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O presente trabalho traz um recorte da análise das quatro primeiras entrevistas com jovens leitores de mangá - Histórias em Quadrinhos japonesas que se configura como um fenômeno de comunicação de massa – realizadas no âmbito de um projeto que tem por interesse mais amplo investigar os sentidos que crianças e jovens produzem sobre os produtos da Indústria Cultural nipônica – mangás, animes (desenhos animados) e videogames. As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas exploratoriamente com o objetivo de aproximar o grupo de pesquisa do “exótico” campo de estudo. A pesquisa tem como um de seus objetivos descobrir que mediações são determinantes do interesse de crianças e jovens pelo consumo cultural, através de um estudo de cunho etnográfico, cuja finalidade é contribuir para a superação da barreira que vem se interpondo entre a escola e as experiências culturais dos sujeitos.
Os Estudos Culturais Latino-americanos (Jesús Martín-Barbero, Néstor García Canclini, Guillermo Orozco Gomes e Beatriz Sarlo) se constituem como fundamento teórico-metodológico do estudo, o que tem nos levado a priorizar a mediação como elemento prioritário na análise da recepção. De acordo com Martín-Barbero (2001), o deslocamento do foco dos meios/mensagem para as mediações permitiria rever a condição de passividade do receptor diante da reificação da mensagem. O autor comunga com Canclini (1999) da idéia de que pensar os processos de comunicação nessa direção, interpondo a cultura entre os meios e os receptores, seria fundamental para romper com a tendência que reduz a recepção aos interesses econômicos que estão por trás das empresas de comunicação. Redefinidos pela cultura, os meios deixam de ser mera circulação de informações e passam a ser um processo de produção de significações, e o receptor, portanto, deixa de ser apenas um decodificador, passando a constituir-se como produtor de sentidos. É nessa perspectiva que o estudo vem se desenvolvendo, tomando por objeto de estudo não a ideologia da mensagem, mas os relatos sobre os usos dos meios a partir dos quais é possível reconhecer a mediação que a cultura exerce na recepção do que crianças e jovens vêem, assistem, escutam e lêem contemporaneamente.
A análise das entrevistas, centradas - na fase exploratória - na recepção do mangá, apontou para algumas das mediações responsáveis pelos sentidos que os jovens atribuem a esse produto massivo. Neste texto, me restringirei a destacar o papel que a troca de experiências exerce nessa atribuição de sentidos. Essa questão emergiu dos depoimentos dos entrevistados que mostram que a leitura das HQs japonesas é, na maioria das vezes, compartilhada por uma comunidade de leitores e que os sentidos a ela conferidos não são produzidos isoladamente, mas por intermédio das interações entre os sujeitos.
A comunidade interpretativa é definida por Mirta Varella (1999) como um grupo de indivíduos que têm estratégias de leitura compartilhadas por possuírem gostos, valores e ideologias semelhantes e que, em função disso, têm, em determinadas instâncias, seus comportamentos guiados por estas particularidades que os aproximam.
Canclini (1999) nos ajuda a pensar a questão do consumo cultural. Para ele, caberia analisar “os processos de consumo como algo mais complexo do que a relação entre meios manipuladores e dóceis audiências” (p.75-6). Neste caso, o consumo não estaria relacionado à idéia de uma verticalização dos veículos de comunicação em relação a suas audiências, encaradas como passivas e alienadas, mas se estabeleceria nas relações sociais, mediante a influência de múltiplos mediadores, sendo um destes este conjunto de indivíduos unidos pelos mesmos interesses, finalidades e prazeres denominado comunidade interpretativa.
Segundo o mesmo autor, comunidades interpretativas são os “conjuntos de pessoas que compartilham gostos e pactos de leitura a respeito de certos bens que lhes dão identidades compartilhadas” (Canclini apud Varela, 1999). A constituição de tais identidades supõe o relacionamento com o consumo de forma coletiva, em que as seleções dos produtos a serem consumidos acontecem de acordo com a valorização social dos mesmos.
Apresento a seguir, a partir das falas dos entrevistados, como acontece o consumo do mangá no contexto desse processo coletivo de negociações de interesses, destacando que, segundo pudemos interpretar de acordo com nossos interlocutores teóricos, o interesse crescente que crianças e jovens brasileiros vêm demonstrando pelo mangá não pode ser atribuído mecanicamente à jogada de marketing que envolve a edição e a distribuição desse produto, mas precisa ser investigado em função das mediações históricas, sociais e culturais que se interpõem entre o emissor, a mensagem e o receptor. No caso dos jovens entrevistados, o que suas falas permitiram compreender é que o fascínio pelo mangá é fruto, entre outras coisas, da circulação das de suas leituras. Longe de se configurar homogeneamente, essa comunidade de interlocutores traz as marcas diferenciadas das inúmeras mediações que fazem com que cada jovem leitor de mangá traga para o outro sua própria experiência de leitura. Através do conceito de comunidade interpretativa, foi possível perceber que a produção de sentidos sobre este impresso se fundamenta, entre outros aspectos, na exteriorização de tais leituras.


Contatos iniciais entre os jovens e o mangá

Os depoimentos mostram que a aproximação dos jovens com o mangá se deu por intermédio dos animes – desenhos animados japoneses.

Eu não comecei pelo mangá não, eu comecei pelo anime mesmo, com os desenhos japoneses: Dragon Ball Z… Eu era bem pequeno, tinha uns seis anos, e aí eu via, e o japonês tem esta coisa, ele te capta no programa. Não sei se tem jogada de marketing, mas você fica vendo, assim...

Cavaleiros do Zodíaco foi um desenho que marcou época da minha geração, em grande parte. O Cavaleiros do Zodíaco só passou uma vez na TV, então, a gente sempre querendo que volte a passar e nunca mais passou. E então, vem em forma de mangá…

Vale destacar desses depoimentos, que o contato anterior dos jovens com os animes impulsionou à leitura dos mangás. É visível esse caráter circular entre desenhos animados e HQs japonesas, de maneira que o consumo do primeiro determina o consumo do segundo. De acordo com um dos entrevistados, essa ordem de recepção é inversa ao que ocorre no Japão onde “os desenhistas começam desenhando o mangá, aí quando faz muito sucesso, vem uma empresa e o transforma em anime.”
Na medida em que os entrevistados iam mostrando como se iniciaram na leitura das revistas, um outro fator saltou aos olhos: a referida entrada na leitura em questão acontece dentro do espaço de mediação dos amigos já imersos neste universo. Nesse sentido, a cumplicidade e o intercâmbio de experiências entre os jovens do grupo reitera o prosseguimento da assistência aos animes na leitura dos mangás.

O meu amigo […] me avisou que ia sair uma coleção dos Cavaleiros do Zodíaco, que ele é fã. Aí eu falei: “Poxa, maneiro!”. [...] E então, vem em forma de mangá. Aí ele me falou e eu comecei a comprar junto com ele. Trocando, colecionando… junto com ele. E a gente lendo amarradão.

Você apresenta o mangá ao cara. [...] e eu e o Vinícius ficávamos trocando. Aí, meu colega, de tanto que a gente falava disso: “Ah, me dá isso aqui que eu vou levar.” Aí ele começou a levar, e começou a ler, ler, ler, ler, aí ele, o Fabinho, começou a pegar mangá do Vinícius e a disputar comigo pra ver quem lia mais, tanto que conquistou ele também.

Nas falas acima, o jovem descreve situações em que estão presentes trocas, companheirismo e competição em torno dos mangás, sendo este um exemplo da formação de uma comunidade interpretativa. O consumo aqui deixa de ser encarado “como a mera possessão individual de objetos isolados” (Canclini, 1999, p. 90) e adquire uma lógica que é concernente ao valor social que os sujeitos atribuem ao produto.
Ao mesmo tempo, a leitura toma proporções cada vez mais significativas quando é nutrida pela interação com leitores considerados mais experientes.

Eu tinha um amigo que conhecia tudo de mangá, conhecia muito mais que eu. Eu sempre buscava referências com ele. Ele baixa tudo da Internet: vídeo, mangás, tudo! É que ele tem dois irmãos mais velhos que têm 20 anos, que também conhecem mais que eu e tinha toda uma referência.

[...] vou conversar com a Ana porque ela lê muito mais do que eu e a gente fica conversando.

Diante dessas falas, é possível entender a comunidade interpretativa como uma expressiva mediadora dos sentidos que os jovens constroem sobre o mangá.
	No decorrer da pesquisa, foi possível observar eventos presenciais em que fãs desse produto, pertencentes a diferentes comunidades interpretativas, se encontram. Percebemos que tais momentos se configuram em oportunidade de troca das experiências diversas de leituras do mangá a partir da circulação dos sentidos.
Há também sites que se propõem a promover fóruns de debates sobre as HQs japonesas, bem como divulgar histórias criadas pelos próprios fãs. Nessa perspectiva, a comunidade interpretativa também se estabelece ainda que seja por uma proximidade virtual.
De acordo com os estudos de Canclini (1999), através do consumo os sujeitos são capazes de “tornar mais inteligível” o mundo. Assim interpretado, o consumo “se mostrará como um lugar de valor cognitivo, útil para pensar e atuar significativa e renovadoramente na vida social.” (p. 92). No bojo dos grupos freqüentados, há determinadas regras sociais peculiares que devem ser seguidas por todos os seus integrantes. Neste âmbito, a ausência da troca sobre o que foi lido gera um sentimento de isolamento e um desejo de exercitar a troca com o outro. É o que mostra esta jovem quando diz:
Eu conheço muito pouca gente, muito pouca gente [para falar sobre o mangá].

	Percebe-se pela fala desta entrevistada que o desejo de encontrar com as outras pessoas faz parte do consumo desse produto.


Considerações Finais

Embora a análise aqui apresentada refira-se apenas às quatro entrevistas que compuseram a fase exploratória da pesquisa, é possível extrair dela, ainda que provisoriamente, uma reflexão importante para se pensar as práticas de leitura de jovens na escola. Como se viu, o sucesso do mangá é, entre outros fatores, determinado pela troca das experiências de leitura. Não basta apenas ler a história, é preciso buscar referências com leitores mais experientes, trocar informações, estabelecer competições de leitura. Varela (1999) assinala que quando se trata da interpretação de textos mediáticos o papel dos contextos e das situações de seu uso é constitutivo das leituras efetuadas. Não são leituras que possam ser feitas solitariamente. Fisch (apud Varela, 1999) identifica o leitor não como alguém livre, mas como membro de uma comunidade interpretativa. As comunidades interpretativas são, portanto, mais que o texto ou o leitor, responsáveis pelos sentidos que os sujeitos conferem às leituras.
Diante disso, a reflexão que cabe nos limites desse texto, e que deixo aqui em forma de questão é a seguinte: não seria a tradição da “privatização” da prática de leitura - herança da valorização da sociabilidade e da experiência individual - que a escola continua a cultivar, um possível obstáculo à aproximação do jovem leitor contemporâneo com a leitura na/da escola?
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