
Nota de Pesar
Multiartista Maria Antonia

Com muita tristeza e pesar, a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) informa o
falecimento da multiartista cearense Maria Antonia, 28. A cantora, atriz e performere teve
um mal súbito na madrugada desta segunda-feira, 12 de setembro.

Maria Antônia era gigante, dona de uma voz forte e potente, ela encantava quem ouvisse
sua arte. Seu legado segue vivo em cada um que faz do canto sua resistência e liberdade.
A Secult Ceará celebra sua existência, uma corpa preta e trans que fez beleza, que deixa
inspiração para seguir cantando por dias melhores. Você segue viva, Maria. Viva Maria!

Maria Antonia é uma artista travesti, cria do bairro Vila Velha, periferia de Fortaleza. Ela
iniciou profissionalmente sua carreira em 2015. Desde então, passou a cantar, compor,
performar, apresentar e participar de grandes projetos musicais locais, nacionais e
internacionais, além de trabalhos na cena teatral e audiovisual. Nas artes cênicas,
destacou-se no teatro musical. Em 2021, se apresentou no Centro Cultural Porto Dragão
com o show “Falando da Vida”. Em 2016, esteve no Lincoln Center, em Nova York. Seu
currículo inclui ainda uma participação em dois grandes musicais: “Avenida Q”, de 2016, e
“Dona Ivone Lara – Um Sorriso Negro”, de 2019. Também interpretou o personagem
Marcinho da série “Lana & Carol”, do canal Futura, e Silvinho no elogiado longa-metragem
“Cabeça de Nêgo”, de 2020.

“Maria Antonia tinha como marca registrada o seu carisma, uma versatilidade de estilos e
sonoridades, a voz envolvente e um visual marcante, transformando em memoráveis cada
uma de suas performances”, afirma nota pública sobre Maria Antônia.

A Secult Ceará deseja serenidade e paz aos amigos e familiares da artista, que ela siga na
luz, que encontre bonitos palcos para seguir nos encantando. Viva Maria Antônia.

Secult Ceará, 12 de agosto de 2022


