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RESUMO: Senhora dos Afogados (1947), interditada pela ditadura e representada apenas em 

1954 é uma das peças do dramaturgo Nelson Rodrigues, classificada por Magaldi (2004) como 

uma peça mítica, que retoma ou, no caso desse trabalho, ressignifica um mito. Partindo do mito 

de Electra, presente na trilogia de Ésquilo Orestéia (458 a.C.) e as Electra’s  de Sófocles (410 

a.C.) e de Eurípides(413 a. C.), bem como a releitura Mourning becomes Electra (1931) 

analisaremos Senhora dos afogados, percebendo como ocorre a catarse que, de acordo com 

Aristóteles (1996), é a purgação dos sentimentos de terror e piedade. Analisaremos a peça 

enfatizando o que Nelson Rodrigues compreende por “desagradável” e as possíveis associações. 

Pretendemos nesse trabalho aproximar os conceitos de catarse, que partem da presença do 

horror e da piedade ao conceito de desagradável, mas não desfamiliar, de Rodrigues até 

chegarmos ao termo umheimlich, traduzido como estranho e trabalhado por Freud (1996) como 

aqueles sentimentos naturais que estão escondidos e surgem através da arte. Outro ponto que 

enfatizaremos é o personagem simbólico que se faz presentificado em todo peça e desempenha 

papel basilar que é o mar. Toda a simbologia do mar, dessas águas mortíferas e negras que 

permeiam a peça, serve de fio condutor para o horror, bem como todos os crimes ocorridos 

nessas águas. Por fim, percebendo as aproximações entre o horror, a partir de Jeha (2007), o 

desagradável de Rodrigues e umheimlich de Freud, percebemos como a peça ativa monstros ou, 

etimologicamente falando, torna visíveis esses monstros que fazem parte de nosso ser, não são 

desfamiliares e que suscitam um horror, típico das tragédias gregas no sentido da operação da 

catarse, horror associado a uma piedade ao reconhecer-nos no reflexo dessas águas mortuárias, 

horríveis e desagradáveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desagradável, Umheimlich, Águas mortuárias. 

 

Considerações Iniciais 

 Senhora dos Afogados é escrita em 1947 e interditada pela censura da ditadura 

Vargas em janeiro de 1948. A peça estreia apenas em 1° de junho de 1954 sob direção 

de Bibi Ferreira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

 A peça é constituída de 3 atos cada um com 2 quadros, o primeiro e o segundo 

ato passam-se na casa dos Drummond,  terceiro se alterna entre a casa e o café do Cais, 
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momento em que ocorrerá a punição dos estrangeiros: D. Eduarda, o Noivo e Paulo. A 

peça passa em tempo um mítico, caracterizado pela ruptura do tempo cronológico, e a 

leitura, segundo Boileau-Despréaux em A arte poética (1976), de um lugar também é 

possível, pois o café do cais nos parece a extensão da casa dos Drummond ao ser, ao 

longo da peça, engolida pelo mar que, segundo a avó, levará as mulheres, os homens, a 

casa e os espelhos, encerrando a imersão quando Moema faz desaparecer o reflexo da 

mãe que é, ao mesmo tempo, seu reflexo. 

 Senhora dos Afogados gira em torno da família Drummond, uma família que 

possui há mais de 300 anos uma fidelidade conjugal, prezando pelos bons costumes e 

pela moral, achando, inclusive, o parto algo imoral. Dessa família, temos o patriarca 

Misael, juiz que aspira a ministro que é pai de Moema e Paulo (vivos na peça) e de Dora 

e Clarinha ambas já afogadas. Ainda neste seio familiar, há a avó, mãe de Misael, que 

oscila entre lembranças reais e loucuras e D. Eduarda, esposa de Misael, mas que é 

considerada uma estrangeira. 

 O crítico Sábato Magaldi, na introdução à peça, destaca o parentesco de Senhora 

com a releitura da Orestéia de Ésquilo feita por Eugene O’Neill em sua Mourning 

Becomes Elctra (1931) através da semelhança a partir do segundo quadro do terceiro 

ato em que a peça é transportada para o café do cais, onde ocorrerá as punições: D 

Eduarda terá as mãos cortadas, o noivo é assassinado por Paulo e Paulo se entrega ao 

mar. 

 A leitura que será feita neste trabalho enfatiza-se nas monstruosidades ocorridas 

na peça, compreendendo monstruosidade como algo que deveria ficar escondido, mas 

que aparece, bem como metáfora do mal, de acordo com Jeha (2007). Dessa leitura, 

também, simbólica das águas mortuárias rodriguianas trabalharemos com os conceitos 

de catarse e como ela desenvolve-se no projeto desagradável, bem como o conceito de 

umheimlich, traduzido como estranho, algo que deveria ficar escondido, familiar, ligado 

a pulsão de morte de acordo com Freud (1996). 

 

O projeto de um teatro desagradável 

 Nelson Rodrigues ao se questionar sobre as peças que procederam Vestido de 

Noiva, as chama de desagradáveis, eis que começa esse projeto que revolucionará o 

teatro moderno brasileiro por um viés mais agressivo que causa terror e piedade, 

piedade, esta, advinda do reconhecimento do espaço onde ocorre a peça: o mais perto do 

real e das entranhas do ser humano. 
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Com Vestido de noiva, conheci o sucesso; com as peças seguintes, 
perdi-o, e para sempre. Não há nesta observação nenhum amargor, 
nenhuma dramaticidade. Há, simplesmente, o reconhecimento de um 
fato e sua aceitação. Pois a partir de Álbum de família – drama que se 
seguiu a Vestido de noiva – enveredei por um caminho que pode me 
levar a qualquer destino, menos ao êxito. Que caminho será este? 
Respondo: de um teatro que se poderia chamar assim – 
“desagradável”. Numa palavra, estou fazendo um “teatro 

desagradável”,“peças desagradáveis”. No gênero destas, inclui (sic, 

devendo-se ler-se incluo ou incluí), desde logo, Álbum de família, 
Anjo negro e a recente Senhora dos afogados. E por que “peças 

desagradáveis”? Segundo já disse, porque são obras pestilentas, 

fétidas, capazes, por si sós, de produzir o tifo e a malária na platéia. 
(RODRIGUES, 1981, p. 12) 

 

 Esse projeto inicia-se por Álbum de Família (1945), contudo a peça é 

interditada e mesmo após a liberação só estreia em 1967, 22 anos após ser escrita. A 

primeira peça mítica a ser representada é Anjo Negro (1946) que, após interditada em 

janeiro de 1948, é liberada em abril do mesmo ano. 

 As vertentes desse teatro estão na quebra de uma tradição brasileira de comédias, 

iniciado por Vestido de Noiva (1943) e a busca, na tragédia grega e suas releituras, de 

um teatro novo. As peças desse ciclo mítico e desagradável apropriam-se de elementos 

da tragédia grega, bem como o grotesco das comédias e, através dessa base, constrói-se 

um teatro novo com a cara do Brasil, refletindo a sociedade ou aquilo que ela insiste em 

esconder. 

 Os objetivos desse teatro rodriguiano ficam expressos em A Flor da obsessão 

(1997)  quando Rodrigues afirma que “o desejo é triste, a volúpia é trágica e o crime é o 

próprio inferno. O espectador volta para casa apavorado com todos os seus pecados 

passados, presentes e futuros.” (RODRIGUES, 1997, p. 109). Esse pavor associa-se a 

uma forma de purgação dos sentimentos e de revitalização dos desejos profundos que 

foram castrados, mas que voltaram através dessa experiência desagradável. 

 Nesse sentido, o projeto de teatro desagradável tem como objetivo chocar o 

espectador/leitor das peças desse ciclo e desse teatro que nos lembram outro projeto 

artístico que objetiva fazer o teatro retornar aos seus moldes primordiais, ao seu gesto 

puro de teatro que é o teatro da crueldade de Antonin Artaud (1896-1948). 

  

Se o teatro, assim como os sonhos, é sanguinário e desumano, é muito 
mais do que isso, por manifestar e ancorar de modo inesquecível em 
nós a idéia de um conflito eterno e de um  espasmo  em  que  a vida  é 
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cortada a cada minuto,  em  que tudo  na criação  se  levanta e se 
exerce contra nosso estado de seres constituídos, é por perpetuar de 
um modo concreto e atual as  idéias metafísicas  de  algumas  Fábulas  
cuja  própria  atrocidade  e energia bastam para desmontar a origem e 
o teor em princípios essenciais. (ARTAUD, 2006. P. 102) 

 

 Contudo, enquanto Artaud vai buscar a essência desse teatro no oriente, 

Rodrigues volta para a origem do teatro no ocidente e busca, nas tragédias gregas e suas 

releituras, como em O’Neill, o retorno à fonte de um teatro que era significativo, com 

objetivos moralizantes, além desse teatro ter que ter uma cara nova, já que as tragédias 

significavam muito para os gregos do século V a.C. e sua representação ou releitura 

direta não conseguia, dessa forma, tocar o público para que refletisse e interagisse com a 

peça, ou seja, o teatro deixou de operar a catarse. 

 Outro ponto diferencial do projeto rodriguiano para o de Artaud é que o 

desagradável advém do espectador, ele é a mola propulsora para que o teatro volte a ter 

um significado na vida de quem o assiste e para Artaud a crueldade de seu teatro advém 

do gesto, um gesto puro e a crueldade é sentida por quem faz esse teatro: atores, 

diretores. 

 

Os mitos ressignificados 

 É possível identificar em Senhora dos Afogados dois mitos gregos de Electra: o 

primeiro, e mais recorrente nas tragédias, é o mito de Electra filha de Agamêmnon e 

Clitemnestra. Esta Electra presente na peça é advinda da releitura de O’Neill tendo o 

mesmo fim trágico de Lavínia- a solidão. Contudo, ainda preserva algumas 

características do mito presente nas tragédias gregas como veremos a seguir. A outra 

Electra não é cantada nas tragédias que sobreviveram, mas é citada na Teogonia como 

filha de Oceano e Tétis, mãe de Íris e das harpias. Esta Electra filha do Oceano é uma 

ninfa que mora no fundo dos mares. Alguns estudiosos como Marta Rocha Guimarães 

leem Moema como a sereia, ser mitológico associada à Iemanjá, que ao cantar chama os 

marinheiros e os afoga, contudo, nossa leitura se debruça nessa Electra por ela conter 

em seu elemento água uma ligação com a morte através das harpias, suas filhas. 

 Em análise ao caracter da personagem Electra na Orestéia (458 a. C.) e as 

Electra’s de Sófocles (410 a. C.) e de Eurípides (413 a. C.) percebemos que Electra é 

ardilosa, não constitui um caráter como de Antígona que é destemida e executa seus 

planos, ou mesmo Medeia. Electra sabe esperar o retorno do irmão Orestes, pois é a ele 

que cabe a vingança contra Egisto e à mãe, contudo é Electra quem planeja as mortes e 
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conduz Orestes à elas. Essa característica de Electra, ardil, encontra-se em Moema que 

constrói seu plano de ser a única filha de Misael, a única mulher e acaba, por fim, sendo 

a única Drummond. Moema, tal qual Electra é ardilosa, persuasiva. 

 Nelson Rodrigues junta os mitos da ocêanide Electra e Electra Atrida, sem 

reatualizá-los, mas ressignificando-os, pois Moema não está completamente ligada à 

nenhuma Electra, nem mesmo é a releitura da Moema do épico Caramuru (1781), mas 

possuindo os caracteres de Electra Atrida e o elemento simbólico mar, ressiginifica, dá 

outro significado, permeando de relações brasileiras os mitos gregos, pois mesmo 

ardilosa executa os planos, não espera por Paulo e o conduz  junto à Misael à matarem e 

morrerem por ela, ou seja, executam seus perversos planos inconscientemente. 

 

A catarse 

 O conceito de catarse que trabalharemos advém do texto base Poética de 

Aristóteles (2004) em que as funções de uma tragédia são suscitar a catarse através do 

terror e da piedade. Aristóteles, ainda afirma que não é de bom tom suscitar outras 

emoções como o horror ou apenas uma das citadas, mesmo assim não as proíbe como o 

faz Boileau-Despréux (1979). Percorrendo o conceito de catarse, Paul Ricoeur (1994) 

afirma que o sentimento de piedade advém do reconhecimento, por parte do espectador, 

que compreendendo a representação da ação (a mimeses) purga o sentimento de piedade 

desencadeado pelo terror das ações. 

 Tal conceito corrobora com a intenção rodriguiana de teatro, onde o espectador é 

altamente aterrorizado, vendo seus crimes, pecados e monstruosidades em cena para que 

não o reproduza na esfera do real. 

 Para Aristóteles, na definição de tragédia, é ela a representação de uma ação de 

caráter elevado que objetiva a catarse, a purgação do terror e da piedade. Há muitas 

interpretações acerca dessa purgação, algumas que defendem que ela ocorre nos 

personagens e outros que ela ocorre no espectador. Neste trabalho, trabalharemos com a 

segunda opção, pois o teatro grego nasce do culto à Dioniso e esse culto era celebrado 

por todos os cidadãos (homens, nascidos gregos). Dessa forma, o papel do espectador 

não é completamente apagado, ao contrário, ele é de suma importância. 

 

Assim, pois, a fábula bem feita é necessariamente simples, não dupla, 
como querem alguns; nela, não se deve passar do infortúnio à 
felicidade; ao contrário, deve-se ir da felicidade ao infortúnio; não por 
maldade e sim por algum erro do personagem, que, como já dissemos, 
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deve antes tender para o melhor do que para o pior. Que deve ser 
dessa forma, prova-o o passado. (ARISTÓTELES, 2004, p.51) 

 

 A leitura que fazemos dessa catarse em Senhora dos Afogados advém da queda 

brusca não de Moema, pois sua punição é justa e não opera a catarse, mas a 

representação da queda de uma família, ou mesmo de Misael. Mito da família este que 

Maria Luiza Ramos Boff, em sua tese intitulada Mito e tragédia nas relações 

familiares do teatro de Nelson Rodrigues (1997), apresentado ao Programa de pós-

graduação da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) a coloca como 

ponto central da dramaturgia rodriguiana. A queda de uma família ilustre que sustenta 

há mais de 300 anos fidelidade conjugal e preza pela moral e bons costumes tem em seu 

atual patriarca alguém que se apaixona por uma prostituta e se casa com uma 

estrangeira, alguém que não gerará filhos puramente Drummond, “com a morte e a 

loucura na carne”. Misael é cobrado, anualmente, pela morte da prostituta, com quem 

tem um filho e esse erro passado de Misael volta à cena para atormentá-lo e fazê-lo cair, 

perdendo as chances do cargo de ministro, perdendo sua esposa ao dar ouvidos aos ardis 

de Moema e rompendo com uma ordem de mais de 300 anos. 

 

Umheimlich e a monstruosidade: Tornar visível o que deveria ficar oculto 

 O termo umheimlich é desenvolvido por Freud (1996), em um primeiro 

momento, como a oposição de heimlich que, traduzido, é familiar e logo umheimlich 

designaria seu oposto: o que é desfamiliar, desconhecido e estranho. Após, afirma que 

umheimlich: “Relaciona-se indubitavelmente com o que é assustador- com o que 

provoca medo e horror.” (FREUD, 1996, p.237). 

 

(...) entre os exemplos de coisas assustadoras, deve haver uma 
categoria em que o elemento que amedronta pode mostrar-se ser algo 
reprimido que retorna. Essa categoria de coisas assustadoras 
constituiria então o estranho. (FREUD, 1996, p.258) 

 

 Dessa forma, compreendemos que o umheimlich é um elemento que nos faz 

abrir a jaula de sentimentos e emoções já reprimidas, já passadas. A tradução e 

compreensão para desfamiliar não se encaixa nesse termo, pois os sentimentos são 

conhecidos, nos são familiares e compõem a interioridade do nosso ser. Esses 

sentimentos conhecidos, familiares e que estão escondidos, de acordo com Freud só 

podem ser advindos de um duplo. 
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Quando tudo está dito e feito, a qualidade de estranheza só pode advir 
do fato de o “duplo” ser uma criação que data de um estádio mental 
muito primitivo, há muito superado. (...) O “duplo” converteu-se num 
objeto de terror, tal como após o colapso da religião, os deuses se 
transformaram em demônios. (FREUD, 1996, p. 254). 

 

 Freud, ainda, ao falar de umheimlich nas artes cita Shakespeare através de um 

estudo de suas personagens. Citando Hamlet (1601), analisa a cena em que o metateatro 

relembra ao seu tio o crime cometido, deixando explícito seu sentimento de culpa e, 

portanto, desencadeando a necessária vingança. Contudo, o direcionamento do termo, 

nesse trabalho, pende para as relações causadas no espectador e não mais nas 

personagens, tal como a catarse. 

 “De um modo ou de outro, os monstros dão um rosto (ou não) ao nosso medo do 

desconhecido, que tendemos associar ao mal a ser praticado contra nós.” (JEHA, 2007, 

p.8) Compreendemos os monstros como esse duplo, designado por Freud, que não é 

completamente desconhecido, por ser fruto de nossa mente e por ser parte de nossa 

constituição, mas que opera um sentimento estranho que negamos. Em estudo 

etimológico, a palavra monstro vem do latim Monere e significa avisar, chamar a 

atenção. Dessa forma, o conceito de monstro que adotamos associa-se a umheimlich e 

designa a forma como Moema e os Drummond em cena mostram nós mesmos. 

Corroborando com essa leitura Schilling (apud. Freud 1996) define estranho como: algo 

que deveria ter permanecido oculto, mas veio a luz. 

 

As águas mortuárias de Nelson Rodrigues 

 O elemento mar, personagem presentificado na peça é de suma importância para 

as leituras que fazemos. Esse mar que levará a família Drummond possui um 

significado purificador, pois leva, em sua maioria, os estrangeiros da família aqueles 

que sentem algum tipo de desejo como D. Eduarda e Paulo ou mesmo Clarinha que 

entrava na puberdade não tendo desejos, mas sendo desejada pelo pai a quem tratava 

com carinho tirando-lhes as botas. 

 Bachelard (2002, p.49) afirma que as forças imaginantes podem se desenvolver 

em duas linhas: uma impulsiona o novo, o primaveril e outras: “escavam o fundo do ser; 

querem encontrar no ser, ao mesmo tempo, o primitivo e o eterno.” E são nessas águas 

mortuárias, segundo Barbarena (2008), que nos afogamos, que somos tragados para 
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dentro da peça, águas que escavam o fundo do nosso ser e que deixam a deriva 

sentimentos, emoções que há muito foram castrados. 

 

Toda água viva é uma água cujo destino é entorpecer-se, tornar-se 
pesada. Toda água viva é uma água que está a ponto de morrer. (...) 
Contemplar a água é escoar-se, é dissolver-se, é morrer. 
(BACHELARD, 2002, p. 49) 

 

 Moema afirma que Clarinha estava olhando o mar e foi chamada por ele, não foi 

suicídio, mas o cumprimento de um chamado. Contemplar essas águas é contemplar a 

morte e a família vai se dissolvendo, através da peça, até sobrar apenas Moema. As 

mulheres se foram, os homens se foram, a casa está submersa por essas águas, os 

espelhos, também já foram tragados, sobra apenas Moema que é uma Drummond, 

contudo com uma característica fortemente estrangeira: herdara as mãos desejosas da 

mãe e está fadada a morrer com elas. 

 De acordo com Chevalier; Gheerbrant (1991, p.19): “As águas amargas do 

oceano designam a amargura do coração”, sendo que as águas em sua simbologia 

representam a vida e a morte, neste caso vemos apenas a morte em todas as suas faces.  

 

A imersão nas águas significa o retorno ao pré-formal, com seu duplo 
sentido de morte e dissolução, mas também de renascimento e nova 
circulação, pois a imersão multiplica o potencial da vida. (CIRLOT, 
1984, p.63) 

  

 A imersão nas águas neste caso não significa o fim de um ciclo e começo de 

outro, como na simbologia do batismo, não é apenas uma imersão, mas um afogamento 

e dessa forma, impulsiona à morte e apenas a ela. 

 

Considerações Finais 

 De acordo com Jeha (2007, p.19): “Entre as metáforas mais comuns que usamos 

para nos referir ao mal, estão o crime, o pecado e a monstruosidade (ou o monstro)”. 

Neste sentido, o mal como metáfora na literatura designa a ruptura da ordem, do que é 

considerado normal. O presente trabalho poderia estar pautado nos crimes praticados 

por Moema e o pecado de desejar o próprio pai, contudo, essas metáforas presentes na 

peça operam para a construção do monstro Moema e para o objetivo do teatro 

desagradável. 
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 A catarse aristotélica prevê a purgação dos sentimentos de terror e de piedade, 

essa visão é ampliada por Ricoeur (1994) em que a piedade advém da mimese, do 

reconhecimento que o espectador/leitor têm ao ver que a representação é verossímil. 

Partindo desse conceito de catarse, Freud (1996) destaca uma neurose que chama de 

umheimlich, uma categoria de sentimentos e objetos castrados e, por ora, esquecidos 

que vêm à tona a partir de um fato desconcertante. Dessa forma, o teatro desagradável 

de Nelson Rodrigues busca esse tipo de provocação, pois desagrada e choca o público a 

partir de fatos que incomodam o ser humano de forma geral. Esse desagradável opera, 

dessa forma, como uma purgação dos sentimentos de desordem, do terror das cenas e da 

piedade prazerosa do reconhecimento. 

 Essa catarse, nos termos aristotélicos, é ocasionada pelo monstro, essa figura que 

representa a metáfora do mal que é anormal e rompe com a ordem moralizante da 

sociedade de uma forma abrupta. Moema aqui é o monstro, no sentido etimológico da 

palavra, que opera a catarse através do umheimlich do estranho que sai de nosso íntimo 

abrindo as portas fechadas pela fase de castração. 
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