia uma grande procura dos próprios diretórios acadêmicos para reprodução de seus programas, panfletos, convocações para assembléias e afins.
	Depois da “Delta”, começaram a ser importadas as primeiras “Nashua”. Depois veio a “Canon” e “tantas outras multinacionais que começaram a invadir o mercado brasileiro”. A última empresa a entrar no mercado brasileiro foi a “Xerox” que, no início, era muito reservada. Só muito recentemente veio conquistar hegemonia, ao ponto de tornar-se símbolo absoluto de fotocópia no Brasil, o mesmo que vimos acontecer com marcas como a Gillete e a Bombril, por exemplo.

	Fotocópias e práticas de leitura na universidade: uma perspectiva histórica
	Segundo Dona Marta, por essa época, o acesso às leituras recomendadas pelos professores dava-se, em primeiro lugar, pela aquisição de livros. Os títulos que não se encontravam facilmente à venda, eram procurados na biblioteca. Quando o número de exemplares era inferior à demanda da turma, os estudantes recorriam à fotocopiadora de Seu Silva. Como o mercado editorial ainda era incipiente, caso se tratasse de um livro não editado no Brasil ou esgotado, o professor disponibilizava o seu exemplar particular aos estudantes que, neste caso, mais uma vez, reproduziam cópias entre o grupo, socializando o seu acesso.
	Quanto às práticas leitoras dos estudantes desta época, Dona Marta considera que a freqüência à biblioteca era mais intensa. Segundo ela, não apenas o acervo da biblioteca da própria universidade era procurado, mas também outras bibliotecas de outras instituições eram freqüentemente visitadas e familiares aos estudantes. As aulas eram, anteriormente, mais expositivas, reconhece Dona Marta: “Nos anos 70 é que começaram os seminários. O seminário foi uma moda, uma coqueluche; praticamente todas as nossas aulas eram à base de seminários”. Seria importante, quanto a isso, pesquisar as bases teóricas que sustentam a prática do seminário como método pedagógico de ensino. Parece claro, contudo, que a opção por diferentes práticas revelam diferentes crenças pedagógicas. No caso dos seminários, parece haver influência das idéias do escolanovismo, reconhecendo já a necessidade do estudante na construção do conhecimento ao contrário das concepções que norteavam a pedagogia tradicional, conteudista, apoiada na prática das aulas expositivas.  A introdução dos seminários como prática pedagógica, segundo Dona Marta, relaciona-se bastante com a intensificação da leitura de capítulos de livros: “Muitas vezes, um livro era dividido entre vários estudantes e cada um copiava somente a parte que iria apresentar no seminário”. 
Antes da adoção dos seminários como prática pedagógica, o professor encarregava-se de sistematizar os conteúdos de sua disciplina em aulas predominantemente expositivas (daí, talvez, o forte papel do caderno). As indicações de leitura constituíam material adicional, e de aprofundamento para realização dos exames. 
Se pensarmos historicamente na questão da avaliação, parece que as provas foram também sendo substituídas pela apresentação de seminários (que não deixa de ser uma verificação de leitura) e elaboração de trabalhos (avaliação da produção escrita). Este aspecto é interessante uma vez que coloca em questão a idéia, muito naturalizada entre nós, de que o estudante de hoje lê e escreve menos do que antes. Através destas informações, poderíamos, contrariamente, argumentar que as práticas de leitura e de escrita são hoje, ao menos, mais valorizadas no âmbito das novas orientações pedagógicas. 
	O advento do seminário como prática pedagógica coloca o estudante em uma posição de ator no processo de construção do conhecimento e contribui, ao mesmo tempo, com uma maior circulação de fragmentos de livros (uma estratégia de viabilizar, através da divisão de tarefas, o acesso – e a verificação – da leitura de obras de grande interesse).
	Dona Marta já trabalhava com Seu Silva quando começou a necessidade de formação das “pastas de textos”: “Eu me lembro muito bem do Prof. Afonso Romano, muito jovem na época, bonitão... ele que começou com esse negócio... trazia um texto e deixava na nossa mão dizendo que era para os alunos copiarem. Eram pouquíssimos professores que trabalhavam assim, então, colocávamos os textos num escaninho que não tinha mais do que seis divisórias. Os alunos vinham, pediam o texto do professor tal e reproduziam. Os professores passavam aqui toda vez que tinha texto novo para passar para os alunos.” 
Este movimento parece relatar uma mudança radical na história da fotocópia como instituição pedagógica. Antes, as oficinas de fotocópia constituíam um espaço de uso e circulação de estudantes (os usos administrativos logo foram dispensados, uma vez que, com a redução do preço das máquinas de fotocópias, cada departamento passou a ter condições de possuir sua própria copiadora), uma forma não-oficial destes darem conta das leituras exigidas. A partir deste momento, no entanto, os professores passam a ocupar esta cena, incorporando, astutamente, este recurso tecnológico às suas práticas pedagógicas. Interessante notarmos também como, ao comentar esta passagem, das visitas dos professores, Dona Marta deixa transparecer um certo orgulho e contentamento, como se a fotocópia, através da apropriação dos “ilustres professores”, adquirisse legitimidade. Da vila dos diretórios, as fotocopiadoras sobem para os pilotis da universidade, ocupando espaço de destaque na vida acadêmica. O negócio se expande e novos comerciantes dividem o mercado.
Por volta de 1978/79, o escaninho com as seis divisórias se tornara completamente insuficiente para a circulação de textos na loja (categoria nativa). Foram eles próprios, Dona Marta e Seu Silva, que decidiram organizar os textos nas pastas. Hoje em dia, além das pastas numeradas, faz parte desta instituição Refiro-me aqui ao conceito empregado por Malinowski (1978) em sua célebre etnografia junto aos melanésios., os arquivos de fichas com os nomes dos professores e o nome de sua disciplina seguido do número de sua pasta. Todo este sistema é organizado pelos copistas Categoria nativa: os copistas, segundo terminologia da informante, formam uma classe organizada, tendo, inclusive, um sindicato próprio. São considerados copistas todos os operadores de fotocopiadoras., mesmo nome dado, ironicamente, aos monges medievais responsáveis pela circulação da cultura escrita através da reprodução manual dos textos da época. Poderíamos pensar em uma genealogia dos monges medievais aos operadores de fotocopiadoras? Tanto aqueles quanto estes, apesar de serem diretamente responsáveis pelo acesso à cultura escrita, pouco se envolviam pessoalmente com esta sendo, muitas vezes, tanto na idade medieval quanto na atualidade, iletrados, analfabetos funcionais ou mesmo analfabetos. Indagado sobre o possível interesse sobre o volumoso material que reproduz cotidianamente, o copista Carlos respondeu: “Sabe que eu nunca tinha pensado nisso... Esse é o meu trabalho, só isso. Mas já aconteceu de você ficar curioso sobre algum material em particular e querer lê-lo? Raramente.”
	Dona Marta elenca alguns fatores para justificar o incremento do uso das fotocópias entre os universitários a partir do final da década de 70, dando ênfase àquilo que chama de massificação do ensino, ou seja, o resultado de uma política de ampliação do acesso da população à educação, observando o pressuposto da quantidade, em detrimento da qualidade. Segundo ela, a elevação do número de estudantes por sala de aula - o que em sua época de estudante não ultrapassava 20 estudantes - teve conseqüências diretas sobre a circulação de textos. Em primeiro lugar, a biblioteca não dava conta desta demanda inflacionada. Além disso, o poder aquisitivo dos estudantes cai severamente com a crise econômica, bem como com a ampliação de acesso à universidade das camadas médias e baixas. Não apenas o poder aquisitivo diminui, como o mercado editorial no Brasil, segundo comentários de Dona Marta, mantém os preços dos livros em níveis proibitivos. Dona Marta acrescenta à sua análise, o fato da importação de livros ainda ser muito onerosa à época. 
	Além destes fatores, minha informante ressalta a criação do sistema de crédito que, segundo ela, foi “uma invenção do regime militar para desmobilizar os estudantes, que dificultou a troca de idéias e de experiências”. Mais do que isso, a implantação do sistema de créditos, acrescido da massificação do ensino, ou seja do aumento do número de estudantes em sala de aula, contribuiu, sustenta ela, fortemente para enfraquecer a estreita rede de relações que se estabelecia entre estudantes e professores na socialização de livros. 
Seguindo sua linha de raciocínio, poderia-se dizer, então, que há um aumento do anonimato e do individualismo no universo acadêmico: “Por essa época, os professores foram deixando de disponibilizar seus livros, porque os estudantes não devolviam e não havia mais como encontrá-los”. A reprodução dos livros através das fotocópias torna a os textos disponíveis ao uso particular, de modo que a a leitura, na universidade, passa a relacionar-se ao ato de copiar. O livro deixa de ser um produto de massa e a fotocópia ocupa o lugar que o livro tivera ao lado dos manuscritos.
Com a democratização do ensino, parece que, segundo este relato, aquilo que Chartier (1999) chamou de comunidades de leitores, ou seja, redes de socialização de práticas de leitura, é abalado; diminuem-se os empréstimos e circulação de livros entre estudantes e entre estudantes e professores, tornando-se a leitura mais individualizada, o que é mais um dos fatores que favorece o incremento da utilização das fotocópias como recurso pedagógico, ainda segundo as análises de Dona Marta.
	Dona Marta chama atenção do quanto havia um “clima” para o surgimento das pastas, refletindo que não houve uma relação de causalidade, diretamente determinada pelo aparecimento do recurso técnico. Ora, este recurso poderia ter sido apropriado por outras práticas, mas havia, no espaço universitário e, sobretudo na cena pedagógica de sala de aula, diversos elementos, conforme destacou, que contribuíram numa relação de reciprocidade com o recurso técnico, para o fortalecimento desta prática.
	Em seu relato, Dona Marta também abordou a questão da cobrança da observação da lei que garante os direitos autorais, proibindo a reprodução de mais de 15% do total de páginas de uma obra:
De 98 para cá, disse ela, “as editoras começaram a controlar e exigir o cumprimento da lei de proteção dos direitos autorais que já existia há mais tempo. A própria universidade, condicionou a permanência das copiadoras no campus à assinatura de um termo de compromisso em não exceder a cota de 15% do número total de páginas de um volume. 

A recente mudança para o subsolo imposta pela reitoria, lhe parece em parte “um jogo de poder”, segundo relatou: “Eu não posso garantir, mas acho que nós incomodávamos a loja da Xerox... a gente tirava muita cópia e, como eles têm uma relação com a instituição, sempre oferecendo benefícios e facilidades como doação de máquinas... e eles são poderosos, né? Não são simples copistas como nós, não temos como competir, eles são uma empresa gigantesca. Foi uma medida muito autoritária. Nós pagamos um aluguel muito caro por este espaço; é mesmo exorbitante: três mil reais por mês!”. 
Foi comentada, também, a relação com as copiadoras da vila dos diretórios: “Com as outras então, é covardia... eles não pagam aluguel, é tudo concessão da universidade aos estudantes e funcionários. Não pagam aluguel pelo espaço, não têm as despesas legais com contratação, ninguém trabalha com carteira assinada... tudo que eles ganham é líquido. Aqui não, pagamos tudo. Todas as meninas têm carteira assinada, são sindicalizadas, tudo direitinho, de modo que nossa margem de lucro já fica bem reduzida. Agora, ainda, com essa limitação de cópias, a coisa piorou.” Além do termo de compromisso que assumiram com a universidade, já recebeu uma vez, no período de um ano, a visita de um inspetor, em nome da associação dos editores. Com estas mudanças, o prejuízo foi repassado aos estudantes que passaram a pagar mais caro pelas fotocópias, cujo custo torna-se especialmente pesado para os estudantes bolsistas Para minimizar este problema, a universidade mantém um fundo emergencial de solidariedade, a partir do qual são doados os “vale-xérox”.

Sobre os usuários das oficinas de fotocópia
	Quanto aos usuários da loja, Dona Marta relatou que há muitas diferenças entre calouros e veteranos, entre o pessoal da graduação e da pós, em seus próprios termos: “Muitos calouros vem à loja sem saber qual texto precisam copiar para próxima aula e vêm se informar com a gente”. 
	Quanto à prática de copiar de uma só vez, no início do período, todos os textos disponíveis na pasta e encadernar, esta parece, segundo ela, uma medida mais recorrente entre os estudantes dos primeiros períodos: “Talvez por sua inexperiência e falta de familiaridade ainda com a cultura da universidade... eles não conhecem como funciona  a coisa (esta instituição). Eles vão com muita sede ao pote. Muitos vêm para universidade ainda impregnados da lógica da escola onde há mais tutela dos professores. Já tive notícia, através de uma professora, que um estudante recém-chegado à universidade, no começo do período, lhe pediu a lista de material para dar para sua mãe comprar!”.
	Poucos trazem livros para copiar, em geral, restringem-se às leituras orientadas pelos professores e selecionadas na pasta. Segundo o ponto de vista de Dona Marta, uma maior autonomia começa a ser percebida entre os estudantes de pós-graduação: “mesmo em relação ao material das pastas, o estudante da pós, muitas vezes, faz suas próprias decisões, abre a pasta, analisa e escolhe o que quer, decidindo, muitas vezes, não fazer cópias de certos textos argumentando que não tem grande interesse para seu projeto, por exemplo. O uso das pastas pelos estudantes de graduação e, sobretudo, pelos calouros, é menos crítica. Eles têm menos autonomia e seguem religiosamente as orientações do professor. Quando não encontram o texto que deveria estar na pasta, também não se incomodam e nem se mexem para procurar na biblioteca ou em outras fontes, já têm a desculpa para ler um texto a menos... eles encolhem os ombros e dizem: ah, não tem... o que que eu posso fazer? Não posso ler!”.
	Dona Marta chama atenção também para atitudes que observa em sua loja: comumente reclamam dos recursos que têm que dispor para adquirir os textos, e em muitos casos, quando os professores preparam longas apostilas, os estudantes freqüentemente fotocopiam apenas as partes que mais lhes interessam.
Parece que há especificidades entre as copiadoras no cenário geral do campus. Como vimos, através do relato de Dona Marta, a Xerox se distingue, gozando de certos privilégios na instituição em função de uma relação de troca de favores. Há também diferenças entre as lojas que são empresas registradas e contribuintes, e as copiadoras da vila dos diretórios. Cada loja acaba atendendo a grupos específicos, por razões diversas. Na xerox das meninas, por exemplo, segundo Dona Marta, há uma predominância de pastas do departamento de Administração... “a grande maioria, não sei por quê, mas é assim. Talvez porque ficamos abertos à noite e aos sábados, pela manhã... Eu conheço praticamente todo o departamento de administração, quase todos os professores têm pastas aqui. Conheço os professores e os estudantes. Em segundo lugar, vem o departamento de educação, principalmente a pós. Depois, temos muitas pastas de psicologia, história e sociologia.”
	Nas entrevistas que realizei com estudantes bolsistas, soube que estes têm preferência pelas oficinas da vila dos diretórios, as que não pagam impostos e, por isto mesmo, conseguem reduzir os preços das cópias, tornando-as mais acessíveis. Estes estudantes relataram também, que muitos professores, pela comodidade da proximidade com as salas de aula, preferem abrir pastas nas oficinas onde o preço das cópias é mais elevado, o que os desfavorece. Para contornar o problema, costumam criar um sistema de circulação paralelo dos textos, retirando-os das pastas destas oficinas e levando-os às oficinas dos diretórios. Alguns estudantes chegam a fazer fotocópias para um grupo de colegas fora da universidade, em oficinas próximas de suas casas, na periferia da cidade, onde o preço é mais acessível. Se estas alternativas, por um lado diminuem os gastos com as fotocópias, por outro, prejudicam a qualidade da cópia Pra conseguir preços mais competitivos no mercado, algumas lojas economizam na manutenção e compra de produtos não–originais, o que prejudica a qualidade das cópias., dificultando a leitura do texto. Muitas vezes, para desespero dos professores, estes textos não retornam às pastas, prejudicando o acesso de outros estudantes da classe e ameaçando o cronograma de leituras programado pelos professores.
	As práticas de leitura entre estudantes das camadas populares desta universidade, na maioria das vezes, restringem-se às fotocópias e, mesmo assim, este consumo é, segundo relataram, o que mais pesa economicamente na vida universitária, mais do que os gastos com transporte e alimentação. A fotocópia, em especial para o universitário de baixa renda, é o que viabiliza, minimamente, o acesso ao conhecimento na universidade. Na fala de Juliana, estudante bolsista, “xerox não é consumo; é arroz com feijão”, artigo de primeira necessidade.
A fotocópia, nestes setores, chega a ser preferida aos empréstimos de livros na biblioteca. Uma das razões é muito simples: este suporte permite, às camadas populares, a realização das “cerimônias de apropriação” Termo cunhado por Sartre (2000) ao referir-se ao conjunto de ações que empreendeu por ocasião do contato com o primeiro livro com o qual foi presenteado. Utilizo-me do termo, alargando-o no sentido de abarcar as práticas de apropriação como assinar o nome nos livros, fazer marcas de leitura, anotações diversas, encapar, etc. Historicamente, estas práticas, como descreve Chartier (1991), dizem respeito ao momento em que a leitura se tornou uma prática individual e burguesa, num sentido mais amplo. Estas anotações tornaram-se, recentemente, objeto de estudo de H.J.Jackson, da Universidade de Toronto que escreveu o livro “Marginalia: Readers writing in books”, lançado em 2001 pela editora da Universidade de Yale. expressamente proibidas nos exemplares da biblioteca. No caso das fotocópias, estas “cerimônias” não se restringem às anotações e marcas de leitura no próprio texto. Em casos especiais, pode haver a encadernação caprichosa e artesanal, passando pela organização em pastas do material fotocopiado. 
É bem verdade, entretanto, que este tipo de organização do material fotocopiado é mais recorrente nas camadas privilegiadas, talvez até em função da facilidade de recursos para aquisição de pastas e lugar adequado para guardá-las. A maioria dos bolsistas diz procurar sistematizar as fotocópias agrupando-as por disciplinas em envelopes plásticos, enquanto os critérios de organização deste material pela “elite”, muitas vezes dizem respeito ao assunto, podendo acrescentar àquele “arquivo”, textos adquiridos além das orientações pedagógicas. A falta de espaço físico nas residências e mobiliário adequado como estantes leva os estudantes das camdas populares a “enfiar tudo no fundo do guarda-roupa quando acaba o semestre” sem um sistema de classificação eficiente, de modo que a recuperação deste material, quando se faz necessário no futuro, se torna, muitas vezes, inviável. 
Interessante registrar que o livro como objeto é extremamente valorizado entre as camadas populares, apesar das dificuldades em adquiri-lo. Exemplar é o caso de uma estudante que, considerando um dos livros indicados pelo professor muito importante de se ter, mas, ao mesmo tempo, não dispondo de recursos financeiros para comprá-lo, fotocopiou-o integralmente e colou as páginas (frente e verso), reconstituindo-o como objeto, em brochura artesanal.
Outro motivo alegado sobre a preferência do uso das fotocópias pelos “bolsistas” é, em primeiro lugar, a falta de tempo para freqüentar a biblioteca, uma vez que a maioria trabalha além de estudar e, em segundo lugar, uma certa falta de “intimidade” com bibliotecas em geral. A estrutura da biblioteca costuma intimidar os estudantes das camadas populares, segundo relataram.
	
Alguns comentários mais...
	Procuro, aqui, desenvolver algumas reflexões sobre o quadro apresentado e alguns desenvolvimentos possíveis, dentro deste estágio inicial em que se encontram as investigações empíricas.
	Havia levantado a hipótese de o recurso técnico da fotocópia manter alguma relação com as práticas pedagógicas e concepções vigentes acerca da leitura e transposição de conhecimento. Mas antes de apresentar os desdobramentos desta hipótese, é necessário apresentar o conceito de transposição com o qual estou trabalhando.
	Em um estudo de caso realizado entre estudantes freqüentadores da biblioteca da Universidade Paris 3 e o uso que fazem das fotocópias, os autores, Alain Viala e Floriane Gaber (in Fraisse: 1993), fundamentam suas interpretações das práticas observadas sobre um esquema, por eles criado e nomeado de retórica do leitor. A idéia norteadora, dizem os autores (1993: 157), aproximando-se, sem contudo tê-lo tomado como referência, das concepções de leitura e de leitor elaboradas por Chartier (1982), é que o leitor não se contenta em seguir a retórica que presidiu à elaboração do material que ele lê, mas segue uma retórica própria à situação da leitura em função das competências leitoras que são as suas. 
Neste esquema, os autores fazem uma homologia entre a retórica tradicional e o que eles nomeiam de retórica do leitor, elencando cinco fases deste processo: a primeira diz respeito à eleição do texto a ser lido; a segunda refere-se à orientação da leitura (os objetivos da leitura: para se informar, para prestar exames...); a transposição seria a terceira fase desta retórica, que consiste na apropriação do leitor de elementos do enunciado em seus próprios códigos; a quarta fase é nomeada por ação própria da leitura, tomada no sentido mais concreto do termo: se a leitura é feita de um só fôlego ou em fragmentos, se são tomadas notas ou não, etc.; a quinta e última fase consiste na memorização, seja psicológica ou material (como conservar as notas, o livro lido, os textos).
Outro ponto que merece ser explicitado, no interior destas análises, é que o suporte da leitura, neste caso, não são livros, mas textos, como tivemos já oportunidade de definir. Textos são justamente os fragmentos reproduzidos em fotocópias que vêm se tornando o suporte privilegiado no qual se apoiam as práticas pedagógicas nas universidades, contemporaneamente. De onde são recolhidos estes textos? De livros? Revistas? Manuscritos? Como se dá a eleição destes textos? Em que sentido se dá a orientação destas leituras? De que forma estes conteúdos são transpostos? Quais são as ações, para utilizar o esquema criado por Viala e Gaber, ou os gestos de leitura, buscando as referências teóricas de Chartier, que caracterizam as especificidades desta prática de leitura universitária? E por fim, como se conservam estes textos?
De acordo com o depoimento de Dona Marta, parece claro que a “invenção” dos textos como suporte de leitura acadêmica, orientada para estudo e avaliações, surge dentro de um “clima” propício, onde a informante realça diversos aspectos que, em conjunto, contribuem para o enfraquecimento das redes de relações entre professores e estudantes que formavam comunidades de leitores, espaços de socialização e empréstimos mútuos, associados às novas possibilidades técnicas.
A eleição dos textos parece ser quase sempre imposta pelos professores e seguida, em geral, com pouca autonomia pelos estudantes. Ressaltando-se que estudantes de pós-graduação distinguem-se por sua maior autonomia no que diz respeito à eleição dos textos a serem lidos e que muitos estudantes das camadas médias e altas preferem –  e têm poder aquisitivo para - adquirir o livro.
De modo geral, pode-se dizer que o espaço de uma loja de xerox (categoria nativa) destina-se ao acesso de textos, eleitos por professores e orientados para o estudo, para preparação de um seminário, para avaliação de leitura. Podem-se fazer algumas aproximações entre estas pastas de textos, eleitos por professores e as coletâneas que têm se tornado uma tendência no mercado editorial dentro da cultura do fragmento. Teles (In. Olinto, 2002: 33) chamará estas coletâneas de “mosaicos ou de pot-pourri – uma bricolagem -, uma miscelânea de tópicos”. As pastas aproximar-se-iam também às apostilas e livros didáticos, orientando a prática pedagógica.
Quais são os critérios de seleção destes textos? Quais as concepções pedagógicas  que orientam estes critérios de escolha? Como se dá a costura destes fragmentos de forma a adquirirem uma nova unidade? Esta unidade é construída coletivamente, ou haveria apropriações individuais? Consultada sobre a institucionalização da fotocópia como instrumento pedagógico, uma professora universitária relatou: 
Me sinto meio dividida pois sempre me digo que o aluno deveria ler o livro todo e que, do ponto de vista do autor e de seus parcos direitos é uma “sabotagem”. Mas, ao mesmo tempo, faço um uso freqüentíssimo desse recurso. (...) Obrigo-os realmente a ler e se fosse um livro inteiro, não poderia exigir com tanta freqüência e nem fazer um trabalho tão circunscrito e pontual como faço. (...) Isto abre a outras leituras diferentes da minha e também “tira o medo” de ler os grandes autores. (...) Outro aspecto: o uso de xerox me permite fazer um “agenciamento” pessoal dos autores. (...) Se , a cada vez, eu obrigar o aluno a ler os livros inteiros (além da inviabilidade), estarei sendo obrigada a refazer mil vezes um percurso de leitura que já fiz e de onde já selecionei o que quero e já criei relações novas com outros livros, autores, etc.  (...) A partir deste ponto, construo um ponto de vista meu e é esse ponto de vista que quero compartilhar e testar com meus alunos. Num curso habitual, não há tempo para que eles se percam tanto quanto eu me perdi.
Está claro que há nestas coletâneas, uma orientação, uma atitude tutelar do professor sobre a leitura e, mais especificamente, sobre a fase de transposição de leitura por parte do estudante. Mas não podemos desconsiderar que todo leitor é um furtivo caçador (Certeau: 1996) que encontra sempre meios de subverter as orientações dos autores e editores no sentido de controlar sua construção de sentido, sua leitura.
Ainda sobre a fabricação do texto, ou seja, sua captura da unidade da qual fazia parte originalmente, para integrar uma outra unidade construída pelo professor, pela qual, poderíamos dizer que alcança o status de autor (por essa seleção e criação de uma nova unidade) Tenho notícias, por exemplo, de que em Havard, esta também é uma prática comum, mas toma aspectos diferentes. Lá, os textos selecionados para o programa de um curso, pelo professor, são tornados um "dossier", como relatou um informante, ou seja, são encadernados todos juntos. O estudante inscrito no curso, no caso, compra uma cópia deste dossier já encadernada. Soube, ainda, que alguns destes dossiers - que são, ao final das contas, publicações de coletâneas onde o professor é o organizador e tem sua marca de autoria - chegam a ser cobrados por um valor superior ao valor de custo da fotocópia e encadernação, relativo ao prestígio do professor e da raridade dos textos por ele reunidos em seu dossier., nos perguntamos sobre os cuidados tomados pelo professor-organizador-autor, em registrar sua origem, ou seja, as referências de onde o texto foi capturado. Nesta fase exploratória, parece que a maioria dos professores costuma anotar nos textos as suas referências bibliográficas, mas também se tem notícias, de que muitas vezes, talvez pela falta de tempo, estas referências se perdem, ficando o texto, preso à sua nova unidade, construída pelo professor para o seu curso A este tema foi dedicado um seminário, promovido pela Associação Brasileira de Editoras Universitárias (Abeu), na Bienal do Livro realizada no Rio de Janeiro em 2001. Nesta ocasião, segundo matéria divulgada no JB (21/03/2001), a idealizadora do evento e editora da UFRJ, Yvonne Maggie, lamentou-se ao dizer que “hoje, a fotocópia é instrumento básico de formação dos alunos nas universidades”. Segundo Renato Janine, da USP, “é uma ilusão a vantagem de copiar parte do livro ao em vez de comprá-lo. As pastas geralmente estão recheadas de textos mal organizados e sem identificação da obra ou do autor. O aluno perde a noção do que está lendo.” Entretanto, Yvonne argumenta que “muitos cursos não poderiam ser feitos se não fossem as copiadoras”, lembrando a deficiência das bibliotecas de muitas universidades. Poderíamos acrescentar que muitos estudantes não poderiam ter acesso a grande parte das leituras obrigatórias dos cursos universitários se dependessem das bibliotecas (que podem até dispor dos livros pedidos, mas dificilmente em número suficiente para atender a uma turma de, digamos, trinta estudantes) ou da aquisição de livros, cujos preços são abusivos em nosso país.. 
Poderíamos arriscar uma aproximação das “pastas de textos”, que são o conjunto de textos eleitos pelo professor responsável pela disciplina, com o conceito de biblioteca trabalhado por Calvino (1993) em seu Por que ler os clássicos?, onde afirmará que cabe a cada leitor montar uma biblioteca ideal com seus próprios clássicos, com aqueles livros que se tornaram uma riqueza para quem os leu, que sempre terá algo a lhes dizer, que dá no que pensar, que surpreende, que estabelece uma relação pessoal com o leitor, em suma; aqueles livros, para os quais, a leitura se constitui uma experiência Utilizo-me aqui da discussão desenvolvida por Larrosa (1998), ao referir-se à dimensão formadora da leitura no sentido de transformar aquele que lê.. Além disso, um clássico seria uma obra que perdura no tempo e se insere em uma genealogia. Neste sentido, a pasta de textos não seria uma biblioteca? A biblioteca dos “clássicos” sob o ponto de vista daquele professor, no interior de sua disciplina? Não estou querendo dizer aqui que os professores só elejam, necessariamente, “clássicos” de seu campo de conhecimento, mas os seus clássicos, nos termos de Calvino. Tornar-se-á também aos estudantes, experiência, a leitura destes textos?
A transposição parece materializar-se, ao menos no âmbito pedagógico, nos trabalhos escritos dos seminários apresentados em sala ou dos trabalhos de final de curso. Quanto aos gestos de leitura, ou as ações próprias de leitura, sabemos já que são gestos muito particulares que caracterizam o que viemos denominando de leitura para estudo. Entre eles, podemos citar: a fragmentação das leituras, os tempos cada vez mais reduzidos de leitura impostos pelos prazos muito justos das disciplinas, acrescidos do volume cada vez mais renovado de informações disponíveis, as diversas formas de marcação destes textos, a prática de resenhar, fichar, selecionar trechos para futuras citações Se há a leitura como estudo, também existe a escrita como estudo e, como sabemos, a função “copy-paste” é característica desta escrita., etc. 
A leitura aqui, talvez seja, predominantemente, uma poiesis, um dos três aspectos que caracteriza a experiência estética e que consiste no fazer, no agir, pressupondo um trabalho ativo do leitor. Os demais aspectos são a aisthesis, a relação sensual (aísthesis, sensação) com a materialidade do texto e, por fim, a kátharsis, experiência através da qual, o leitor vai se projetar subjetivamente no texto, entrar no texto, emocionar-se, alterar-se. Nos relatos dos estudantes é recorrente a reclamação sobre a falta de tempo para “aprofundar na leitura”, em seus próprios termos. 
As formas de memorização precisam ser pesquisadas com mais profundidade, mas tenho conhecimento de que alguns estudantes costumam reunir todos os textos de uma disciplina e encaderná-los em espiral. Outras estratégias são observadas para conservação e classificação deste grande volume de textos, tais como o uso de fichários e arquivos de papelão. Entre o volume total de textos que o estudante coleciona Para Viala e Gaber (In. Fraisse, 1993), a prática da reprodução através da fotocópia estaria relacionada, em parte, a um “comportamento fetichista”. Os estudantes estocam “pilhas de papael que fazem volume e que garantem, talvez, um capital cultural importante, onde a presença material é visível, sem que seja, entretanto, necessariamente assimilada, digerida” (1993: 167), muitos são descartados ao final do período, quando muito, ironicamente, acabam sendo reutilizados como rascunho, suporte de produção de novos textos. A dificuldade imposta pelo suporte-fotocópia de busca através de um índice, por exemplo, sem duvida compromete esta função.
Haveria ainda muitas considerações a fazer sobre este novo suporte de leitura, o texto, mas finalizo tocando em uma questão muito recorrente no debate atual sobre as fotocópias: a questão da originalidade, da autoria, da fragmentação, da perda daquilo que Benjamin chamou de aura, em favorecimento – quiça? – daquilo que o mesmo autor veio a chamar de valor de socialização.
Em  A Obra de Arte na Época da Reprodutibilidade Técnica, Benjamin (1994) define sua concepção de aura como “uma singular trama de tempo e de espaço: aparição única de uma lonjura, tão próxima ela seja”. Com o desenvolvimento das técnicas de reprodução, este potencial de singularidade e de raridade se vê ameaçado. Mas, para Benjamin, este processo é socialmente condicionado (Jobim e Souza, 1996), estando em harmonia com as transformações sociais que dele se origina e que, ao mesmo tempo, engendra, e assim, a própria percepção da obra de arte se desloca de uma postura mais individual e sagrada para um tipo de recepção coletiva. 
Poderíamos considerar os textos fotocopiados como leituras pós-auráticas, inseridas numa nova ordem e contexto cultural que traduziria uma nova relação com o tempo imposta pelos meios de produção nas sociedades de capitalismo tardio? Poderíamos ainda, tomar estes textos como meios de inclusão e democratização do conhecimento? Qual o impacto deste novo suporte técnico sobre a leitura como prática cultural? Qual o impacto da reprodutibilidade técnica dos livros pelos neo-copistas nas práticas pedagógicas e vice-versa? Em que medida este recurso tecnológico está pondo em discussão a questão da autoria e dos direitos sobre a propriedade intelectual?
Conforme Lajolo&Zilberman ressaltam em seu último livro, a legislação protetora dos direitos autorais é uma conquista importante no sentido de que se possa, ao menos vislumbrar a possibilidade de os autores viverem daquilo que sabem fazer; escrever. Entretanto, sabemos que a lei que proíbe a reprodução de mais de 15% dos exemplares editados garante mais a sobrevivência dos editores do que a dos escritores.
Há exemplos como o da jornalista e escritora Sônia Hirsch (1984) que não se sente ameaçada pela reprodução de seus livros que são todos editados por uma editora própria, de nome muito sugestivo; “Corre-Cotia”, nos quais costuma vir escrito: “A informação contida neste livro é totalmente liberada para reprodução, já que pertence ao acervo da humanidade; a autora se reserva somente os direitos literários, que a bem da verdade são seu ganha-pão”. Alguns de seus livros se tornaram clássicos no meio alternativo, emplacando mais de cinco edições. Contudo, há controvérsias...
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