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Maria Antonia e  Efigênia: Gênero e sociedade 
no teatro negro caribenho

Julio Moracén Naranjo
Universidade Federal de Sao Paulo, Centro de Teatro e 

Dança da Havana

Resumo
Este trabalho estuda a relação de gênero e sociedade em  Cuba e 
Brasil apartir da análise de duas personagens femininos (Maria 
Antonia e Efigênia) em um  cenário de referência do teatro 
negro caribenho,  tomando como ponto de partida duas obras 
emblemáticas deste teatro: Sortilégio (1957), do autor brasileiro 
Abdias do Nascimento e Maria Antonia (1967), do autor 
cubano Eugenio Hernandez Espinosa. Em relação às expressões 
construção de identidade,  cidadania e  contemporaneidade, 
estes personagens femininos são paradigmáticos para entender 
as relações de gênero nos dois  paises, Cuba e Brasil, onde 
vemos recapitulando-se, tanto no plano dos grupos sociais 
como no plano dos  individuos particulares, diversas passagens 
em diferentes níveis da construção de identidades femininas 
numa meta-reelaboraçao contínua de materiais simbólicos que 
transforman modos de ser, pensar e  viver, “entre lugares” de 
culturas caribenhas transculturadas. 
Palavras-chave: Teatro Negro, gênero e identidade nas Américas 
e  no Caribe, diálogo cultural

Resumen
Este trabalho estudia la relación de género y sociedad en Cuba 
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y Brasil a partir del análisis de dos personajes femeninos (Maria 
Antonia e Efigênia) en un  escenario de referencia del teatro 
negro caribeño,  tomando como punto de partida dos obras 
emblemáticas de este teatro: Sortilégio (1957), del autor brasileño 
Abdias do Nascimento e Maria Antonia (1967), del autor cubano 
Eugenio Hernandez Espinosa. En relación a las expresiones 
construcción de identidad,  ciudadanía y  contemporaneidad, 
estos personajes femeninos son paradigmáticos para entender las 
relaciones de género en los dos  paises, Cuba y Brasil, donde 
vemos que se recapitulan, tanto en el plano de los grupos sociales 
como en el plano de los  individuos particulares, diversos pasajes 
en diferentes niveles de construcción de identidades femeninas 
en una meta-reelaboración continua de materiales simbólicos 
que transforman modos de ser, pensar e  vivir, “entre lugares” de 
culturas caribeñas transculturadas. 
Palabras claves: Teatro Negro, género e identidad en las 
Américas y en el Caribe, diálogo cultural

Abstract
This paper investigates the relationship of gender and society in in 
Cuba and Brazil from the analysis of two female characters (Maria 
Antonia and Efigênia) in a scenario of reference of Caribbean 
black threatre, taking  as its point of departure two emblematic 
plays: Sortilégio (1957), by the Brazilian playwright Abdias do 
Nascimento and Maria Antonia (1967), by Cuban playwright 
the Eugenio Hernandez Espinosa. In relation to the expressions, 
construction of identity, citizenship, contemporaneity, these 
female characters provide paradigms for understanding gender 
relations in in both countries, Cuba and Brazil. This is summed 
up, in terms of  both social groups and particular individuals,  
through  diverse passages in the different levels of constructing 
feminine identity in a continuous meta- revamping of symbolic 
materials that transform ways of being, thinking and living 
“between places” of transcultured Caribbean cultures.
Keywords: Black Theater, Gender and Identity in Americas and 
Caribbean, Cultural dialogue
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Nas minhas pesquisas de campo realizadas em Cuba 
(Havana, Camagüey, Holgüin,  Santiago de Cuba, 1999 – 2001) 
e no Brasil (Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, 1999 
– 2002),  encontrei performances em espaços rituais e cénicos 
das tradições afro-negra religiosas. Minhas análises conduziram 
à seleção de dois textos, obras emblemáticas do teatro negro 
caribenho, nos seus aspectos de expressão, construção da 
identidade, cidadania e da contemporaneidade afro-americana 
na América Latina e no Caribe: Maria Antonia (1967), do autor 
cubano Eugenio Hernández Espinosa e Sortilégio (1957), do 
autor brasileiro Abdias do Nascimento. Podemos dizer que estas 
obras são caribenhas? 

Teatro negro
O teatro negro está relacionado à identidade cultural do 

homem negro, este pode ser compreendido a partir de uma visão 
cronológica como um movimento constituído por representações 
espetaculares, obras e encenações dramáticas negro-africanas  da 
origem e da diáspora. Por exemplo, desde o rito e teatro Djebo, do 
Gabão, Egun, da Nigéria, até a secularização do Teatro Ioruba, do 
Teatro Caribenho, do Minstrel Show, do Teatro Negro do Harlem 
(1910 – 1961), do Novo Teatro Negro Afro-americano (1963 – 
1972), do Teatro Experimental do Negro/TEN (Brasil), do Novo 
Teatro Étnico e Movimento do Teatro Ritual Caribenho. Entre 
seus principais representantes incluem-se Wole Soyinka, Aimée 
Césaire, Abdias do Nascimento, Eugênio Hernandez Espinosa, 
Barbara Ann Teer e Leroi Jones (Imamu Amiri Baraka). O teatro 
negro também pode ser observado como uma corrente que flutua 
em função do momento histórico social, onde se produzem 
performances e obras dramáticas que expressam signos de 
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teatralidade fundamentados em três pontos: identidade, cidadania 
e atos rituais do homem negro em qualquer contexto cultural 
onde ele viva. Muitos autores anteriores uniram as manifestações 
deste teatro ao Teatro Popular, ao Teatro Sociológico, ao Teatro 
Folclórico, ao Teatro de Rua, ao Teatro Político, etc. Outros 
utilizaram a terminologia teatro negro para se referir à produção 
teatral dos negros que se presta à pesquisa da identidade étnica 
negra enraizada num conflito histórico específico.

Teatro negro caribenho
Neste texto analiso duas obras de teatro negro caribenho 

Maria Antonia e Sortilégio, no contexto da religião, das relações 
de gênero e das sociedades cubana e brasileira.

Ainda que Sortilégio é uma obra brasileira ela forma  
parte de uma estética caribenha. Com isto quero dizer que a 
partir da década de 1970, no Caribe sucedem muitos eventos 
de unificação politico ideológico cultural latino caribenha como 
os festivais do Caribe que permitiram que os historiadores e 
pesquisadores, começassem a falar do conceito “caribenho” 
na acepção panorâmica cultural, e não geográfica. Neste caso, 
encarando o caribenho do ponto de vista cultural, é importante 
entender espaços, regiões e fronteiras geográficos que têm 
características comuns a partir das quais podemos presumir 
essa percepção do caribenho. Essas características comuns 
estão unidas à escravidão, ao discurso do tráfico dos escravos, 
à economia de plantação do café, do tabaco, da cana de açúcar, 
do índigo e também ao cimarronaje, marronage ou quilombismo, 
às religiões como candomblé ou santeria e as festas populares e 
o carnaval. As populações negras desses espaços mantiveram a 
cultura de resistência e a partir da transculturação, passaram a 
constituir as matrizes de suas identidades nacionais, nos espaços 
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que tiveram o sistema escravo. Neles, as relações do povo negro 
com outras culturas deram lugar à criação de matrizes do ponto 
de vista artístico, como a performance negra caribenha ou o teatro 
negro caribenho. A este último pertence as duas obras analisadas. 
O conceito “caribenho” pode ser objeto de discussão do ponto de 
vista de um brasileiro, mas não há como negar que cidades como 
Salvador de Bahia têm elementos histórico-culturais comuns 
com New Orleans, Porto Principe ou com Santiago de Cuba. A 
continuação oferecemos a síntese das duas obras:

Na obra Maria Antonia, a madrinha, convencida de que 
sua “filha” Maria Antonia, esta possuída pelo demônio, a leva ao 
babalaô Batabio para que, com a ajuda dos orixás, a purifique e 
abençoe. Maria Antonia, amargurada e sem esperança enfrenta 
os orixás. Sabe que está condenada, não tem salvação.

Mediante um recurso dramático, constantemente usado 
na obra, o autor leva-nos ao passado da personagem Maria 
Antonia, desvendando um mundo repleto de violência. Para isso, 
utiliza 13 imagens e uma briga dela com Pitico, quem narra a 
obra.

Na sequência Maria Antonia aparece procurando Julián, 
a quem ama obsessivamente.

Julián, boxeador orgulhoso e machista, a ignora. Seu 
único interesse é viajar a Estados Unidos, ganhar muito dinheiro 
e ficar famoso. Falsamente, promete transformá-la em uma 
grande dama.

No decorrer da obra surge Yuyo que se apaixona por 
Maria Antonia. Esta por sua vez, vinga-se nele. Ela o seduz e o 
humilha. Desesperado, ele tenta matá-la.

Julián interfere e brigam. Pitico  (o narrador da obra), 
descreve a briga e o triunfo de Julián. Ainda assim, Julián 
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confessa a Maria Antonia que não a ama.
Maria Antonia entra no mato e encontra-se com Carlos 

quem se apaixona por ela.
Diferentemente dos outros personagens, Carlos a quer e 

desafia Julián,  o campeão, quem é mais forte e o vence.
Carlos, homem trabalhador, sonha com uma casa e 

ganhar dinheiro, inventando fórmulas secretas. No mato, antes 
da briga com Julián, confessa seus projetos a Maria Antonia e 
pede que se case com ele.

Após a luta entre Julián “o campeão” e Carlos “o 
sonhador”, Maria Antonia retorna à sua casa, encontra Julián, 
quem lhe diz seus planos de fazer fama nos Estados Unidos e 
abandoná-la.  Maria Antonia o envenena, vingando-se por ser 
preterida. Sai para dançar na festa de Santo de sua madrinha, 
onde há toque a Oxum, seu orixá protetor. Carlos chega à festa 
para buscá-la, salvá-la e ser felizes.  Entre danças e risos, Maria 
Antonia o humilha e o despreza.Carlos a mata.

O argumento da obra Sortilegio:

A peça trata de Emanuel (homem negro) em momento de 
fuga, perseguido pela policia, após assassinar a esposa (branca), 
que o traia. Involuntariamente, vai parar no seu antigo terreiro de 
macumba. No local inicia um dialogo consigo mesmo, através 
de vozes (três filhas de santos) que aparecem no seu mundo 
imaginário, obrigando-o a situar-se no espaço mágico religioso, 
o qual representa sua imagem de homem negro. Sob os efeitos 
do som de atabaques e do coro das vozes, Emanuel dialoga com 
sua esposa branca (Margarida) e seu antigo amor (Efigênia), 
gradativamente entrando em transe. Possuído bebe a cachaça 
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de Exu, fuma o charuto, acende o incenso e, tomado por uma 
força superior a sua própria vontade, transforma-se ao confrontar  
toda sua vida de advogado que, por ser negro, a sociedade não 
lhe reconhece nenhuma autoridade.  Termina oferecendo-se em 
sacrifício (ebbó), restabelecendo o equilíbrio da personagem 
com sua cultura negra.

Os textos dramáticos, síntese e notas de contextualização 
histórica

A trajetória da crioulização: Theatrum Mundi das 
Américas: negros, brancos e mulatos. “Será a cor um destino? 
Ninguém escapa de sua cor... raça é fado, é destino” (Sortilégio)

Em Sortilégio a obra aparece carregada de topos da 
linguagem popular que falam do destino trágico da raça negra: 

Negro, quando não suja na entrada, suja na saída, Você 
já observou como os brancos olham para você? Com ar de 
donos?, Está sedimentado na consciência deles. Nem se dão ao 
trabalho de exame. Basta desejar uma negra e pronto: dorme-
se com ela ( Emanuel).
Amargura? Sim. É verdade. A eterna amargura 
da cor. Compreendi que a lei não está do lado da 
virgindade negra... (Efigênia).
Culpado, Culpado, Culpado como todos os negros 
(Vozes).
Sei que nesse mundo não houve lugar para mim. 
Um canto onde pudesse viver sem humilhações. 
Um país que não fosse hostil. Em todas as partes 
é o mesmo. Eles, os brancos, de um lado, não... 
Por cima. E o negro... surrado... roubado... 
assassinado... Oh, estou sozinho... E vencido! 
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(Emanuel)

A maldição da raça negra em Sortilégio aparece como 
uma marca onde encontramos o termo raça como resultado de 
um complexo de culpa onde o universo convencional, ao qual 
se refere, está carregado de um corpus identificatório que mostra 
uma identidade historicamente sofrida e almejada. Não se pode 
prescindir do fato de ser judeu, fala dele mesmo Arthur Schniltzler 
no princípio do século XIX, em uma cidade cosmopolita como 
Viena. Uma assinatura de irrefutável pertença e provavelmente 
verdadeira para todas as minorias perseguidas no mundo, mas, 
para o homem negro da América, trata-se de algo diferente, 
remete a uma injúria que nunca se extingue.

Na obra cubana, o discurso da cor é dissimulado. 
Eugênio Hernandez escreve depois do triunfo de uma revolução 
que reivindica a superação da barreira da cor, graças à mescla da 
cubanidade. Na personagem de Maria Antônia, mulata, o autor 
põe umas frases leves, rápidas, que tem o sabor de uma alusão 
picaresca (esperta/furbesca/malandra) sendo que a cor poderia 
valer como salvo-conduto social.

Mas Maria Antônia é negra, negrona, para os varões do 
bairro que a desejam. Ali cada um se percebe parecido ao outro, 
dentro de uma mesma comunidade onde a cor negra é sinal, 
imediatamente evidente:

Cipriano: Bueno, y qué negrona?
Maria Antonia. Ya me ves, pasando por blanca hasta que se 
descubra.
Cipriano. Usted no tiene que ser blanca para valer.
Maria Antonia. Ser blanco en este país es uma carrera 
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Mulatas trágicas, Maria Antônia e Efigênia.
“Jinetera(o)” é palavra cubana etimologicamente 

incerta. Se depois da queda do muro de Berlin indicava quem 
se relacionava com o estrangeiro que possuía dólares, após o 
período especial, a partir da década de noventa, começa a ser 
utilizada como sinônimo de pessoa que se entrega à prostituição. 
A pesquisadora Flora Gonzalez fala em artigo sobre a versão 
cinematográfica de Maria Antônia feita por Giral1 nos anos 
oitenta. O diretor, na parte final, daria à protagonista um “papel 
de agência sexual” pela qual, uma vez mais, a mulher mulata não 
conseguiria seu resgate, reafirmando a condição da mulher negra 
sujeitada ao determinismo de jinetera/prostituta. Esta operação 
cultural pode ser calificada de machista e paternalista, segundo 
Flora Gonzalez: a mulata, escravizada por seu papel sexual, 
representa a impossibilidade de uma cubanidade independente.

A sedução entre cores tem uma conotação particular, pois 
arrasta consigo os estereótipos estratificados ao longo da linha 
da cor. Em uma sociedade misturada, a mulata, junto ao mito 
da fascinação do híbrido, representa a concretização da eterna 
diferença2. Dentro do spectrum da percepção da cor própria e da 
cor do outro, a mulata aparece sempre um pouco mais, impondo 
um contínuo deslocamento. Trata-se da continuidade indefinida 
da sedução, da diferença (GONZALEZ, 1998, p. 184-185).

A jinetera cubana é um pouco de tudo isso, mulata, 
objeto de desejo, sujeito desejante, aposta contínua no jogo 
sedutor da diferença. Na sociedade cubana, a jinetera se coloca 
com um peso específico, é por isso que ela determina na relação 
de gênero, ao mesmo tempo que é determinada socialmente, em 
relação às mudanças político-sociais.
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 Cuba é uma sociedade de classes estratificadas de cor e 
machista nas relações de gênero. A revolução empenhou-se para 
que todos tivessem acesso a bens consentidos, mas não alterou 
seu machismo. Cuba é uma ilha com aspectos de isolamento 
e claustrofobia, uma ilha exposta a invasões agressivas dos 
imperialismos de todo tipo, exposta ultimamente, desde os anos 
90 do século XX,  ao mercado de turismo massivo.

Nessa sociedade, a jinetera tenta se libertar dos laços 
que a atam e da impotência de se encontrar em uma situação 
cristalizada, sem evolução, ainda mais com a crise econômica 
de um bloqueio generalizado, externo e interno. Ela cultua a 
imediatez, sem confiar, na espera de uma incerta palingênese. 
A jinetera em Cuba tem-se colocado muitas vezes, como sujeito 
ativo pela sua relação com o estrangeiro, não somente pelo poder 
econômico que detém, mais pelo fato de que ela não está inscrita no 
cotidiano frustrante do machismo familiar como se pode deduzir 
de várias conversações com mulheres de Havana. Estas atuam de 
um modo determinado, usando o “jineterismo” como estratégia 
de mobilidade de status econômico e de espaço geográfico 
(viajar para fora da Ilha), pondo em circulação uma migração 
de ida e volta: deixam Cuba para regressar com possibilidades 
novas, que lhes permitem dominar melhor a realidade doméstica, 
produzindo, o que é mais interessante, contínuas novas misturas.

Maria Antônia é prostituta ou jinetera? Na prostituição 
é suspensa qualquer relação emocional entre as pessoas, a 
mulher se faz mercadoria numa competência de qualidade e 
de preço estabelecidos, às vezes, por uma rede criminal que 
nunca facilita a eleição de outro destino. Nessa direção, parece 
arriscado sobrepor a prostituta à jinetera, pois isso impõe uma 
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simplificação do fenômeno complexo que se torna importante 
analisar mais atentamente. 

Maria Antônia dilapida seu patrimônio de sapiência 
sedutiva à iniciação a Oxum, afirmando-se na obsessão amorosa 
pelo homem com quer unir-se mas, ao mesmo tempo, a nega 
(Julián/Xangô). Dessa atadura perversa somente a morte violenta 
pode desligá-la. Giral, no filme, transforma Maria Antônia em 
uma amante/jinetera que quer viajar com Julián para o sonho 
americano, o que Flora Gonzalez estigmatiza como reintegração 
em preconceito de outro encaminhamento da emancipação 
feminina. 

Em Sortilégio, a negra Efigênia, nome de santa e de 
heroína de tragédia grega, é, certamente, uma jinetera. Pelo que 
se sabe, no Brasil, nunca foi produzido no idioma popular essa 
distinção, bem clara em Cuba: “Eu precisava vencer. Os brancos 
têm o privilégio: sem eles, nada feito”. (Efigênia)

Efigênia, primeira namorada do doutor Emanuel, negra 
donzela, violada por um branco (seria esta a verdade? Mesmo 
o doutor Emanuel duvida), assume, conscientemente, o papel 
sexual de fonte de prazer em troca de um avanço de status 
econômico que somente os brancos podem oferecer-lhe. Efigênia, 
figura matizada e plena, posiciona-se contra a fragmentação de 
seu amante antagonista. Para Emanuel, é uma prostituta que 
vende o corpo sem pudor, com o prazer de fazê-lo, pois Efigênia, 
adaptando-se emocionalmente ao papel de hétera, sem opor 
resistência, libera-se do peso da culpa que outras mulheres a 
pressionam a pagar, um preço de loucura e morte.
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Com outro Emanuel que lhe houvesse dado a proteção e a 
tranquilidade que este não conseguiu, ou não soube lhe oferecer; 
a vida de Efigênia, conforme diz, poderia ter sido diferente 
dentro, de uma respeitabilidade que o mesmo Emanuel queria 
conquistar. 

A situação encaminhou-se para outro lado e Efigênia, 
para as mulheres do coro (filhas de santo), é uma prostituta sem 
vergonha; a mulher que traçou um caminho para a autonomia no 
único modo em que sua situação econômica e social permitia: 

Negro é maldição. Estou farta de imundícies. Como frequentar 
lugares decentes, que rapaz de cor me ofereceria à festa 
desta noite? (sincera) Você compreende, não é, meu bem? 
Não se zangue, eles só vão me levar a uma boate, está bem? 
(espera resposta, que não vem). Você não diz nada? Faz 
parte da minha carreira, querido... Hum, está cada vez mais 
piegas. Igualzinho a um namorado de subúrbio (Efigênia).

Neste paradigma de normalidade familiar e social, 
fundamentado no trabalho e na renúncia é que Maria Antônia/
Oxum, em uma espécie de psicodrama com Carlos/Ogum, no 
final da obra de Hernandez elabora, fantasticamente, condições 
para rechaçá-lo. 

Demasiado frustrante e sem cor, introduz-se a 
respeitabilidade da norma: A irredutibilidade de Maria Antônia 
nasce de uma diversidade radical, do fato de não poder ser, 
conforme as categorias impostas pela sociedade pós-colonial e a 
mesma cultura de marginalidade. Nesse sentido, Maria Antônia 
é meta-histórica, refere-se a seu tempo e, em qualquer contexto, 
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é filha de uma tradição nômade que se enraíza no inconsciente 
cigano afrocubano, de origem andaluza. Uma Carmen cubana se 
fosse possível encontrar-lhe legítima ascendência:

José:
Ah! ne me quitte pas, Carmen, 
ah! ne me quitte pas! 

Carmen 
Jamais Carmen ne cédera! 

Libre elle est née et libre elle mourra! 
 (De Carmen, de Bizet, ato III, segunda cena, duo final)

Cem anos antes de Maria Antônia, Carmen, negra de 
Sevilla (têm frases eloquentes na novela de Merimè em relação 
à diversidade somática dos ciganos, onde se utilizam palavras 
típicas da estigmatização do negro), reencarnação da petenera, 
dança e sedução para a maldição dos homens3, concedendo-lhes 
seus favores somente por sua caprichosa escolha. Também para 
ela o destino é a morte, também a ela lhe haviam dito as cartas, 
“que não mentem”, como o tabuleiro de Ifá; e o homicídio pela 
mão de José representa um sacrifício ritual que a mesma Carmen 
lhe pede:

Petenera Gitana

«En la Habana hice una muerte»
En la Habana hice una muerte,  

La Puebla me sentenció,  
La Habana dice que muera,  

La Puebla dice que no.

Quién te puso petenera  
no te supo poner nombre,  
que debía haberte puesto  
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la perdición de los hombres.  
 

La Petenera, malhaya,  
y quién la trajo a esta tierra,  

que la Petenera es causa  
de que los hombres se pierdan4.

(Petenera anonimo andaluz)

La Mulata

La mulata me ha muerto
No hay quien prenda a esta mulata!

Como ha de haber hombre vivo,
Sino prenden a quien mata?

(guaracha cubana antigua)

Maria Antônia/Carmen
O tema da morte e a mulata, em chave antropológica, é de 

raiz curroandaluza na marginalidade afrocubana e foi pesquisado 
por Fernando Ortiz na obra Os negros curros. 

El negro curro formó con el negro brujo y el negro ñañigo la 
trinidad característica del hampa cubana... los negros curros..
fueron..los matones, los perdonavidas, los majos, los jaques, 
los “ guapos como hoy dirìamos, de la mala vida afrocubana 
de los comienzos del siglo XIX y de los siglos anteriores…
Ya este vocablo parece iniciar su origen andaluz, ya que entre 
nosotros y en algunas regiones españolas, curro y andaluz son 
voces sinònimas...Y no es de extrañar que el negro curro sea 
de origen andaluz cuando los caracteres basicos de la sociedad 
cubana, los buenos y los malos, provienen de la hermosa 
Andalucìa (ORTIZ, 1993, p.77).



María Antonia e Efigênia: Gênero e Sociedade...

Revista Brasileira do Caribe, São Luis Br, Vol. XI, nº23. Jul-Dez 2011, p.249-280. 263

Maria Antônia está determinada por um destino trágico 
porque representa a encarnação de Oxum, estereótipo cultural. 
A madrinha decide, quando se torna adolescente,  iniciá-la em 
Orixá/Santo, não respeitando a vontade da jovem de ir à escola. 
Desse modo Maria Antônia, no final da obra, é uma mulher 
quebrada e vazia até seu ultimo instante, é o mito colonial da 
mulatez introjetada pelos próprios negros.

Vivendo como projeção de fantasias masculinas, negada 
como sujeito desejante, com vontade própria, Maria Antônia não 
tem nenhuma possibilidade de provocar mudança, toda a sua 
vida está posta nas mãos de homens que não estão dispostos, 
nem capacitados a dar nada: “ pedi ao homem o que não podia 
me dar..”. disse Cumachela/Maria Antônia.

Como deusa, embruxa; como mulher, está embruxada5. 
O aspecto trágico dentro do drama negro é mais evidente no 
drama ritual. Sua principal característica é não transmitir ideias 
como na tragédia grega. Nele encontramos presente todo um 
universo simbólico, que une natureza, deuses e o homem com sus 
inquietações morais. Não existe o principio da ilusão, como diz 
Nietzsche em sua análise sobre a tragédia grega, onde Dioníso 
e Apolo são fictícios, não se encontram presentes, por isso são 
invocados pelo coro. 

Na tragédia grega existe a representação de uma ideia 
através da qual se quer chegar a uma catarse. No drama ritual 
negro o lugar é um espaço que incluí terra e cosmos, onde o 
tempo incluí uma realidade dinâmica e cíclica. Os ancestrais, os 
vivos e aqueles até então não nascidos são articulados em uma 
interação dinâmica, que corresponde à circularidade passado, 
presente e futuro.
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Santeria em Cuba estabeleceu-se como regra, sistema 
regulador (formalizado), peculiaridade cubana, de uma sociedade 
urbana, marginal e violenta, com relações de gênero marcadas 
por um forte machismo, aceito e compartilhado, ostentando 
atitudes sexual, vagabunda e promíscua como atribuição de 
valentia e sedução. A damnation (daño) procede de uma falta de 
governo da razão (cabeça, loucura, morte). Princípio racional de 
uma religiosidade atenta a guiar as pulsões sem expulsá-las da 
experiência do humano e do sagrado.

Matando Julián, Maria Antônia não condena através 
dele o machismo em uma espécie de rebeldia protofeminista; 
subtrai-se à obsessão de uma paixão que vive na única dimensão 
que o código dos homens admite, o da possessão sexual. 
Assumida pela mulher, volta-se contra ela sem possibilidades de 
se recompor fora do rígido esquema de supremacia masculina 
versus passividade feminina. Para não seguir o caminho obsceno 
da suja loucura da velha Cumachela, que o autor põe ao lado da 
jovem protagonista como uma dupla com análogo destino, Maria 
Antônia deve morrer.

O homicídio/suicídio acontece por mão do mite Carlos. 
Como a Oxum, representação de uma feminilidade absoluta, 
concede-se a Ogum, masculinidade absoluta, a execução do 
destino dramático de Maria Antônia que não pode amar Carlos, 
quem é colocado em espaço distinto, referente ao seu grupo 
sociocultural. Ele quer abandonar suas origens por um confuso 
sonho de status social diferenciado. Como para Doutor Emanuel, 
de Sortilégio, também para Carlos é válido o discurso de uma 
metamorfose que não se cumpre (incompleta). Necessitaria 
esperar a revolução, parece dizer Hernandez, para que se realize 
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seu sonho; a revolução que poderia dar a Julián os instrumentos 
para desenredar as insídias de um mundo maior que seu gueto, 
onde será derrotado cada vez que quiser enfrentar um ianque. 
As personagens de Hernández afundam-se na imobilidade 
da sociedade marginalizada, impotentes devido à ignorância 
imposta e pela violência.

A confusão das gentes na praça, o correr enlouquecido 
de um atrás do outro sem uma tarefa aparente, com sua contínua 
rendição ao consolo provisório do álcool e do sexo, são a 
superfície externa dessa imobilidade profunda que, de modo 
diferente, revelam a vocação à morte dos protagonistas. Os 
momentos repentinos de festa, rumbas de Maria Antônia e de 
Julián, manifestam-se como busca frenética de esquecimento, 
mais que de alegria, como pretenderiam as convenções aceitas 
sobre o ethos afrocubano.

Julián é o epígono negro de Yarini, machocentrico 
do prostíbulo de San Isidro, na Havana dos bordéis da época 
republicana, antes da revolução castrista, sempre espelhada na 
literatura com indulgente nostalgia. Protagonista da obra de 
Carlos Felipe, “Réquiem por Yarini”, Yarini é o rapaz macho, 
do bico de ouro, bailarino insuperável de danzón, adorado pelas 
quinze mulheres que se prostituem por ele, as mais lindas da 
cidade, suas escravas que o mimam e o querem, além de cortejado 
por damas da boa sociedade e homens da política. 

O amor de Yarini por uma jovem prostituta, por ser mais 
forte do que seu código de honra masculina, impõe-lhe jamais 
voltar à cabeça em dia especificado por uma profecia. Assim, 
fragilizado em sua nova condição de amante, sacrifica-se ao rival 
que o mata.
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O machismo configura-se como fundamento da 
cubanidade, caracteriza o ethos e o comportamento masculino 
que, muitas vezes, em grupos marginais, transfere-se à mulher, 
como que por osmose. Nesses momentos, ela pode incorporar 
traços de arrojada valentia (guaperia), tem a habilidade de utilizar 
a navalha, o gosto de vagabundear perigosamente no território de 
outras, para conquistar o homem que possa exibir como troféu. 
Desta violência, as honradas permanecem espectadoras, de 
fora, apesar de sua curiosidade, como ocorria na época colonial, 
quando faziam fila em frente às portas de salões de baile em 
Havana para ver a entrada dos clientes brancos e negros, todos 
de reputação péssima. 

 Julián e Maria Antônia se atraem e se rechaçam, segundo 
a teatralização de uma cultura masculina rígida, que permite 
somente papéis experimentados, máscaras que ocultam as 
emoções e obrigam o homem à compulsiva coação de se repetir; 
enquanto a mulher permanece em sua obsessão da espera que 
nunca poderá ser satisfeita, até o epílogo da morte, desejado pelo 
autor, quase o impõe como salvaguarda da própria cubanidade. 
Prefere-se a morte à ruptura dos esquemas defensivos, que a 
sociedade cubana há várias décadas não submetia a uma análise 
crítica.

Hernandez escreve Maria Antônia contemporaneamente 
a outros autores pertencentes ao chamado teatro sociológico, ou 
de marginalidade, movimento que explode nos anos sessenta para 
depois transformar-se em outras experimentações. Dentro deste 
teatro, a obra Maria Antônia possui força especial, que justifica 
sua extrema popularidade. Daí, a razão de mostrar a construção 
das personagens ao redor dos núcleos míticos da cubanidade e 
outros elementos os quais este trabalho seguirá abordando na 
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semiótica de sua dramaturgia6 .

É preciso fazer referência a outro texto da mesma década, 
Santa Camila de la Habana Vieja de José R. Brene, autor atento à 
construção realista das personagens, apesar de forçar o roteiro em 
uma direção edificante. Encenada hoje, Santa Camila mostraria 
a ingenuidade de uma utopia de mudança que quer se cumprir 
só pela via ideológica. O protagonista, Ñico, jogador, tomador, 
bêbado, sem consciência, redime-se com a chegada da revolução 
e aceita uma nova cultura de trabalho e de sobriedade. Tenta 
convencer Camila, devota dos santos da tradição afrocubana, 
e que não está disposta a aceitar as trocas sociais que o estão 
modificando profundamente.

 Desorientada, ela o repele e lhe pede para conservar 
o esquema experimentado da supremacia masculina, pois 
outra dinâmica lhe pareceria destruir o sistema de intercâmbio 
sexual sobre o qual se fundamenta sua experiência na relação 
homem-mulher. Assim, disse a Ñico: “Eu quero mais pressão 
e menos compreensão”. A obra conclui com a recomposição 
das contradições. O redimido Ñico, depois de intensa relação 
com Eleonor, mulher branca revolucionária que requer mais 
compreensão que valentia sexual, regressa à Camila, impondo-
lhe que abandone o passado. E a mulher da tradição, aceita mais 
uma vez, contentar seu macho como esposa dependente e fiel.

Uma mulher branca acessível ao negro teria representado 
um ataque à dupla consciência de uma sociedade com preconceito 
racial, que, não obstante a revolução, tem simbolicamente 
penalizado os matrimônios entre brancos e negros. A mulher 
branca ou é a sirene viciada e perversa, como a dama com o 
véu em Yarini, ou é melhor que fique em seu lugar. No campo 
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da moralidade sexual, o cubano branco chamado a contestar a 
pergunta: “Deixarias que um negro se casasse com sua filha?” 
Diria: Eu não.

Este comportamento familiar do branco cubano, parecido 
com o de um branco brasileiro, é o mesmo de um americano 
do sul dos Estados Unidos, país com o qual Cuba tem criado 
uma forte cumplicidade ideológico-histórica: A incorporação das 
fobias delirantes do branco e da suposta agressividade sexual do 
negro com a guerra do final do século XIX. 

Para Eugênio Hernández, uma diferente relação de 
gênero estaria somente nas boas intenções de uma pedagogia 
revolucionária que individualizasse os vínculos do mal-estar, 
mas não demorasse em tomar iniciativas que permitiriam uma 
verdadeira transformação dos indivíduos, enfatizando o aspecto 
ideológico nos anos mais rígidos, como o Quinquênio Cinza, 
quando a revolução tirou de seu patrimônio cultural, as ditas 
ciências burguesas, antropologia, sociologia e psicanálise, que 
por isso não acompanharam o processo de análise e integração 
cubana na revolução Somente a partir dos anos 90 foram 
introduzidas novamente.

Sortilégio
Conforme o texto de Leda Martins (1995), esta obra 

trata de um duelo psicológico entre duas visões de mundo, 
que dividem Emanuel. Mas a presença obrigatória de Exu não 
admite, por seu próprio princípio de polivalência, o regresso a 
um só dos polos da antinomia negro/branco. A Trata é ruptura 
histórica, e o nascimento da América negra necessita confrontar-
se com o que foi sedimentado depois da conquista. Uma vez nas 
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Américas, começa para o homem africano o dramático processo 
de construção de sua nova identidade.

O doutor Emanuel não se afastou de suas raízes, 
representadas pelo terreiro porque está enfeitiçado pela brancura. 
Esse mundo pode representar o humus ao qual atinge através 
de sua parte energética, mas não pode lhe dar resposta sobre o 
novo que o rodeia, no qual exige ver reconhecidos seus legítimos 
direitos de “cidadania”. A “velha mãe negra”, e personagem 
secundária, consignou seu filho a uma escola estrangeira, como 
no livro de Kane, onde o pai decide levar Samba Diallo, com o 
consentimento de todos os membros do clã. A escola representa 
a intermediação inevitável e necessária para uma mudança que 
se impõe, mudança que deveria ser reformulada para atender os 
interesses dos próprios brancos. Em relação a essa transformação 
crucial, Emanuel se desorienta e se perde.

Pedem-lhe medidas em um caminho que o comprometa 
como indivíduo, mas a sabedoria da tradição oral da 
cultura originária não basta para vislumbrar-lhe o 
caminho. Seria necessário seu reconhecimento pessoal 
nos termos lacanianos, na outredade da mulher, mas 
suas oscilantes declarações de amor/negação em relação 
à branca Margarida e à negra Efigênia indicam essa 
transferência impossível em sua experiência com o sexo 
oposto. 

      A mulher representa o referente ético exterior que o 
pressiona enquanto vida, em um território que quer se impor para 
além da metafísica religiosa representada pelo terreiro, que ele 
sabe somente recuperar como superstição, sortilégio. A solidão e 
a derrota de Emanuel ocorrem não tanto pela traição á tradição, 
mas de sua incapacidade de ter relações significativas, de receber 
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e dar amor. Por causa do preconceito machista tem barreiras 
defensivas contra o desejo feminino e sentimento de culpa em 
relação a pulsões eróticas desviadas.

 A espada de Exu mata um negro culpado por não 
haver assumido seu próprio destino, executa sua culpa por fugir 
à responsabilidade de viver e acusar a outros por seu medo e 
impotência, de negar sua responsabilidade pelo homicídio de 
Margarida, Herói falido; herói trágico: o que desafia o destino 
é o ato de assumir a responsabilidade individual e Emanuel não 
cumpre. 

A morte chega como libertação de um peso intolerável, 
e a palingêneses coletiva e individual que – apontada por Leda 
Martins (1995), aconteceria através de um sacrifício ritual 
(ebbó) acreditável na medida em que se assume a história do 
Doutor Emanuel como exemplar. O sangue de Emanuel no 
terreiro anuncia a semente de um novo Emanuel, que saberá, 
diferentemente, viver e morrer se souber enfrentar a exploração 
de um inconsciente carregado de fantasmas angustiantes. 

Sortilégio e mistério negro 
Da obra teatral de Abdias, Sortilégio é a parte da tradição 

oral africana que se propõe com o rito da macumba, “irrealidade 
fantasmagórica” que como indica uma nota da encenação, permeia 
atos da devoção popular. Atos devocionais que são materiais 
de pesquisa para o antropólogo e mercadoria nos assimétricos 
intercâmbios “interculturais”, de fáceis decomposições na 
contaminação de uma metrópole degradada. 

Em artigo, Reginaldo Prandi (1991) comenta que na 
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história do Brasil, o culto de origem africana, progressivamente, 
se transforma em epifenômenos religiosos de minorias 
marginalizadas, dispersas pelas igrejas cristãs. Passando da África 
à América, nos últimos tempos ocorreram transformações que 
provocaram dissoluções de religiosidades que permeiam grupos 
afro-populares, atingindo desde rituais até relações dentro das 
comunidades, com trocas que alteram a ordem e a transmissão 
comunicativa tradicional na bruxaria decomposta. 

Peter Fry (1982) fala da transformação da religiosidade 
afro-brasileira em instrumento de manipulação das relações 
que se inserem no sistema de produção e consumo capitalista. 
Acontece no Brasil, mas não é a única possibilidade de 
ocorrência. Cuba hoje, ateia e socialista, ainda está permeada pela 
religiosidade africana, permitindo apreender cultos de tradições 
orais que atravessam a modernidade e podem inscrever-se na 
contemporaneidade. Se não existissem os homens, os deuses não 
existiriam, diz um anônimo provérbio ioruba, nigeriano. Infelizes 
os países onde os deuses não dançam, disse Nietzsche.

Mistério, magia, encantamento são essências das 
heranças orais africanas nas Américas, os que se entregam e 
sustentam na poiesis da arte, sabendo representar a parte mais 
secreta e intangível da existência das culturas negras. O queimar-
se no crisol da história com a dor de não ser dois, a angústia da 
obrigação de construir em anos o que o conhecimento racional 
do colonizador fez em séculos, a vergonha e o pânico de uma 
metamorfose que ainda não se cumpriu (Emanuel, Carlos), estão 
à margem dos confrontos culturais que marcaram e remarcam a 
empresa colonial globalizante.

Ritmo/Polirritmia
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O ritmo musical que acompanha as culturas de Cuba 
e do Brasil é encontrado na matriz estética da dramaturgia 
das duas obras analisadas. Os autores evidenciam o uso de 
elementos fragmentados de significantes que na linguagem de 
cada obra aparecem com um caráter performático inédito, com 
traços involuntários e voluntários da Plantação, crioulizados, 
sobrevivendo dentro da modernidade.

Antonio Benítez Rojo (1998), em seu maravilhoso 
ensaio A ilha que se repete, diz: “Entre los cubanos – en realidad 
entre todos los caribeños, el no saber bailar, o cantar, o no poder 
llevar el ritmo con los pies, es un defecto tan censurado como la 
cicatería o el mal aliento”.

O mesmo pode-se dizer também do Brasil, país que 
construiu sua nacionalidade ao compasso de lundu, samba, 
Carnaval, forró e, por que não dizer, da polirritmia futebolística. 
Ser brasileiro assemelha-se a ser cubano, é aceitar, apesar de 
qualquer antepassado próximo europeu que se tenha, uma 
identidade permeada grandemente pelas culturas negras, 
identidade inevitavelmente africanizada em maior ou menor grau, 
que ganha expressão sobretudo no ritmo, ou seja, na música. Sem 
o ritmo, a Santeria cubana e a Macumba brasileira não existiriam 
hoje; as centenas de patakies que formam o sistema adivinhatório 
ioruba não poderiam ser memorizadas na África para serem 
transmitidas à América.

Maria Antônia7

Batabio: (Tira y recoge el ekuele. Como si repitiera una 
sentencia.)

Molé yakoyá
oshukuá wei koko.
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Akpwón:  (Elevando el canto.)
Yoko bi obbo bi.

Iyalochas: Ayarawo
yoko bi obbo bi

ayarawo

Sortilégio
Emanuel: Conjuro as falanges do Exu-Rei

Coro  Interno: (grave, devagar em tom litúrgico). Saravá . . .

Emanuel: Exú Pagão!
Coro  Interno: Saravá . . .

Emanuel: Exú dos Ventos!

Coro Interno: Saravá . . .

Os dois dramaturgos, como filhos da Plantação, 
aproximam sua própria literatura aos ritmos caribenhos. Mais 
que isso, com ritmos recriam as cenas caribenhas. O tipo de 
pontuação que utilizam para separar as palavras, junto ao 
número de sílabas e a sintaxe dá um significado rítmico a suas 
narrativas de tradições orais, significado que não desaparece 
do todo, ainda que traduzidos os textos. De onde provém este 
ritmo? Do interior dos dramaturgos? Assim, pode-se dizer que 
a performance de sua linguagem literária, aquilo que os críticos 
viam como elipses, supressões, etc., está ditada por seus ritmos 
interiores ancestrais e, neste caso, o ritmo de dois dramaturgos 
negros, afro-descendentes, presentifica tradições de oralidade 
vivenciadas pelas diferentes culturas e línguas das Áfricas: “É 
o ritmo que dá à palavra a plenitude eficaz. Daí ser a poesia a 
primeira das artes africanas…”. (JAHN,1966)                                                             

Nos autores de teatro negro, a escritura é levada por uma 
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pujança do ritmo, isto não é somente o caráter de sua dramaturgia, 
mas também da encenação futura à que ela remete, em sentido 
geral, negra, popular, vocal, respiratória, sanguínea, instintiva, 
muscular. No início do século XX, o etnólogo cubano Fernando 
Ortiz considerou: 

Está, pues, bien reconocido que el negro es intensamente 
teatral, en África como fuera de ella, y el problema ahora está 
en transculturar su histrionismo... Fuera de África, en Brasil, 
en Cuba y sobre todo en Estados Unidos, se han conocido 
positivas manifestaciones teatrales de los negros, de géneros 
diversos pero indudablemente de valor artístico universal, 
según los tiempos y las variantes circunstancias sociales 
(ORTIZ, 1985)

Nesta teatralidade do negro, o ritmo/polirritmia é uma 
apercepção (percepção interna) que interage com a música 
externa em forma de diálogo. De resto, o tambor, instrumento 
essencial em todas as culturas negras, tem uma alma. O diálogo/
ritmo  de matriz africana  tem sua tipicidade, sai, desce, freia e 
se expande, levando sempre as regras de uma explicação, a qual 
pode se realizar com as mãos ou qualquer objeto seja madeira, 
ferro, etc., como o bater das mãos em palmas ( pa pa pa, pa pa), 
ou seja o ritmo um/dois/três; um/dois. 

Artificialização do signo
Cada aspecto da performance negra é governado pelas 

polissemias e significados secundários (conotativos), ainda 
também no plano denotativo absolutamente versátil: não existem 
relações representacionais preestabelecidas, in absoluto, existe 
um continuun subjetivo, animado-inanimado através do qual se 
movem todos os veículos sígnicos na encenação.
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Evidenciação 
Ainda que o universo do drama negro no texto teatral 

utilize o sentido trágico como fundamento de uma estética de 
identificação ligado à morte (mímese e catarse), e o estranhamento 
de Brecht que estimula a riqueza da criatividade da cena, com 
técnicas de enquadramento visíveis (danças, ações performáticas) 
e audíveis (musica canto). Os criadores fazem todo o possível 
para que o espectador mantenha a atenção aos meios semióticos. 

Então, o caráter da performance do drama negro 
busca sempre a comunicação dos atores e espectadores, 
retroalimentando o continuun da performance. Vale dizer, neste 
caso, a presença do espectador receptor e transmissor segundo 
Barthes (2006) “maquina cibernética”, ou melhor, o que fica 
fora do campo etno-metodológico do sujeito e o objeto, senão a 
relação sujeito-sujeito. A relação a qual Zumthor (1993) coloca 
como ação complexa pela qual as mensagens poéticas sempre 
se encontram no aqui e agora, simultaneamente na transmissão 
e na recepção, constituindo um momento crucial em uma série 
de operações, que no drama negro seriam as fases de produção 
à transmissão e à recepção, no sentido shakespeariano, to do, to 
act, to perform.

A respeito da kinesica, Pavis (1994) afirma que o gesto 
é a modalidade essencial da presença do corpo sobre a cena. 
No drama negro é evidente a predominância de marcadores 
kinesicos, sem os quais as linguagens teatrais ficariam sem 
orientação, desancoradas. Coerentemente são estes marcadores 
os indicadores da psicologia, da especificidade de pertença à 
cultura negra.
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O frame propriamente teatral do drama negro é o produto 
de uma junção de convenções que regem as expectativas dos 
participantes. 

Nesse caso na analise das duas obras chegamos à 
conclusão que no futuro (aqui e agora) não é difícil aceitar a 
intertextualidade desta forma dramática na familiaridade com 
outros dramas. Ele não é mais “Drama para negros e prólogo 
para brancos”.

O texto é herança e tradição latino-caribenha, dialogando 
na profundeza da comunhão com as diversas sinfonias dos 
signos intertextuais. O texto constitui permutações de textos, 
diria Kristeva (1969). Eu digo que é a palavra indo do homem 
ao homem como revelação, poesia atuante, retornando na 
forma de fluxo dialógico, “ritmo”, para celebrar a harmonia de 
uma sinfonia de vozes, o pathos da ilusão miraculosa do teatro 
universal.

Notas
1 Filme Maria Antonia 1990 (1991) diretor Sergio Giral.
2 O mito da mulata em Cuba o encontramos solidificado na narrativa 
do novelista Cirilo Villaverde que em 1839 publicou a novela Cecília 
Valdes, colocando a mulata como figura mítica símbolo da mulher 
cubana.Cf. VILLAVERDE, Cirilo.  Cecilia Valdés o La loma del ángel, 
La Habana, Instituto del Libro.
3  Merimee nos  seduce com sua narraçao: Era infinitamente mais bonita 
do que todas as mulheres de sua raça com que jamais me defrontei.Cf. 
MERIMÉE, Prosper.  Carmen e Outros Contos ,tradução de Ondina 
Ferreira,Ediouro, Rio de Janeiro, s/d
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4  Canto Flamengo que parece da origen, criação pessoal de uma Cantora 
chamada A Petenera, oriunda de Paterna de a Rivera (Cádiz). Sobre a 
vida da Petenera nos tem  proporcionado dados a tradição e a legenda. 
Se assegura que foi uma mulher cruel com os homens.  
5  Bruxaria era uma maneira pejorativa de denominar a Santeria. A 
Santeria poderia ser conceituada como um sistema mágico-religioso 
que  estabelece relações em termos específicos ritualizados, diálogo 
entre deuses (orixás e santos)  e mortos (espíritos) que se catalisam 
mediante a afirmação e a atuação dos crentes deste sistema.A Santeria 
está dividida em quatro regras,  Regras de Osha e Ifá,  Regra de Palo ou 
Mayombe,  Regra Muertera ou Espiritual e Vodu.
6  Seu autor Eugenio Hernandez no ano da encenação, em entrevista 
ao jornal Juventud Rebelde disse: Parto de uma cultura nuestra, que 
há sido perseguida, pero que, sin embargo está presente em todas lãs 
capas de la sociedad y em sus símbolos culturales. Outro aspecto que 
me planteo, como autor, es profundizar em nuestros problemas aunque 
estos sean conflictivos. Aspiro a hacer pensar si es que no puedo ofrecer 
soluciones. 27 septiembre 1967.
7  O ritmo e a cor.
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