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UM RECORTE HOMOERÓTICO EM CABARÉ DA RRRRRAÇA, 
DO “BANDO DE TEATRO OLODUM” 
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 Resumo 
 

 Essa comunicação faz uma leitura do texto teatral Cabaré da 
Rrrrraça, escrito pelo “Bando de Teatro Olodum”, quanto às suas 
caracterizações estéticas do personagem homoerótico Edimilson/ Edileuza, 
questionando o personagem, suas atitudes e interação com os outros 
personagens. A peça apresenta uma discussão em torno dos direitos étnicos 
dentro de uma sociedade pós-moderna. Apesar de ter o foco na luta igualitária 
do movimento negro pelo seu espaço na sociedade, o texto apresenta uma 
variedade de identidades, e atitudes que muitas vezes negam o ideal de 
igualdade e direitos. Assim, a partir do estudo das identidades e do caráter 
cultural da sexualidade, propomos discutir a questão da identidade 
homossexual e sua representação na peça, discutindo os valores éticos e 
culturais que formam a sociedade contemporânea. 
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O Movimento Negro 

O Brasil é um país miscigenado onde vários povos contribuíram para 

sua formação com suas “variedades de princípios”3. A sociedade brasileira 

passou por um período de escravidão, mas a abolição da escravatura em 1888 

(THEODORO, 2008, p. 09.) não evitou a exclusão da população negra. Antes 

do fim da escravidão, a crise nacional levou o governo a tomar atitudes que 

eliminavam o negro. Conforme Theodoro o “[...] trabalho escravo, núcleo do 

sistema produtivo do Brasil Colônia, vai sendo gradativamente substituído pelo 

trabalho livre no decorrer dos anos 1800” (THEODORO, 2008, p. XX). 

Entretanto a substituição do trabalho escravo não foi direcionada aos negros, 

que apesar de viverem em função de seus „donos‟, não tiveram a oportunidade 

de optar pelo trabalho livre, já que, ainda segundo Theodoro, os mecanismos 

legais “[...] como a Lei de Terras, de 1850”, e “[...] o processo de estímulo à 

imigração, forjaram um cenário no qual a mão-de-obra negra passa a uma 

condição de força de trabalho excedente”. (THEODORO, 2008, p. XX) 

Dessa maneira, a população negra livre tem que sobreviver sem terras 

para plantar sua subsistência, ou sem educação para inserção no mercado de 

trabalho. Ainda hoje podemos ver os negros brasileiros lutando por um espaço 

em escolas e faculdades, no mercado de trabalho e nas camadas sociais de 

prestígio. O racismo, “que nasce no Brasil associado à escravidão, consolida-

se após a abolição, com base nas teses de inferioridade biológica dos negros” 

(THEODORO, 2008, p. 28). Vivemos um período de branqueamento 4  que 

                                                             
3
 Bauhman afirma que as comunidades se integram por entidades identitárias às quais se 

referem, cujos membros vivem e se ligam por interesses comuns, “idéias e uma variedade de 
princípios”, que podem ser religiosos, étnicos ou de identificação de propostas.  “A questão de 
identidade só surge com a exposição” a essas comunidades “em nosso mundo de diversidades 
e policultural.” (BAUHMAN, 2005, p. 17.) 
4
 “O conceito de ideologia do branqueamento não existe só no Brasil ele reflete uma proposta 

ideológica presente na formação de países no novo mundo. No Brasil esse conceito surgiu com 
o objetivo de extinguir o segmento negro brasileiro desde o século XIX. Havia uma expectativa 
do Brasil tornar-se um país branco, como conseqüência do cruzamento de raças.” (VIEIRA, 
2009, p. 71)  
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segundo Jaccoub vigorou “até os anos 30 do século XX.” (JACCOUB, 2008, p. 

49). A raça negra não era valorizada, o que levou a população afrodescendente 

a lutar por reconhecimento. 

As comunidades negras, assim, se agrupam e reivindicam seus direitos. 

Políticas públicas vão sendo formuladas com a intenção de minimizar o 

contraste social e abonar os danos causados pela história.  Surge então a 

questão de identificação racial, em que o indivíduo descendente direto ou 

indireto de africanos busca uma afirmação. Ainda estamos no limiar da 

proposta de valorização racial negra, onde cada vez mais grupos se identificam 

e fazem parte da luta. Entre as inúmeras vertentes de movimentos, a arte 

aparece para levar informação e denúncia. O “Bando de Teatro Olodum” faz 

sua participação, expondo características próprias da cultura negra baiana, 

buscando conscientizar seu público alvo a se identificar como tal – negros – e 

assim firmar-se como uma corrente social válida em nossa sociedade. 

Assim como o movimento identitário negro, outros movimentos surgem 

em nossa sociedade como o Movimento Gay. Esses movimentos lutam por 

valorização e respeito. Buscam um lugar de prestígio onde não haja violência 

física ou moral para com seus integrantes.  

O Movimento Gay 

Esses movimentos identitários criaram uma onda de revolução de 

direitos civis. Desde a Revolução Francesa com seu slogan Liberté, Egalité, 

Fraternité, que a sociedade moderna se agrupa em, segundo Foucault, 

“dispositivos de conjunto” (1999, p. 91), e vários dispositivos secundários. 

Nesse contexto, o gay, que antes era reprimido por uma sociedade burguesa, 

vê-se detentor de direitos legais e sociais. Sendo assim, pessoas que se 

identificam como gays se juntam e reivindicam seus direitos. Como membros 

de nossa sociedade líquida5, os integrantes do Movimento Gay nacional pedem 

                                                             
5
 Bauman afirma que estamos “[...] agora passando da fase “sólida” da modernidade para a 

fase “fluida”. E os “flúidos” são assim chamados porque não conseguem manter a forma por 
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que obedeçam aos direitos civis e à liberdade de expressão garantida aos 

cidadãos brasileiros pela Constituição Federal de 1988. 

O gay, antes reprimido e isolado em seu quarto, com seus pudores 

impostos pela sociedade religiosa, se agrupa e se identifica com outros que 

também não se enquadram na heteronormativização. Com o desenvolvimento 

das mídias comunicativas, a troca de informação imediata através de 

comunidades virtuais, e-mails, entre outros, facilita o contato entre pessoas 

pertencentes a grupos identitários. Esse aglomerado de pessoas que lutam por 

reconhecimento em toda parte tem feito a diferença. Nossa sociedade está se 

democratizando, e dando direitos e vozes aos seus integrantes. Aos poucos, 

políticas públicas visam os sujeitos considerados à margem, como os gays e 

negros. 

A homossexualidade, que já foi classificada como doença pela 

Associação Americana de Psicologia (American Psycological Association)6, é 

considerada hoje uma “orientação sexual” conforme a mesma assossiação 

(www.apa.org, 2011). O cidadão civilizado do século XXI tem o dever de 

cumprir as leis humanas, já que a ética – “conjunto de preceitos sobre o que é 

moralmente correto ou errado” (HOUAISS, 2004, p. 319) – não deu conta 

sozinha de evitar tratamentos anti-sociais, e na maioria das vezes 

perturbadores. Adolescentes na década de 90 no Brasil, que se viam diferentes 

dos padrões sociais do matrimônio e procriação, sentiam-se diferenciados e 

eram colocados à margem. 

Há leis que protegem os cidadãos de abusos físicos e morais, entretanto 

casos de agressões a homossexuais são constantes. O casamento, a adoção e 

até mesmo o livre direito de ir e vir fazem parte das leis que são reivindicadas 

desde 28 de junho de 1969 em Nova York, onde podemos encontrar o primeiro 
                                                                                                                                                                                   
muito tempo e, a menos que sejam derramados num recipiente apertado, continuam mudando 
de forma sob a influência até mesmo das menores forças.” (BAUMAN, 2005, p. 57) 
6
 “In the past, the studies of gay, lesbian, and bisexual people involved only those in therapy, 

thus biasing the resulting conclusions. When researchers examined data about such people 
who were not in therapy, the idea that homosexuality was a mental illness was quickly found to 
be untrue.”(www.apa.org, 2011.). 
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movimento identitário gay nos EUA (JOHAN, 2005.). O movimento existe e 

amplia-se, e cada vez mais pessoas se identificam com seus membros. 

O Movimento Gay estratifica-se, ramificado em outras identidades que o 

compõem. O gay, agora já dentro de um dispositivo identitário, divide-se em 

subgrupos dos quais as características visuais ainda são o maior instrumento 

para identificação. O gay, a lésbica, o travesti, o transexual e o crossdresser 

dentre outros, por exemplo, são designados a partir de sua performance. 

Bando de Teatro Olodum 

 Dentro desse contexto de lutas por valorização e respeito, encontramos 

a partir de 1990 o “Bando de Teatro Olodum” com textos teatrais que fazem um 

resgate da cultura afrodescendente. O grupo teatral aparece na cena baiana, 

segundo Nildes Costa Ribeiro Vieira (2009), dentro da Escola Criativa Olodum, 

instituição que tem o intuito de dinamizar ações educativas e culturais do 

Olodum. O projeto inicial teve como coordenadores “Márcio Meirelles, Chica 

Carelli, Maria Eugenia Millet e Leda Ornelas” (VIEIRA, 2009, p. 48), com a 

proposta de reinventar o teatro. 

 Há então, após a idealização, a necessidade de formar uma trupe, ou 

bando, como se autodenomina o grupo, para por em prática as ideias 

inovadoras do diretor Márcio Meirelles, e atingir o público alvo – a comunidade 

negra baiana, como também o Brasil. De acordo com Vieira, “para selecionar 

os atores que mais tarde formariam o núcleo do Bando de Teatro Olodum”, 

cem pessoas foram inscritas, e, dentre estes, 30 foram escolhidos “[...] via carta 

para uma seleção final de vinte e dois artistas.” (VIEIRA, 2009, p. 51). 

 O Bando “[...] apareceu no cenário artístico cultural pela primeira vez em 

25 de janeiro de 1991” (VIEIRA, 2009, p 53). Vieira afirma que em 15 anos o 

grupo encenou 24 peças. O teatro produzido pelo Bando tem a característica 

de teatro de revista, com a intenção de, através da arte, mostrar uma realidade 

brasileira, muitas vezes negada; fazer seus espectadores pensarem sobre as 

práticas cotidianas em relação às diferenças. Em uma das apresentações do 
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Bando, segundo Vieira, mais especificamente na estreia de Cabaré da 

Rrrrraça, os espectadores que se identificassem como sendo negros pagariam 

meia-entrada, o que gerou uma repercussão positiva para a divulgação da 

peça. 

 O Bando firmou-se no cenário baiano e nacional, seus atores ganharam 

renome e suas peças fama. Dentre as peças, Ó Paí Ó ganhou uma versão 

cinematográfica e virou série de televisão em seguida. Os personagens ficaram 

assim conhecidos por quem não tinha acesso ao ambiente teatral baiano. Seus 

atores também tiveram o reconhecimento do público. Lázaro Ramos e Erico 

Brás são alguns dos quais podemos citar. 

 O grupo teatral “Bando de Teatro Olodum”, da Bahia, vem encenando 

peças de sucesso com textos concisos e instigantes, introduzindo o negro na 

cena teatral brasileira seguindo os passos de Abdias do Nascimento, com o 

“Teatro Experimental do Negro”, no Rio de Janeiro. O texto de “Cabaré da 

Rrrrraça” cumpre seu papel de nos fazer pensar sobre as condições atuais do 

negro no Brasil, trazendo o dia-a-dia da comunidade negra de Salvador. Os 

personagens possuem características e vida própria, criando um clima de 

realidade para a encenação. O envolvimento do público em determinados 

momentos enriquece e aquece as discussões propostas pelo Bando, além de 

divertir num ambiente rico de aspectos culturais brasileiros. O bando pretende, 

dentre outras coisas, valorizar a cultura afrobrasileira.  

Cabaré da Rrrrrraça 

Dos textos escritos pelo Bando, este trabalho se interessa pelo Cabaré 

da Rrrrraça, visando analisar com mais detalhe o personagem homoerótico 

Edimilson/ Edileuza e seu relacionamento com outros personagens. 

 Vieira afirma que o texto original de 1997 é irônico e contundente, o qual 

foi “[...] escrito pelos próprios atores em parceria com o diretor, couberam 

temas como segregação racial, discriminação no trabalho, direito à liberdade 

religiosa” (VIEIRA, 2009, p. 82), entre outros temas ligados à questão da 
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identidade afrodescendente. O espetáculo conta experiências vividas pelos 

atores em seu cotidiano. Márcio Meirelles afirma que o espetáculo teve o 

mesmo método de construção que as outras peças, mas que Cabaré da 

Rrrrraça “foi uma virada na trajetória do Bando.” (MEIRELLES, s.d., p. 29). 

Dessa vez o grupo pensou em trabalhar com personagens do mundo fashion, 

[...] inspirado pela revista Raça Brasil, que tinha sido lançada e 
se transformado num bum editorial. Mostrando que existe uma 
classe média negra brasileira que consome e quer reconhecer-
se no que consome, quer ter seu espaço e suas referências de 
moda, de estilo. A revista atraiu muitas críticas por ser 
evidentemente uma reprodução, para negros, das revistas que 
conhecíamos até então, feitas para vender produtos de beleza 
e da moda, sem maiores conteúdos políticos. Mas a existência 
da revista em si já era uma atitude política, ainda que seu 
conteúdo fosse questionável. Resolvemos então discutir o 
negro como sujeito e objeto de consumo. Partimos da 
assertiva: consumo, logo existo, só assim o negro é alguém. 
Mas quem é esse alguém? O que é ser negro no Brasil, e 
como se manifesta o racismo entre nós? Criamos personagens 
de diversas classes sociais, com diferentes pontos de vista 
sobre a questão racial e colocamos outras questões para 
serem respondidas pelos personagens e pelo público. Tudo 
num formato revista, cabaré, para ser feito no novo espaço 
recém-inaugurado no Vila Velha, o Cabaré dos Novos, um 
café-teatro, onde o público fica muito próximo do espetáculo. 
(MEIRELLES, s.d., p. 29 - 30) 
 

O espetáculo, que foi um sucesso de público e crítica pela atualidade 

dos assuntos discutidos em 1997, continua sendo reeditado e atualizado, 

garante Vieira (2009). Dos atores do “Bando de Teatro Olodum” que fizeram 

parte do elenco original, muitos ainda estão no elenco atual. 

Logo na abertura da peça o personagem Wesley informa ao público: 

“Este é um espetáculo didático, panfletário e interativo” (BANDO DE TEATRO 

OLODUM, s.d., p. 04). Cria-se assim um diálogo com a plateia que fica em um 

espaço diferenciado do teatro tradicional, sendo que o palco é descentralizado 

como comenta Vieira. O texto contém discussões do grupo entre si e com o 

público, além de momentos musicais. 

O texto teatral Cabaré da Rrrrraça pode ser lido de várias maneiras. 

Nildes Vieira (2009) acrescenta que uma análise possível é dividir os 

personagens em quatro grupos. O primeiro grupo é composto pelos 
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personagens: Rose Marie, Jaqueline e Taíde, e “suas falas representam o 

individuo que internaliza os discursos apaziguadores e negam a discriminação 

racial em nome da democracia racial.” (VIEIRA, 2009, p. 85). O segundo grupo 

é composto por personagens que “acreditam que o negro tem algo “a mais” [...] 

Nessa concepção, a discriminação racial e a própria identificação étnica 

estariam relacionadas a fatores econômicos e ao status.” (VIEIRA, 2009, p. 85). 

Os personagens Patrocinado e Abará ilustram esse pensamento. O terceiro 

grupo é representado por Flávia Karine, “para quem o discurso da mestiçagem 

e da nacionalidade unifica os brasileiros e apaga todas as diferenças.” (VIEIRA, 

2009, p. 85).  Os personagens Wensley de Jesus, Dandara, Doutora Janaina, 

Edileusa, Seu Gereba, Marilda Refly e Nega Lua, que constituem o quarto 

grupo, “unem informações cientificas, dados estatísticos e questionamentos 

politizados.” (VIEIRA, 2009, p. 85). 

A peça traz a todo o momento discussões sobre discriminação, respeito 

e valores, que podem ser usadas tanto pelo Movimento Negro quanto pelo 

Movimento Gay. Tanto os gays quanto os negros querem ser aceitos na 

sociedade com respeito e direitos iguais aos demais, sem perder suas 

identidades. O personagem Taíde questiona o personagem Dra Janaína: “o 

negro faz parte da sociedade?” e a Dra Janaína responde: “Teoricamente faz 

[...]. Porque todo cidadão faz parte” (BANDO DE TEATRO OLODUM, s.d., p. 

04). Nesse momento podemos ver que mesmo sendo cidadão brasileiro, o 

negro, assim como o gay, não tem acesso aos direitos civis como deveria, 

precisa lutar para ser aceito e ter uma legislação específica para poder 

reivindicar seus direitos. 

Edimilson ou Edileuza! 

 Dos dezesseis personagens, colocaremos em foco o personagem 

Edimilson/ Edileuza. Esse personagem, além de carregar a identidade negra, é 

também homossexual e “mostra um discurso e uma consciência racial mais 

apurada, embora não declare ser militante de movimentos negros, nem se 

saiba de seu meio sociocultural.” (VIEIRA, 2009, p. 91).  O personagem é um 
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travesti, suas “[...] falas são politizadas e convida o leitor/ espectador à 

reflexão.” (VIEIRA, 2009, p. 91). Edileuza, que no texto é referido com esse 

nome nas rubricas, apresenta um jogo de identidades que carrega estigmas 

marginais, afrodescendente e gay, assim como o personagem Rosie Marie que 

é discriminada por ser mulher e por ser negra, como podemos ler em sua fala: 

“Sou discriminada quando pego o ônibus e criticam minha roupa, 
meu cabelo. Sou discriminada quando vou ao supermercado e o 
fiscal me segue como se eu estivesse roubando. Eu paro e digo: 
“Qual é, meu irmão? Perdeu alguma coisa?” Sou discriminada 
porque sou mulher e porque sou negra e muitos acham que eu devia 
estar pilotando o fogão da cozinha de alguém [...]”(BANDO DE 
TEATRO OLODUM, s.d., p. 06). 

 

O personagem Edileuza aparece em cena logo no início do espetáculo. 

Os personagens Abará, Jaque e Patrocinado estão discutindo os tipos de 

negros que segundo Abará são de dois tipos: “o negro”  e  “o negro fodido”. 

Edileuza se expressa contra a atitude dos outros personagens dizendo: “Que 

violência, pai!”. (BANDO DE TEATRO OLODUM, s.d., p. 08). Mostrando uma 

atitude pacífica. 

 Apresentado ao público, o personagem se afirma gay: “Eu gosto de ser 

mulher, sonhar, arder” (BANDO DE TEATRO OLODUM, s.d., p. 11)7. Usando a 

letra de Marina Lima ele identifica-se com o sexo feminino. Sua sexualidade é 

expressa nas falas, e também, nas vestimentas, maquiagem e trejeitos, como 

podemos ver em vídeos do espetáculo no Youtube 8 , contudo, sem ser 

militante do Movimento Gay. 

 Há aceitação de si por parte do personagem: “Aqui está: sou o patrão e 

a patroa dessa casa.” Sua fala demonstra que não há conflito interno, e que ele 

não tem vergonha de se assumir diante dos outros. Ele/Ela Usa um linguajar 

próprio dos travestis: “O que é isso, Edileuza?! Você é mulher forte! Reaja, 

                                                             
7
 No texto consta a citação de que essa passagem é de uma música de Marina Lima. 

8
 Cabaré da Rrrrraça. Enviado por Vila Velha em 02/01/2007. O Bando de Teatro Olodum faz 

uma crítica direta, irreverente e bem humorada contra o racismo no Brasil. Em cartaz aos 
domingos, de 07/01 a 11/02/2007 no Amostrão Vila Verão. + info: www.teatrovilavelha.com.br. 
Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=stGmV7ECVBc>. Acesso em: 19 de junho, 
2011. 
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bicha!” (BANDO DE TEATRO OLODUM, s.d., p. 11), e vai expondo uma 

personalidade gay confiante, evidenciando que ser mulher é seu desejo. 

Contudo, no decorrer da narrativa o personagem Abará - um artista de 

teatro – o discrimina por ser gay. Edileuza, dançando, encosta a bunda em 

Abará num determinado momento da peça, Abará, irritado, dispara a fala: “Sai 

pra lá, viado. Envergonhando a raça!” (BANDO DE TEATRO OLODUM, s.d., p. 

13). É evidente a homofobia nas falas desse personagem, que representa a 

parte negra da sociedade brasileira com suas questões raciais, mas que não 

aceita a diferença em questões sexuais. O “Sai pra lá” é bastante ofensivo, 

além de ser seguido de “viado”. Ser negro e gay é vergonhoso segundo Abará. 

Edileuza em seguida levanta as questões: “Que violência é essa? Será que 

nem viado negão pode ser?” (BANDO DE TEATRO OLODUM, s.d., p. 13). A 

violência verbal a atinge como se fosse física. E como o negro já é 

discriminado, Edileuza questiona os direitos de ser gay, como se o negro não 

pudesse ser nada em nossa sociedade, e até o direito de ser gay lhe é negado. 

É perceptível o conflito de identidades, assumir-se gay e negro. Essas duas 

vertentes foram colocadas à margem e seus membros não estão satisfeitos 

com sua situação atual.  

Nessa cena há discussão sobre a orientação sexual, onde o sujeito tido 

com uma identidade diferente do resto do grupo é acuado por sua 

performance. Seria possível termos duas identidades que não se agrupam? O 

personagem Edileuza deixaria de ser negro ao assumir sua homossexualidade, 

ou o contrário? 

 O preconceito está em toda parte, o espetáculo é um pequeno recorte 

da sociedade brasileira. Uma sociedade machista onde há iguais se 

discriminando, uma sociedade na qual até o negro discrimina  “[...] o negro, 

porque eu vejo aí um problema maior” (BANDO DE TEATRO OLODUM, s.d., p. 

14), usando as próprias falas de Edileuza. Esse problema maior citado pelo 

personagem é a internalização do preconceito, onde o gay discrimina o gay, e 

não se aceita. Esses conceitos de superioridade heteronormativa vêm de 

épocas distantes e estão impregnados no inconsciente coletivo. 
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A discriminação sexual, contra o gay, que aparece rapidamente na obra, 

não é o foco do Bando. Essa aparição sucinta serve para reflexão e mostra que 

o Bando tem consciência de que a minoria homoerótica deve ser respeitada. 

Contudo, não há um discurso da personagem travesti em defesa de sua 

identidade gay, oscilando durante a peça; há momentos de alegria e 

identificação gay, e em outro momento a negociação parece ser conveniente, 

como quando pede respeito: “me respeite: Edileuza, não. Dobre a língua que 

meu nome é Edimilson.” (BANDO DE TEATRO OLODUM, s.d., p. 13).  

O Bando a todo o momento ressalta a importância da visão como um 

detonador para a discriminação e o preconceito. O negro pela cor, e o gay 

pelas roupas ou trejeitos. Há uma passagem onde a Nega Lua canta o Rap da 

Discriminação, ilustrando como a visão leva à discriminação:  

“Você me olha e não se vê 
E não se vendo em mim, me discrimina 
Discriminando, você mata, pode crer 
Mas cuidado que eu disparo a minha rima 
 
Você não sabe que eu sou 
Mas se você quiser saber 
No meu sangue, no meu “soul” 
Quem sabe sou igual a você?” (BANDO DE TEATRO 
OLODUM, s.d., p. 14) 

 

Nessa passagem o personagem coloca a questão da discriminação pelo 

que é diferente. A falta de identificação gera o preconceito e desrespeito, 

quando o sujeito não se vê no outro, tende a eliminá-lo, modificá-lo, com a 

intenção de se sobrepor. Contudo somos todos seres humanos, com o mesmo 

sangue vermelho como afirma o rap “sou igual a você”. O reconhecimento de si 

gera o diferente, pois somos diferentes em inúmeros aspectos, e o diferente 

parece estar errado, para alguns, como no caso do personagem Abará. Vale 

ressaltar as falas do personagem Wesley ao comentar se existe ou não 

racismo no Brasil, pois caberia trocar a pergunta para „Há homofobia no 

Brasil?‟ e teríamos as mesmas respostas. E para acabarmos com a homofobia 

precisamos seguir dois passos fundamentais. “O primeiro passo: admitir que 

ele existe. [...] Segundo passo: educar.” (BANDO DE TEATRO OLODUM, s.d., 

p. 14). O personagem exemplifica que um criança não nasce racista, 
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acrescentamos ainda que essa criança também não nasce homofóbica, “ela 

adquire os valores da comunidade à sua volta” (BANDO DE TEATRO 

OLODUM, s.d., p. 14). A educação entra nesse momento, pois se “ensinarmos 

nossas crianças a admitirem e a admirarem as diferenças, tudo ficará muito 

mais fácil.” (BANDO DE TEATRO OLODUM, s.d., p. 13). Podemos nesse caso 

citar William Shakespeare, em Romeu e Julieta: “O que chamamos de rosa, 

sob uma outra designação teria igual perfume.” (SHAKESPEARE, 2001, p. 19) 

Assim, o ser humano, que tem orientação sexual diferente do padrão 

reprodutor, seria outra coisa que não humano? 
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