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RESUMO 

 
Os mangás, quadrinhos japoneses, são um fenômeno da cultura pop japonesa que cada vez mais 

alcançam popularidade nos outros países. Possuem segmentos editoriais bastante diversificados, 

contemplando diversas faixas etárias e gêneros. Surge então o yaoi em meados de 1980, 

inicialmente um subgênero do mangá feminino, também conhecido como shoujo mangá. Escrito por 

mulheres e direcionado também ao público feminino, o yaoi satirizava a hegemonia masculina e 

trazia apenas algumas páginas de paródias de outros mangás tendo como tema o romance entre 

personagens masculinos, porém sem um roteiro ou explicação, o que o batizou com a abreviação 

das palavras “yama nashi, ochi nashi, imi nashi”, ou seja, “sem clímax, sem resolução, sem 

sentido”. A receptividade do público feminino consolidou estas poucas páginas de sátiras em um 

gênero que tem como principal especificidade o romance entre homens. Mas ainda que o uso do 

tema homoerótico masculino desponte como uma expressão feminina que subverte hierarquias, 

nota-se um apego tradicionalista na medida em que é possível notar que os personagens masculinos 

seguem um padrão heternormativo, uma vez que os casais são sempre formados por um seme, o 

ativo da relação que apresenta características tidas como masculinas, e o uke, o passivo, que 

apresenta características tidas como femininas. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E DISCUSSÃO 

 

 No Japão, o yaoi ou Boy’s Love1 é apenas um dos muitos gêneros que 

compõem a forma artística e literária do quadrinho japonês denominado mangá. Assim 

como os demais gêneros, este aparece tanto em publicações profissionais como em 

publicações independentes, denominadas doujinshi, que podem incluir personagens de 

outros autores e obras como games, mangás, animes, entre outros produtos.  

                                                 
1Boy’s Love é escrito com letras maiúsculas pois é o nome do gênero, abreviado também com as letras “BL” em 

maiúsculas, enquanto o termo “yaoi”, que também nomeia o gênero não é usado com a letra inicial maiúscula, pois no 

Japão não há diferenciação de maiúsculas e minúsculas nas palavras. 



 
 

 

  

Mark McLelland (2006, p. 89) estima que no auge da venda de mangás no começo 

dos anos 90, as revistas representaram aproximadamente 40% de todas as publicações 

impressas no Japão, número que inclui publicações de revistas de coletânea de capítulos 

yaoi. Para Adam Kern (2006, p. 53) este fato não gera surpresa já que o antecessor dos 

mangás, pergaminhos ilustrados do século XVII denominados e-makimono, era uma 

literatura predominante durante a era Edo (1603-1868) e chegaram a ser vendidas mais de 

30.000 cópias da categoria em Edo. 

É importante ressaltar que no ano de 1978, a Comic Jun tornou-se uma das 

primeiras revistas de coletânea de capítulos de mangás mensais a se especializar no gênero 

yaoi, chegando a vender em seu auge 150.000 cópias por mês (PLUGFELDER, 2000, p. 

58). Em comparação, em 2003, os periódicos BeXBoy e BeXBoy Gold, revistas de coletânea 

de capítulos yaoi, publicadas bimestralmente, tiveram uma circulação por volta de 250.000 

cópias pelo Japão (LEVI, 2008, p. 52). 

Portanto, por mais que pareça paradoxal, o conteúdo das narrativas yaoi não 

assombra nem surpreende a tradicionalista audiência japonesa. Romances homossexuais e 

conteúdo erótico direcionados para grandes audiências, em grande parte femininas, 

possuem uma longa tradição no Japão. Murasaki Shikibu, uma nobre dama de companhia 

do início do período Heian, escritora do clássico romance Contos de Genji do século XI, 

escreveu sobre seu herói, Genji, envolvendo-o em um relacionamento com outro homem.  

Também eram comuns histórias de relacionamentos homoafetivos entre os monges 

budistas e seus acólitos durante a Era Feudal, os chamados chigo, bem como romances 

entre samurais, os quais eram pintados em blocos de madeira (ukiyo-e). Não raramente os 

romances entre atores de teatro Kabuki ocorriam da mesma forma em relação a atores 

adolescentes (wakushugata) ou a atores que atuavam em papéis femininos (onnagata). 

Peças sobre a relação de atores de teatro Kabuki circularam amplamente nos teatros das 

grandes cidades japonesas. Isto contribuiu para a tradição de romances masculinos e para a 

fascinação e culto pela androginia. 



 
 

 

  

O Ocidente levou o cristianismo e consequentemente a homofobia ao Japão no 

século XIX – por Ocidente aqui caracterizamos diversos países – mas suas tradições não 

sumiram completamente. O teatro Kabuki sobreviveu, mesmo que a maioria das peças 

sobre romances masculinos tenha sido retirada de seu repertório. 

Além da continuidade do Kabuki, surge no começo do século XX o teatro feminino, 

Takarazuka: assim como o Kabuki só possui atores, o Takarazuka só possui atrizes. Com 

belas atrizes representando papéis masculinos (otokoyaku), contribuindo ainda mais para o 

culto à androginia e à troca de sexos de personagens. Embora ocorresse apenas com 

erotismo homossexual implícito, a cultura do garoto belo (bishounen) teve sua tradição 

continuada por revistas nos anos de 1920 e 1930. 

Em 1970 um grupo de autoras de mangás, denominado no Japão de mangakas, que 

se autointitulavam de nijuuyon-nen gumi (“Grupo do ano 24”, tradução nossa), composto 

por dez autoras de mangás femininos – Yasuko Aoike, Moto Hagio, Riyoko Ikeda, Yumiko 

Ōshima, Keiko Takemiya, Toshie Kihara, Ryoko Yamagishi, Minori Kimura, Nanae 

Sasaya, e  Mineko Yamada – começa a incorporar assuntos filosóficos, problemas de 

gênero e relacionamentos homossexuais entre garotos bonitos em suas produções, 

contribuindo inclusive para o culto à androginia com a personagem Oscar do mangá 

Berusayu no Bara (“A Rosa de Versalhes”, tradução nossa, 1972) de Ryoko Ikeda, lançado 

no Brasil com o nome de “Lady Oscar”. 

Na narrativa, Oscar François de Jarjayes nasceu mulher, e como seu pai desejava um 

homem, batizou-a com um nome masculino. Seguindo o desejo do pai, Oscar torna-se 

guarda pessoal da princesa Maria Antonieta e, embora seu sexo não seja segredo na corte, é 

tratada por muitos como homem e desejada pelas mulheres, porém, seu coração pertence a 

André, seu companheiro de trabalho e amigo de infância. Apesar de se vestir e se apresentar 

como homem, Oscar tem o sentimento retribuído. A obra de Ryoko Ikeda estreou pelo 

teatro feminino Takarazuka em 1975, e posteriormente foi representada mais diversas vezes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yasuko_Aoike
https://en.wikipedia.org/wiki/Moto_Hagio
https://en.wikipedia.org/wiki/Riyoko_Ikeda
https://en.wikipedia.org/wiki/Yumiko_%C5%8Cshima
https://en.wikipedia.org/wiki/Yumiko_%C5%8Cshima
https://en.wikipedia.org/wiki/Keiko_Takemiya
https://en.wikipedia.org/wiki/Toshie_Kihara
https://en.wikipedia.org/wiki/Ryoko_Yamagishi
https://en.wikipedia.org/wiki/Minori_Kimura
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanae_Sasaya&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nanae_Sasaya&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mineko_Yamada&action=edit&redlink=1


 
 

 

  

pelo grupo. O mangá inspirou a série de 1997 de Chiho Saito, Shoujo2 Kakumei Utena 

(Utena, a garota revolucionária) (LEVI, 2008, p. 56). 

Mesmo antes de escritoras dominarem o mercado de publicações para o público 

feminino em 1960, o mangá Ribon no Kishi (A Princesa e o Cavaleiro, 1953) de Tezuka 

Osamu, narra uma história de uma princesa chamada Safiri que ao nascer recebeu um 

coração de garoto, por isso veste-se não como uma princesa, mas como um príncipe. Seu 

amigo Franz se apaixona por ela, porém sem saber que se trata de uma garota. Não é uma 

narrativa yaoi, mas introduziu muitos dos elementos que se tornaram padrão no gênero. 

 Certamente a obra de Tezuka foi influência para Hagio Moto, autora de Touma no 

Shinzou3 (“O Coração de Thomas”, tradução nossa, 1974), um trágico conto de amor e 

suicídio em uma escola alemã para meninos, que é considerado um dos fundadores do 

gênero yaoi e inspiração para Yamagishi Ryouko em sua obra Hi izuru tokoro no tenshi 

(“O Filho do Paraíso da Terra do Sol Nascente”, 1980) que atou o yaoi ao contexto japonês 

ao relatar as histórias homoafetivas de Shoutaku Taishi, o príncipe do século XVIII que 

trouxe o budismo ao Japão. 

 Essas obras de sentimentalismo e com estética mais feminina tornam-se possíveis a 

partir de 1964, com a publicação de Pia no Shozo (“O Retrato de Pia”, tradução nossa), de 

Satonaka Machiko, que surge em resistência ao modelo antigo de mangá, composto de 

narrativas protagonizadas em sua maioria por figuras masculinas ou por personagens 

femininas formatadas por uma lógica dominada pelo universo masculino. Pia no Shozo 

surge como uma resistência a esses modelos, sendo este o precursor do shoujo mangá. 

Outro importante trabalho é lançado em 1976, Kaze to Ki no Uta (“Canção do vento 

das árvores”, tradução nossa) de Keiko Takemiya, o qual não obteve sucesso inicial, mas 

que não passou despercebido pelo nicho de consumidores de mangás femininos. 

Possivelmente inspirado em Touma no Shinzou, tematizava o relacionamento dos 

                                                 
2 Optou-se pela transliteração como shoujo, porém também pode ser transliterado como shôjo ou pelo uso do 

sistema de romanização Hepburn, sistema de romanização dos caracteres japoneses através da transcrição dos 

sons, ou seja, shojo. 
3 Optou-se pela transliteração como “Touma no Shinzou”, porém também pode ser transliterado como Tōma 

no Shinzō. 



 
 

 

  

estudantes Serge e Gilbert, com suas questões afetivas e sexuais, em um colégio interno 

francês. Diferente do platonismo de seus antecessores, a história, que girava exclusivamente 

em torno do casal, incorporava sexo entre seus protagonistas. 

Em conjunto com o aumento das produções comerciais dos romances masculinos, 

aumentaram também as produções e publicações feitas por fãs e seus trabalhos foram 

denominados, de “yaoi”, sendo o acrônimo das palavras “yama-nashi, ochi-nashi, imi-

nashi” (sem clímax, sem resolução, sem sentido) por um grupo de fãs que intitularam seu 

doujinshi4 de Rappori yaoi tokushuu gou (“Rappori: edição especial yaoi”, tradução nossa) 

em 1979. A escolha do acrônimo deu-se por conta de seus trabalhos serem normalmente 

uma compressão de uma coleção de imagens de cenas e episódios que não possuía uma 

estrutura narrativa, sendo apenas um aglomerado de imagens sem sentido ou história. 

Esta categoria de publicação continha paródias yaoi de Gundam (1979), mas a 

popularidade do doujinshi se deu por conta de Captain Tsubasa (Super Campeões, 1985), e 

a explosão de popularidade de Saint Seiya (Cavaleiros do Zodíaco, 1986) que colocou o 

acrônimo como termo do dicionário para histórias do gênero. 

A definição do yaoi foi dada por Kazuko Suzuki (1999, p. 253): 

“(1) amateur publications that were outside mass media restrictions (2) 

read by teenagers, who comprise the majority of boy’s love readers and 

who encouraged other teens to create yaoi works (3) premised on widely 

known characters and settings, and (4) they featured characters depicted as 

ordinary teenage boys or men in their twenties, the same age group as 

many of its fans.”(apud LEVI, 2008, p. 52)5 

 

Ainda assim, em 1978 o yaoi ainda era comercializado apenas como material 

shoujo, sendo publicado na revista japonesa mensal June que, com a colaboração das 

autoras Keiko Takemiya e Akemi Yoshida, se preocupava com a consolidação da estética 

                                                 
4  Termo japonês para publicações independentes, geralmente revistas, mangás ou romances. 

5 (1) publicação amadora que está fora das restrições de mídia de massa (2) lida por adolescentes, os quais compreendem 

em sua maioria leitores de romance entre garotos e que encorajam outros adolescentes a criar conteúdo yaoi (3) baseado 

em personagens e ambientação amplamente conhecidos, e (4) apresentam personagens retratados como adolescentes 

comuns ou homens em torno de seus vinte anos, o mesmo grupo de idade de muitos de seus fãs. Tradução nossa. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Revista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mang%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romance


 
 

 

  

de histórias focadas na homossexualidade masculina para um público feminino. Surgem 

assim as séries como Ai no Kusabi (“Distância que não pode ser cruzada”, tradução nossa) 

de Reiko Yoshihara em 1986.  

A aceitação do yaoi atinge publicações mais tradicionais como a revista shoujo 

Margaret que publica em 1989 Zetsuai, de Minami Oozaki, apesar se sua resistência inicial.  

Vale ressaltar que, antes da revista June, a expressão “yaoi” ainda não era usada, 

sendo então utilizado o nome “shounen-ai” (amor entre meninos) para estes mangás. Com o 

passar do tempo, esta terminologia passou a ser usada apenas para aquelas histórias nas 

quais o foco estava mais no envolvimento emocional ou mesmo platônico (ARANHA, apud 

MOLINÈ, 2006, p. 242). Hoje, a palavra “yaoi” engloba o shounen-ai e o lemon, sendo a 

designação genérica para um romance ou possível romance entre personagens do sexo 

masculino em uma narrativa de animação ou mangá. 

Como o termo “yaoi” caiu em desuso no Japão quando este tipo de publicação 

deixou de ser apenas amadora para se tornar mainstream, foi adotado o termo “BL”, 

abreviação de Boy’s Love, que fez com que o termo que designava um amor platônico, 

shounen-ai, fosse extinto, uma vez que significa a mesma coisa que “boy’s love”. No 

Ocidente, devido à possível lembrança que o termo faz à pedofilia, ainda se usa o termo 

“yaoi”, referindo-se também às suas diversas variações. Porém, em termos classificatórios, 

divisar estas subcategorias fica cada vez mais difícil uma vez que as produções não são 

mais “puras” ou demoram a serem finalizadas. 

Segundo Levi (2008, p. 67), o yaoi é um gênero amplamente lido no Japão. 

Publicações comerciais do gênero são expostas em andares de livrarias populares em 

cidades grandes até em lojas de conveniência de pequenos distritos.  

Como característica fundamental o gênero yaoi sempre trará dois tipos de 

personagens: um seme6 (literalmente traduzido como “atacante”) e um uke7 (“receptor”), 

termos usados nas artes marciais e que, em sua essência, não carregam nenhuma conotação 

                                                 
6 Derivado do verbo japonês “semeru” que significa atacar. 
7 Derivado do verbo japonês “ukeru” que significa receber. 



 
 

 

  

negativa ou pejorativa, mas que no yaoi são termos utilizados para designar a função que o 

personagem desempenha na relação. 

A palavra seme designa no yaoi o personagem ativo da relação, geralmente homens 

adultos, altos, belos, fisicamente poderosos, com olhos pequenos e firmes, ombros largos e 

mãos grandes que podem chegar a ser desproporcionais ao personagem. Normalmente 

contidos e elegantes, quase não demonstram seus sentimentos, atitude vista como masculina 

nos animes. Podem muitas vezes ser comparados ao ideal de príncipe encantado de contos 

de fadas. 

O uke, cuja denominação o designa como o componente passivo da relação no 

gênero, é retratado de maneira mais suave, sendo normalmente mais baixo, de aparência 

andrógina, com corpo frágil e delicado e grandes olhos circundados por longos cílios. Sua 

personalidade é mais sentimental, uma vez que sentimentos são atribuídos à feminilidade 

nos animes. Assemelham-se física e mentalmente às heroínas shoujo, extremamente 

emotivos e passionais, podendo inclusive ser confundidos com uma personagem shoujo, 

devido à sua aparência física e características psicológicas. 

Apesar de cada personagem possuir seu papel – ativo ou passivo – há ainda a 

possibilidade de troca de papéis, sendo assim, os personagens que ora se comportam como 

ativos e ora como passivos são denominados “seke”, palavra resultante da junção da sílaba 

inicial de seme e da final de uke. 

Tanto o seme quanto o uke são comumente rotulados de bishounen, por possuírem 

uma beleza extremamente idealizada. Através de sua aparência é possível determinar qual 

papel cada um dos personagens desempenhará na obra, antes mesmo de saber sobre a 

mesma, apenas observando seu estilo físico e seus traços.  

As narrativas yaoi não discutem sobre nem lutam pela visibilidade gay. Nenhuma 

questão LGBT, como a AIDS8 e o uso de preservativo, é colocada em pauta ou 

                                                 
8 Embora se saiba que a AIDS não afeta exclusivamente os homossexuais, o tema é mencionado aqui pois as produções do 

New Queer Cinema realizadas nos anos 80 e 90 traziam questões relacioadas à AIDS em suas narrativas devido ao 

impacto que a doença teve sobre a comunidade homossexual no período. No entando, as animações yaoi produzidas nestas 

mesmas décadas não mencionam ou discutem a doença. 



 
 

 

  

problematizada, pois a narrativa está focada apenas em um amor arrebatador que quebra 

barreiras e paradigmas de gênero. Um exemplo disso é o fato de que nenhum personagem 

se identifica como gay até o momento em que conhecem o personagem que o fará 

questionar sua sexualidade e orientação sexual. A partir desse encontro, são tomados por 

paixões avassaladoras que transcendem sua orientação sexual e possíveis preconceitos, 

defendendo a máxima do amor verdadeiro que tudo conquista. Quando esta regra não se 

aplica, a homossexualidade dos personagens é dada como certa e nunca explicada. 

Com base nas concepções críticas acerca dos estereótipos de gênero propostas por 

Jones (2005) e Butler (2015), nas quais a reprodução de valores heteronormativos podem se 

dar inclusive entre casais homossexuais, indagamos se o yaoi ratifica tal possibilidade. 

Mesmo apresentando corpos biologicamente masculinos, indagamos se o yaoi apresenta um 

padrão heteronormativo, pois os papéis tradicionais de homem e mulher são representados e 

diferenciados através da natureza performativa do seme e do uke. 

O uke, representante feminino da narrativa, normalmente é inocente e casto, por isso 

não pode ser associado a um ser sexualizado. Desta maneira, o ato físico do sexo ocorre 

sem que o uke seja responsabilizado. Histórias que terminam em suicídio são bastante 

populares no gênero: quando finais trágicos são mostrados, a causa não é infidelidade ou 

traição, mas "a demanda cruel e intrusiva de um mundo inflexível” (THORN, apud CÉ, 

2007, p. 5). 

Ainda para Thorn (2007), os casais yaoi enfrentam problemas relacionados com a 

sociedade e seus tabus e, não podendo viver seu amor plenamente nesse contexto, buscam 

na morte a saída para o amor eterno numa possível pós-vida. Nenhum desses assuntos são 

discutidos ou problematizados, nenhum personagem se revolta e questiona a sociedade ou 

mesmo luta por igualdade, apenas aceita o seu destino, finalizando sua vida de forma 

trágica, não como um protesto, mas como um herói romântico (THORN apud CÉ, 2010, p. 

5). 



 
 

 

  

De acordo com Levi (2008, p. 57), uma diferença significante nos personagens de 

yaoi pode ser a grande instabilidade do gênero e sexo, a qual tem sido tema de literatura 

japonesa desde o período Heian (794-1185 d.C.). A temática é completamente expressa nos 

mangás yaoi, sendo esta instabilidade uma parte aceita no entendimento da ficção japonesa. 

Nas narrativas homoafetivas, a instabilidade normalmente conduz a descrições de mundos 

fictícios onde relações do mesmo sexo e trocas de gênero são comuns e nenhuma 

explicação ou motivo são dados. 

Em Yami no Matsuei (Descendente das Trevas, tradução nossa, 1996), a preferência 

pela homossexualidade dos personagens é dada como certa no mundo ficcional retratado. O 

mesmo ocorre em várias outras obras do gênero, podendo ser citadas obras mais recentes 

que seguem este mesmo padrão: Junjou Romantica (Puro Romance, tradução nossa, 2002) 

e Sekai-ichi Hatsukoi (Primeiro Amor do Mundo, tradução nossa, 2008), ambos podendo 

ser considerados animes cujo yaoi encontra-se da forma mais pura em sua narrativa, visto 

que a mesma se foca exclusivamente no relacionamento amoroso dos personagens, sem 

maiores adições de tramas ao roteiro. 

Por outro lado, ficções slash9, criadas a partir de conceitos ocidentais de sexo e 

gênero, possuem maior semelhança com obras populares do Ocidente. A cultura popular 

ocidental tornou-se mais aberta aos relatos de relacionamentos de mesmo sexo e desafiou a 

heteronormatividade nas ficções, todavia, ainda não há uma produção comercial sistemática 

de slash ou mesmo de romances eróticos relacionados ao slash. Esta categoria está ainda no 

estágio do amadorismo de fãs que escrevem sobre suas séries favoritas, em sua maioria, 

mulheres. Ela utiliza majoritariamente personagens emprestados de filmes de live-action e 

séries televisivas retratados por atores adultos.  

Apesar de a homossexualidade ser assunto dessas ficções, as narrativas slash 

tendem a ser mais explicitamente heterossexuais nas premissas e no mundo em que são 

retratadas. Isto talvez seja melhor exemplificado em um subgênero de ficção chamado 

                                                 
9 Slash fiction (em português, literalmente, “ficção de barra”, em alusão ao sinal gráfico “/” usado entre os nomes de 

personagens) é um subgênero de fanfic que se concentra na atração interpessoal e as relações sexuais entre personagens 

fictícios do mesmo sexo. 



 
 

 

  

“INGB” (MCLELLAND, 2015, p. 15), que significa em inglês “I’m not gay, but...” (“Eu 

não sou gay, mas...”), no qual os personagens asseguram uns aos outros que, apesar de 

estarem atraídos passional ou sexualmente por outros, uma relação homossexual não é 

normativa para ambos. 

O mesmo comportamento é bastante representado em yaoi também, porém, a 

afirmação do personagem começa a ser colocada em xeque nos capítulos que se sucedem, 

levando-o a descobrir sua própria sexualidade em decorrência de acontecimentos.  

Diferentemente, a narrativa ficcional criada por fãs apenas justifica um momentâneo 

desejo sexual de um personagem heterossexual que está tendo um caso homossexual para o 

deleite de seus fãs, desta maneira, o mesmo não foge à heteronormatividade da narrativa 

cânone. 

Existe ainda a ficção ABO, ou omegaverse, gênero slash e também yaoi que 

subdivide a população em alpha, beta ou ômega, de maneira similar à descrita no livro 

“Admirável Mundo Novo” de Aldous Huxley, publicado em 1932, sendo esta 

possivelmente a sua origem. Neste tipo de ficção, homens ômegas possuem características 

físicas femininas como traços mais delicados e estatura física menor e possuem a 

capacidade de gerar filhos, assim como as mulheres. 

Alphas, ou alfas, possuem características físicas masculinas, como maior estatura, 

maior força física e podem engravidar os ômegas. Já os betas são retratados como seres 

humanos normais, porém, estas características podem variar de acordo com o autor e o 

universo desenvolvido por este. Este tipo de universo ficcional contribui para uma 

perpetuação da heteronormatividade em casais homossexuais masculinos, uma vez que 

embora se trate de um casal formado por dois homens, o ômega possui praticamente todas 

as características tidas socialmente como femininas, e também as características fisiológicas 

femininas como lactação e a habilidade de gerar vida em um útero, sendo assim, trata-se de 

uma mulher com uma “invólucro” masculina, apenas. 

É importante ressaltar que existem mais similaridades e conexões entre o gênero 

yaoi e a categoria slash. Considera-se frequentemente que o yaoi se desenvolveu 



 
 

 

  

independentemente do slash, o que é verdade até certo ponto. Todavia, ambos os gêneros 

surgiram como importantes tendências nos anos de 1970, uma época marcada pelo 

questionamento global de gênero e sexo. 

Além disso, antigas criações de romances homoafetivos, como as obras de Hagio 

Moto ou Takemiya Keiko, tiveram influências de obras ocidentais, conforme as últimas 

assumem, e entusiastas de ficção slash estavam pelo menos cientes da existência de mangás 

yaoi antes mesmo de serem comercializadas no Ocidente. “More recently, a plethora of 

Harry Potter-inspired slash and doujinshi have revealed the extent to witch the two fan 

subcultures (yaoi/boy’s love and slash) are influencing one another”. (LEVI, A.; Mcharry, 

M.; Pagliassotti, D., 2008)10 

Existem controvérsias quanto à representação da homossexualidade nas narrativas 

yaoi. De um lado, condena-se o modo como ela é abordada, acusando o gênero de distorcer 

a realidade dos homossexuais (CÉ, apud NAH, 1998) e de outro, acredita-se, que, dando 

ênfase aos romances centrados em jovens de aparência andrógina, há um processo de 

alienação em relação à diversidade estética do universo gay (ARANHA, apud PARK, 

1998). Porém a primeira perspectiva parece estar contaminada por um excessivo 

engajamento político que simplesmente deixa de contemplar a autonomia da dimensão 

ficcional, que fica mais clara dentro do contexto do surgimento do gênero yaoi, ou seja, em 

um cenário exclusivamente feminino em que o debate acerca da homossexualidade 

masculina não era preocupação primária. Por outro lado, entende-se que, ao tomar as 

relações homossexuais como objeto, o yaoi não está simplesmente retratando a realidade do 

universo homossexual, mas um modo de expressão que escaparia ao senso comum 

(ARANHA, apud SHIN 1998). 

Lusing (2006) destaca a mesma impropriedade da segunda perspectiva, 

argumentando que: “many readers of BLB manga hold positive views of gay men and are 

                                                 
10 “Mais recentemente, uma pletora de slash e doujinshis inspirados em Harry Potter tem revelado que a extensão de duas 

culturas de fãs (yaoi e slash) tem influenciado uma à outra.” 



 
 

 

  

also interested in meeting those who do not look like bishounen, for instance rugged or fat 

bears11”. 

Uma relevante investigação centrada nos estudos de recepção foi desenvolvida por 

Sueen Noh (2006, p. 245), buscando apreender a representação da homossexualidade 

masculina no yaoi. Partindo do público-alvo deste mangá (jovens mulheres heterossexuais) 

na Coreia, três tipos de representação preponderantes foram observados. Entrevistando as 

leitoras sobre o motivo que as levava a se interessar por um gênero de manga cuja temática 

central é a homossexualidade, chegou a três pistas: pelo tema, sem qualquer preocupação 

com a verossimilhança em relação à “homossexualidade real”; pela fantasia feminina; e 

pela expressão feminina de subversão das convenções sociais, através do imaginário 

masculino. 

 Analisando as respostas obtidas nas entrevistas, elas apontavam para uma sensação 

de limitação da expressão da sexualidade feminina na Coreia, sob o peso de uma tradição 

machista. Noh conclui que o gênero yaoi representaria um espaço de expressão da 

sexualidade reprimida das mulheres asiáticas que encontram na aparente homossexualidade 

masculina um caminho para revelar suas próprias expectativas e desejos sexuais.  

É importante notar que, embora o trabalho de Noh seja desenvolvido na Coreia, a 

autora destaca que a menor valorização da mulher em relação aos homens, inclusive nas 

relações afetivas, é ainda hoje um paradigma do Extremo Oriente. Portanto, o yaoi pode ser 

considerado um espaço de expressão do imaginário feminino oriental, que se vale das 

relações homossexuais masculinas como ferramenta, pois, embora o yaoi não seja 

estimulado, é em parte aceito no universo sociocultural japonês. O deslocamento do foco 

para uma relação entre homens colocaria as partes envolvidas em um estado de 

equivalência e equidade perante a sociedade oriental, dando margem para mulheres se 

manifestarem em condições de igualdade em relação aos homens 

 As leitoras de yaoi recriariam seus mundos através da imagem de dois homens em 

relacionamento, colocando nas falas masculinas conteúdos que diriam respeito não ao 

                                                 
11 “Muitos leitores de manga BLB que possuem uma visão positiva de homens gays também estão interessados em 

encontrar aqueles que não se parecem com um bishounen, por exemplo, rústicos ou ursos gordos.” 



 
 

 

  

universo homossexual masculino, mas ao próprio universo feminino. (MCLELLAND, apud 

LEVI, 2008, p. 90) 

Atualmente, o yaoi tem tido uma crescente visibilidade e presença no Ocidente, 

sendo que seu auge ocorreu nos Estados Unidos em 2005, após o sucesso de populares 

séries de mangá como FAKE (1994), Kizuna (1994) e Eerie Queerie! (1999) e suas 

respectivas divulgações em convenções de quadrinhos e animes populares, como a Comic-

Con Internacional. A criação de eventos internacionais voltados apenas para o gênero como 

a Sakura-con e a Yaoi-con, o sucesso da importação e tradução de títulos, a repercussão de 

séries traduzidas e já licenciadas bem como o impulso gerado pelos grupos de fãs que 

escaneiam (scanlations) e traduzem títulos comercializados apenas no Japão indicaram uma 

existente audiência ávida por materiais deste gênero de quadrinhos e animação. 

No Brasil, em 2007 o mangá Gravitation (1996) de Maki Murakami foi publicado 

pela editora JBC, sendo a primeira publicação yaoi de ampla distribuição nacional. Embora 

anteriormente já fosse possível verificar alguma circulação do subgênero, por exemplo, X-

1999 (1992), em 2003, e Tokyo Babylon (1990), em 2005, ambos da editora JBC também, 

bem como doujinshis em comunidades virtuais, Gravitation marca a penetração do yaoi no 

mercado editorial brasileiro em larga escala, seguido por Princess Princess (2002) 

publicado em 2008 pela editora Panini e Black Butler (2006) (Kuroshitsuji, no original) em 

2012, pela mesma editora.  

Embora em menor número, existem no Brasil também grupos como o Blyme Yaoi 

que traduzem trabalhos de scanlations para o público brasileiro e os disponibilizam através 

de sites, blogs e redes sociais sem qualquer tipo de custo em um trabalho realizado de fãs 

para fãs. 

CONCLUSÃO 

Nota-se que o yaoi, em sua temática, não aborda a homossexualidade masculina 

real, mas sim uma representação de relacionamento homoafetivo através do imaginário 

feminino, e por se tratar de uma representação e não da realidade, este casal homoafetivo 

possui todas as características de um casal heteronormativo, porém usando um invólucro de 



 
 

 

  

aparência masculina, uma vez que temos corpos masculinos performando como mulheres 

dentro da narrativa.  

Por ter sua origem em um país que ainda é misógino e homofóbico, o yaoi propõe 

quebrar tabus, mas, ao invés disso, traz uma narrativa homossexual com modelo bastante 

conservador. 
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