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SENHORA DOS AFOGADOS 
 

“O mar. Não gosta de nós. Quer levar toda a 

família, principalmente as mulheres.  Basta ser 

uma Drummond, que ele quer logo afogar. Um 

mar que não devolve os corpos e onde os corpos 

não boiam!” 
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PERSONAGENS e ELENCO 

 

 

 

 MISAEL: Caio Frankiu  

 D. EDUARDA: Ângela Gomes 

 VIZINHOS: 

o Alyne Aguiar 

o Anny Lindsay 

o Mayara Claudino 

 

 AVÓ: Camila Candido   

  NOIVO: Ewerton Lorenzo 

 MOEMA: Gabriela de Lara 

 VENDEDOR DE PENTES: Milena Albuquerque 

 MULHERES DO CAIS 

o Julia Nascimento Correa 

o Leticia França    

o Maria Gabrielly Dantas 

o Mayara Lima Neves 

o Camila Candido 

 

 PAULO: Igor Correia 

 DONA DO CABARÉ: Carolline Ribas 

 MULHER: Alana Augusto 

 

 



 

APRESENTAÇÕES 
 

 
 
 

ESTREIA  
 

28 de novembro de 2015, as 18h e as 20h 
 

Auditório Bento Mossurunga.  
 
 
 
 
 
 
 
 

30 de novembro de 2015, as 08h30 e as 10h30 
 

Auditório Bento Mossurunga.  
 
 
 
 
 
 
 

FETECEP 
(FESTIVAL DE TEATRO DO COLÉGIO ESTADUAL DO 

PARANÁ) 
 

 03 de dezembro de 2015, as 08h30 e as 10h30 
 

 
 
 
 
 
 

 



PROFESSOR ANDRÉ MEIRELLES 

 

     É licenciado em teatro pela 

Faculdade de Artes do Paraná, 

têm mais de vinte peças 

apresentadas, nas quais trabalhou 

como ator, coreógrafo, bailarino, 

encenador e iluminador cênico.  

 

As atividades do professor no ano de 2015 dentro do CEP. 

-Coordenação do Curso de Arte Dramática Integrado  

-Modulado de Dança-Teatro: Curso avançado direcionado 

para alunos do CEP e comunidade (ex-alunos do curso de 

Arte Dramática e alunos da Faculdade de Artes do Paraná). 

-Modulado de Dança de Salão: Focado na aprendizagem 

dos ritmos de dança de salão como forró, tango, salsa, 

samba.  

Outras atividades: 

- Idealizador do 1° e  2° FETECEP (Festival de Teatro 

Estudantil do Colégio Estadual do Paraná). O festival 

aconteceu de 30 de novembro a 06 de dezembro 2015, 

durante a Semana Cultural, e movimentou toda a escola, 

com 14 peças inscritas e publico de mais de 2000 pessoas 

durante todos os dias de festival. Foi feita uma premiação 

para os artistas e peças que se destacaram. 

 



NELSON RODRIGUES 

23/08/12 – 21/12/80 

 

Nascido no Recife, Pernambuco, 

mudou-se em 1916 para a cidade 

do Rio de Janeiro. Quando maior, 

trabalhou no jornal a semelhança da 

Manhã, de propriedade de seu 

pai. Foi repórter policial durante 

longos anos, de onde acumulou 

uma vasta experiência para 

escrever suas peças a respeito da 

sociedade. Sua primeira peça 

foi A Mulher sem Pecado, que lhe deu os primeiros sinais de 

prestígio dentro do cenário teatral. O sucesso mesmo veio 

com Vestido de Noiva, que trazia, em matéria de teatro, uma 

renovação nunca vista nos palcos brasileiros.  Com seus três 

planos simultâneos (realidade, memória e alucinação 

construíam a história da protagonista Alaíde), as inovações 

estéticas da peça iniciaram o processo de modernização do 

teatro brasileiro. 

A consagração se seguiria com vários outros sucessos, 

transformando-o no grande representante da literatura 

teatral do seu tempo, apesar de suas peças serem taxadas 

muitas vezes como obscenas e imorais. Em 1962, começou a 

escrever crônicas esportivas, deixando transparecer toda a 

sua paixão por futebol. Veio a falecer em 1980, no Rio de 

Janeiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Mulher_sem_Pecado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vestido_de_Noiva


SENHORA DOS AFOGADOS 

 

      O 4° AD integrado realizou, como Prova-Pública de 

finalização de curso, a montagem da peça 

“Senhora dos Afogados”, de Nelson Rodrigues. O texto foi 

fortemente influenciado pela tragédia “Electra”, do 

dramaturgo grego Sófocles. Outras influências marcantes 

da história foram: “Macbeth”, de Shakespeare e “Mourning 

Becomes Electra” ou “Electra de Luto”, do dramaturgo 

americano Eugenne O'Neill. Nesta obra, Moema, a filha 

mais velha do Misael e D. Eduarda, guardava um amor 

pelo pai e resolveu afogar suas irmãs mais novas, Clarinha 

e Dora, no mar para não dividir a atenção do seu pai com 

elas. A trama é cheia de mistérios e Moema consegue ser a 

única mulher na vida do seu pai, porém ele morre e ela fica 

só.  



       

 

     A importância de pesquisar a tragédia em diferentes 

autores é um grande exercício, pois o gênero surgiu na 

Grécia séculos antes de Cristo e vem sendo revisitado por 

renomados autores da dramaturgia mundial. A estrutura 

dramatúrgica da tragédia influenciou a literatura e o 

cinema, e elementos como o Coro e a Catarse são 

comumente usados na cultura contemporânea. 

“Senhora dos Afogados” carrega o peso dramático de 

Nelson Rodrigues, embora seja uma obra que se distancia 

um pouco dos elementos que mais deram fama ao autor: 

paginas policiais, personagens marginalizados e tabus 

sociais. “Senhora dos Afogados” é considerada uma obra 

da fase mítica de Nelson Rodrigues: não possui lugar e 

tempo definido, representa quase um sonho (ou pesadelo), 

no qual espectros aparecem para desvelar os segredos mais 

sombrios dos mortais. Uma verdadeira obra de arte. A 

parceria com a disciplina de Filosofia ajudou nesse 

aprofundamento sobre o gênero “tragédia” e seu 

elementos, sendo vital para os atores entenderem a 

profundidade da obra e mergulharem com mais 

propriedade em seus personagens. A peça estreou em 18 de 

novembro de 2015 no Auditório do CEP as 18h. A peça 

também abriu o Festival de Teatro Estudantil do Colégio 

Estadual do Paraná - FETECEP que aconteceu em 

dezembro. 

André Meirelles 

 



PROPOSTA DE ENCENAÇÃO 

 

      A encenação usou como ponto de partida o método de 

trabalho dos encenadores Jerzy Grotowski e Antunes Filho.  

Em primeiro lugar demos ênfase na interpretação e na 

técnica do ator antes mesmo de pegar o texto. Foram feitos 

ensaios exaustivos de vigor físico. Estes ensaios buscavam o 

rompimento dos maneirismos e arquétipos tradicionais do 

repertório do ator.  A partir da exaustão física, o ator libera 

as emoções e dá margem para a verdadeira criação cênica.  

 

Num segundo momento começamos a direcionar para a 

história que seria contada. A partir de improvisações e 

estudos teóricos sobre o texto avançamos sempre dando 

ênfase a técnica do ator, descobrindo intenções, gestos, 

controle de energia e expressões corporais.  



Finalmente, com o texto decorado passamos a terceira e 

ultima etapa que foi a encenação propriamente dita, 

marcação de cena, reconhecimento espacial do palco, tempo 

dramático, detalhes de cenário, figurino e técnica vocal.  

Depois de todo o processo do laboratório criativo e com os 

personagens parcialmente delineados, começamos a 

“esmerilhar” as cenas, limpando gesto a gesto e junto com 

os atores, coreografando as cenas, dando ritmo e fluidez, 

alternando entre pesado e leve, rápido e lento. 

 

 

CENÁRIO E ESPAÇO CÊNICO 

Para quebrar a “quarta parede” e diminuir a distância entre 

o público e os atores foi decidido que usaríamos o palco do 

Auditório Bento Mossurunga em outra disposição espacial. 

Colocamos a plateia em cima do palco em uma das coxias e 

perpendicular a “boca de cena” onde tradicionalmente fica 

a plateia. Desta maneira buscávamos um “rompimento” 

com palco tradicional italiano e proporcionar um contato 

mais próximo e caloroso entre os atores e a plateia. 

 



 

O cenário consistia em  praticáveis delimitando um espaço 

de um quarto e uma cama além de um cais feito também de 

praticáveis que avançava pelo proscênio e invadia a 

arquibancada do auditório. 

Em um fundo preto foram colocadas molduras de quadros, 

uma referencia ao texto de Nelson. 

 



Haviam espaços invisíveis que a medida que os 

personagens transitavam pelo espaço cênico iam 

aparecendo. Salas de um velho casarão, um bordel 

decadente, um cais assombrado. 

A trilha sonora surgiu da relação das personagens com o 

mar. Buscamos músicas e efeitos sonoros que passassem a 

ideia de solidão, saudade, desilusão, criando uma 

verdadeira paisagem sonora deste lugar. Escolhemos os 

fados portugueses de Madredeus para atingir isso: 

“...quando avistei, ao longe o mar, ali fiquei, parada a olhar...” e 

Rene Aubry para um ar de mistério e estranhamento a 

história, deslocando para outra época e distanciando de 

nossa realidade. Além disso, havia o som do mar, grave e 

repetitivo, sempre ao fundo para lembrar a todos que ele 

também era um dos protagonistas da história. 

 

 

 



A luz era econômica, criando cantos sombrios e sombras 

fantasmagóricas. As vezes pegava apenas partes dos 

personagens deixando-os parcialmente na escuridão. Havia 

luzes de transição, mudando ambientes ou criando outros 

planos como as visões de Misael. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A luz também foi importante para criar a atmosfera de uma 

das cenas mais belas da peça em que Paulo e Moema 

conversam no cais sobre o destino da mãe deles, Dona 

Eduarda. 

 

Outro elemento importante foram as máscaras. Eram 

usadas pelos “vizinhos”. Estes personagens eram os 

portadores das notícias e tinham a liberdade de transitar 

por todos os cenários, quase como onipresentes, cuidando, 

especulando, controlando a vida dos outros personagens. 

Com a função de “coro grego” eles amarravam a história e 

desvelavam os segredos sórdidos da família Drummond. 

As máscaras tinham a intenção de uniformizar as 

personagens, como se fossem um “ser” único. Além de 

produzir esteticamente uma sensação bizarra e nonsense, 

como espectros ou fantasmas que estavam ali para 

atormentar os vivos. 
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