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Resumo 

 
O presente trabalho objetiva analisar a arte seqüencial oriental, o mangá, especificamente o 
gênero yaoi, cuja temática homoerótica, apresenta diversos estereótipos e variadas 
representações culturais sobre o universo sócio-sexual. Trabalharemos com o yaoi japonês 
“Gravitation”, no intuito de problematizar como o personagem masculino é construído e 
significado, bem como suas relações de sociabilidade, considerando que esse produto 
cultural é dirigido a um público de leitores específicos: adolescentes e jovens. Como 
suporte teórico, balizamos nossa análise em autores como Certeau, Hall e Butler, Burke, 
entre outros. 
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O presente artigo pretende problematizar como a masculinidade tem sido 

construída nas revistas em quadrinhos, em especial, na arte seqüencial oriental. Nos 

deteremos, em particular, na temática homoerótica direcionada para o público leitor jovem, 

onde aparecem   estereótipos de homens e casais, fazendo com que as percepções do leitor 

sobre as relações possam ser influenciadas, surgindo identificações, assim possibilitando a 

esse leitor construir suas próprias identidades. 

Nos questionamos se esse leitor constrói sua visão sobre o mundo a partir da 

leitura, se sua identidade é formada e fragmentada com essas informações (sem intenções?), 

mesmo sua sexualidade é abalada ante tais informações, que adquirem caráter performático, 

mantendo, alterando, repetindo as normas estabelecidas, seja para excluir ou incluir o 

sujeito. 

 Por muito tempo os quadrinhos foram renegados pelos meios acadêmicos como 

objeto de pesquisa, contudo,  atualmente podemos perceber que a mistura desenho e texto 
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pode resultar em interessantes estudos. “Os quadrinhos são uma idéia poderosa, que no 

entanto foi desperdiçada, ignorada e mal compreendida durante anos. (McCLOUD, 2006, 

p.238) O antigo fantasma dos documentos que ainda assombra a vida dos intelectuais, 

fazendo com que ainda haja uma seleção de fontes de pesquisa, isto fez com que se 

relegasse aos quadrinhos um patamar inferior. Segundo Will Eisner, “a leitura da revista em 

quadrinhos é um ato de percepção e de esforço intelectual.” (1985, p.8), como em um 

documento “oficial” a leitura deve ser feita, intelectualidade é necessária para sua 

elaboração e montagem, o mesmo possui intencionalidades e um público alvo. 

Mas os quadrinhos tem se tornado algo que não se pode querer tornar 

inexistente e onde não há espaço para indiferença. Seja pelo número crescente de sua 

produção ou seus fãs que querem participar e ser como seus heróis. Somos acostumados a 

remeter à ideia de quadrinhos às histórias do Batman, Super-man, ou  da turma da Mônica. 

Desenhos ocidentais, que usam esse meio como referência, mas do outro lado do planeta – 

no Oriente - uma produção e criação diferentes de quadrinhos são feitas, são os mangás. 

Sob o olhar do leitor do Ocidente o mangá pode parecer um mero livro de 

entretenimento que se lê de trás para frente, com alguns ideogramas orientais e personagens 

com os olhos grandes e redondos. Uma história de samurais, heróis da cultura oriental ou 

sobre a destruição do mundo, isso pode ser o que o ocidental imagina que seja o mangá. 

Somos acostumados aos modelos norte-americanos e europeus de histórias em quadrinhos, 

mas o mangá não surge sob influência destes, mas “como um reflexo da própria forma 

japonesa de perceber o mundo”.(BARBOSA, 2005, p.109)  Steve McCloud afirma que “o 

Oriente tem uma tradição de obras de arte cíclicas e labirínticas. Os quadrinhos japoneses 

parecem herdar essa tradição, enfatizando mais o ‘estar lá’ do que o ‘chegar lá’”.(1995, 

p.81)  

Mesmo com o número cada vez mais crescente de mangás que são publicados 

no país, eles ainda causam certo estranhamento. É uma cultura que se quer fazer mais 

conhecida e respeitada, procurando espaço e leitores, e tem conseguido atingir isto.  Como 

afirma Sato, “não podemos esquecer que o mangá é antes de tudo, um meio de 
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comunicação de massa e um estilo de história em quadrinhos. O japonês criou e consolidou 

um estilo de história em quadrinho que passou a ser aceito no mundo inteiro”.(2005, p.60) 

Como qualquer outro tipo de arte, o mangá possui vários gêneros diferentes, 

direcionados a diferentes leitores, idades e sexos. Trabalharemos especificamente com o 

yaoi (ou Boys Love) que trata da relação amorosa entre dois homens, e não possui 

necessariamente cenas de sexo explícito.  Entre os yaoi, escolhemos o “Gravitation” de 

autoria da japonesa Maki Murakami, sendo publicado no Brasil em 2007 pela JBC em 12 

volumes, com classificação etária para maiores de 16 anos.  

Percebendo como a masculinidade é construída nesse mangá de maneira 

estereotipada e cômica, que apesar da temática homoerótica,  este yaoi, no Japão, não é 

direcionado para um consumidor gay, mas para um público adolescente e na maioria das 

vezes, feminino. “Gravitation”, no Brasil, além de um público jovem feminino, podemos 

perceber que o leitor masculino também tem acesso ao yaoi, pois se identifica com a 

história apresentada. No Japão, esse tipo de literatura é mais comum, não existe visão 

pecaminosa. O mangá não é feito para homossexuais nem incita a esse tipo de 

relacionamento, é apenas uma forma fantasiosa de passar pela vida. 

“Gravitation” trata de um relacionamento amoroso entre um jovem cantor, 

Shuichi Shindou, que é sentimental, chorão, que possui dois sonhos na vida: formar uma 

banda de sucesso e arrumar uma namorada, mas não possui talento para escrever músicas. 

E um famoso novelista, Yuki Eiri, este revela uma personalidade sarcástica e impaciente, 

sendo mais velho e mais experiente que seu parceiro. 

O romance trata de como os dois se aproximam mais e mais no decorrer da 

história, onde Shuichi descobre sua sexualidade e se envolve com Yuki, superando 

obstáculos impostos pela sociedade e por suas diferentes personalidades. A seguir dois 

exemplares de capas do mangá: 
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Figura 1: Primeira edição em inglês.           Figura 2: Edição nº 7, publicada no Brasil pela JBC. 
 

Pelas capas dos exemplares de “Gravitation” percebemos que esse tipo de 

mangá é um material que possui estereótipos que “são desenhados a partir de características 

físicas comumente aceitas e associadas a uma ocupação. Eles se tornam ícones e são usados 

como parte da linguagem na narrativa gráfica”.(EISNER, 2005, p.22) O mangá institui e 

reafirma as representações que a sociedade em que ele é produzido possui, pois “só 

percebemos o mundo através de uma estrutura de convenções, esquemas e estereótipos, um 

entrelaçamento que varia de uma cultura para a outra”.(BURKE, 1992, p.15)  

A cultura em que estamos inseridos produz e compreende as construções que 

são feitas em seu meio. O mangá é mais uma forte ferramenta que propaga esses conceitos 

e imagens elaboradas, porque “o poder de atração que os mangás exercem é muito grande. 

Por meio da leitura os leitores imediatamente se identificam com os personagens que 

retratam situações vividas no dia-a-dia ou revelam anseios e sonhos escapistas” (LUYTER, 

2000, p.13) e passam a adotar e repetir o que adquirem através da leitura, esse tipo de 

publicação retrata a figura de homens idealizados. 

Aqueles que leem são capazes de absorver para si características das leituras que 

fazem, assim sua identidade se transforma, segundo Stuart Hall vivemos em uma época 

onde as identidades estão em crise, em que “o próprio processo de identificação, através do 

qual nos projetamos tornou-se mais provisório, variável e problemático”.(1997, p.12)  

O sujeito constrói-se de forma incompleta, inacabada, enfrentando a 

multiplicidade de signos e representações culturais que lhe cercam, com as quais pode se 



 

5

identificar ou rejeitar, ao menos temporariamente. Isto é notado ao vermos jovens vestidos 

e se comportando como muitos dos personagens dos mangás japoneses.     

Essa identificação constrói o sujeito masculino, os dois personagens principais 

de “Gravitation” possuem características físicas e personalidades estereotipadas. Não 

apensa nesse yaoi específico, mas essas características já são normais aos mangás que 

trazem essa temática, muitos dos quais com comicidade em seu enredo. 

 Os personagens são construídos no mangá de forma a serem reconhecidos em 

seu papel na história e na relação: um homem mais alto, sério, olhos menores, mais racional 

e masculino; e o outro - Shuichi Shindou, mais baixo, com olhos maiores, características 

infantis, mais delicadas, construções associadas à feminilidade.   

Suas masculinidades são construídas de forma como a sociedade vê o casal 

homossexual, um homem másculo e mais racional com um parceiro mais sensível e 

passional. Todo casal homoerótico é tão simples assim? Isto seria a versão de um casal 

heterossexual, com funções e características diferentes, sendo interpretado por dois 

homens, a autora quer passar-nos as construções que são feitas nos casais “normais”, para 

dentro do casal de homens do yaoi. 

Essas mensagens que o mangá contém faz com que o leitor absorva esse 

conteúdo e imagens, essa “leitura (da imagem ou do texto) parece, álias constituir o ponto 

máximo da passividade que caracterizaria o consumidor”.(CERTEAU, 1990, p.49) 

Realmente quem lê é tão submisso ao conteúdo do material lido? O leitor tira suas próprias 

conclusões ao ler o que está nas páginas do mangá. 

Eis Shindou e Eiri em dois momentos no mangá, podemos perceber as 

características diferentes entre os dois, seriedade e comicidade se contrapõem na construção 

de seus personagens. 
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Figura 03                                                 Figura 04 
 
Diferentes características entre os personagens querem mostrar que cada um possui uma função própria 

dentro da história. 
 

Em “Gravitation”, esse conflituoso relacionamento busca ser naturalizado, em 

meio à comicidade e diálogos entre os personagens. O leitor externaria essa aceitação em 

sua vida? Trataria a homoafetividade como trata a que é transmitida pelo mangá? Michel de 

Certeau afirma, sobre o leitor,  que “as coisas que entram na página são sinais de uma 

‘passividade’ do sujeito em face de uma tradição; aquelas que saem dela são as marcas de 

seu poder de fabricar objetos”.  (1990, p.226) Esse leitor fabrica, produz ideias, 

preconceitos, imagens e representações a partir de um ‘produto’ final que é adquiro, “as 

características daquele cuja a mão segura a caneta afetarão as percepções daquele cuja as 

mãos segura a obra”. (McCLOUD, 2006, p.98) A forma cômica que a autora apresenta a 

relação fará com que o leitor veja de maneira diferente a homossexualidade? 

Os estereótipos que estão presentes no mangá começarão a ter sentido e ser 

identificados na vida e meio daqueles que o lêem. “O texto só tem sentido graças a seus 

leitores; muda com eles; ordena-se conforme códigos de percepção que lhe escapam”. 

(CERTEAU, 1990, p.266) As fabricações que o leitor do mangá realiza modifica e reitera 

sua compreensão do mundo e suas identidades, mesmo sua identidade sexual, pois através 

da comicidade a relação homossexual é construída e naturalizada. 

Mas, “nenhuma pessoa pode assumir o controle sobre todos os códigos 

múltiplos e muitas vezes contraditórios pelos quais a informação sobre a identidade e 

atividade sexuais pode parecer ser transmitida”. (SEDGWICK, 2007, p.38) Os discursos 



 

7

que envolvem a construção identitária não são oriundos dos editores e desenhistas dos 

mangás, mas o leitor está rodeado de discursos heterossexualizados que percebe o 

homossexual como o ‘anormal’, cômico, que deve ser observado com atenção especial. 

Uma sexualidade que quer construir corpos heteros e másculos, em que a normalização 

deve ser instituída. Essa homogeneização que conceitua e estigmatiza a partir da norma 

heterossexual. 

 

Pois certamente, ainda que de modo paradoxal, é a insistência paranóica 
com que as barreiras entre “os homossexuais” (minoria) e “os 
heterossexuais” (maioria) são reforçadas, no século XX, por não-
homossexuais e, especialmente, por homens contra homens, que mais 
abala nossa capacidade de acreditar nos “homossexuais” como uma 
categoria separada e não problemática de pessoas. (SEDGWICK, 2007, 
p.43) 

 

Mesmo a maioria que se declara heterossexual, esse desejo pelo sexo oposto é 

um constructo social, mais um discurso socialmente construído e elaborado. O qual utiliza 

o sujeito “diferente”, gay, para se auto-afirmar como desejo e indivíduos “normais”, 

instituindo  uma norma ao conceituar o outro como fora dos limites postos. O yaoi seria 

mais um elemento de afirmação dessa sexualidade heterossexual? Ou seria ele uma obra 

subversiva?  

Tradicionalmente, quer se naturalizar os binarismos homem/mulher ou 

hetero/homossexual,  porém o sujeito múltiplo e plástico não se resume aos opostos 

feminino/masculino. Estes não são definidos biologicamente, como um bem natural e 

inerente à sua existência. Sob esta perspectiva o sujeito que fugisse as regras, seria um 

doente, anormal e errado. Mas como dizer que um homem não é homem por natureza? Ou 

uma mulher não é uma mulher desde o nascimento? Mesmo em “Gravitation”, nosso 

pequeno cantor tinha por meta conseguir uma namorada, um desejo pelo sexo oposto. 

Judith Butler afirma que o sexo  

 

não apenas funciona como uma norma, mas é parte de uma prática 
regulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força 
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regulatória manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o poder 
de produzir — demarcar, fazer, circular, diferenciar — os corpos que ela 
controla. Assim, o "sexo" é um ideal regulatório cuja materialização é 
imposta: esta materialização ocorre (ou deixa de ocorrer) através de 
certas práticas altamente reguladas. (1999, p. 110) 

 

O sujeito masculino é fruto dessa regulação, com a qual interage e se integra, 

fazendo assim com que a sua identidade sexual se torne naturalizada e reconhecida como 

normal e dentro dos limites impostos. “Ele não é um simples fato ou a condição estática de 

um corpo, mas um processo pelo qual as normas regulatórias materializam o ‘sexo’ e 

produzem essa materialização através de uma reiteração forçada destas normas”. 

(BUTLER, 1999, p.111)  

A necessidade de reiteração demonstra que a materialização nunca está 

completa, que é um processo contínuo, onde os corpos não se conformam ou se sujeitam 

docilmente. Uma regulação que aparenta estabilidade, mas está cercada de mobilidade e 

incertezas. A construção que regula  não “apenas ocorre no tempo, mas é, ela própria, um 

processo temporal que atua através da reiteração de normas; o sexo é produzido e, ao 

mesmo tempo, desestabilizado no curso dessa reiteração.”  (BUTLER, 1999, p.118) Nas 

páginas do yaoi, essas regulações são burladas e uma brincadeira com os gêneros é 

construída. 

O “sexo” não é inerente e estático na vida do sujeito, definindo o que alguém é, 

mas como afirma Butler “ele é uma das normas pelas quais o ‘alguém’ simplesmente se 

torna viável, é aquilo que qualifica um corpo para a vida no interior do domínio da 

inteligibilidade cultural.” (1999, p.111). A viabilidade que se suponha seja heterossexual, 

assim o individuo passa a ser aceito e reconhecido como sujeito. A masculinidade como 

modelo é posta em contínua reiteração discursiva fazendo com que os indivíduos se 

modelem a partir de seus paradigmas, mesmo o yaoi transmite modelos de masculinidade, 

que mesmo não sendo intencional (será?) cria uma regulação para aqueles que o leem. 

Mas, fugindo a essa regulação, a instabilidade pode ser percebida na existência 

de sujeitos que não se adequam às regras, pois “ainda que essas normas reiterem sempre, de 

forma compulsória a heterossexualidade, paradoxalmente, elas também dão espaço para a 
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produção dos corpos que a elas não se ajustam”.(LOURO, 2001, p.541) Estes seriam o que 

Butler nomeia como os “sujeitos abjetos” estes são os que não detem o status de sujeitos 

inteligíveis, que cruzam a fronteira da normalidade. No yaoi, essas fronteiras são 

ultrapassadas, este é um produto que torna visível uma forma “diferente” de relação entre 

dois indivíduos “iguais”. Há uma reiteração de padrões contrários ao instituído como 

verdadeiro, mesmo que escape da fronteira de forma cômica e estereotipada. 

Essa constante reiteração, Judith Butler chama de performatividade, conceito 

que esta toma emprestado da lingüística, o qual  

 

não é, assim, um ‘ato’ singular, pois ela é sempre uma reiteração de uma 
norma ou conjunto de normas e na medida em que ela adquire o status de 
ato no presente, ela oculta ou dissimula as convenções das quais ela é uma 
repetição.(1999, 121)  

 

Uma repetição que constrói aquilo que nomeia, produzindo corpos e sujeitos. O 

homem devido sua fragmentação, precisa desse constante movimento para construção e 

reafirmação de sua masculinidade. O estabelecimento da normalidade e de identidades 

estereotipadas acontece nessa reiteração, onde passam a ser conceituadas e nomeadas, essa 

“nomeação é, ao mesmo tempo, o estabelecimento de uma fronteira e também a inculcação 

repetida de uma norma”. (BUTLER, 1999, p.116)  

O sujeito “regulado” ao ler o romance yaoi deveria ser cauteloso, ali as normas 

são infringidas, a masculinidade heterossexual é posta em meio à brincadeira e tratada de 

forma jocosa, onde seus pressupostos conceituais são colocados em xeque ante a relação 

homossexual presente no mangá, esta mostra o casal que vive os conflitos e prazeres da 

relação. O mangá yaoi, o qual é direcionado para um público jovem em formação (este que 

nunca cessará sua formação para desespero dos que querem manter a ordem), deve ler o 

romance, mas lembrando das reiterações que são feitas sobre sua própria masculinidade. 

“Gravitation” traz muitas das representações que estão ao nosso redor, apesar da 

comicidade e estereótipos, os leitores se identificam em suas imagens, seja as idealizações 

do sujeito masculino ou a relação entre Yuki e Shindou.  O desejo de ultrapassar a fronteira 
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deve ser abolido e permanecer no seguro caminho normalizado. Mas essa fronteira não é 

bem vigiada, é ultrapassada a cada nova identificação com o “não-normal”. Esse tipo de 

literatura é absorvido pelos seus leitores, que passam a saber que do outro lado da fronteira 

é possível existir e ter prazer.   
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