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RESUMO: O presente artigo é dedicado ao espetáculo As estrelas são para sempre? do Grupo Katharsis de 

Teatro, da Universidade de Sorocaba (UNISO), e com ele se quer também expor com brevidade os principais 

conceitos da pesquisa desenvolvida pelos seus membros. O intuito maior é o de formular um olhar significativo 

sobre a encenação, e deixar em evidência as possibilidades de se perceber a obra teatral numa ótica 

descompromissada com a descrição procedimental, pensando poeticamente as imagens suscitadas pelas cenas nos 

seus pontos de inflexão e convergência com outros discursos, sobretudo o filosófico. 

PALAVRAS-CHAVE: Grupo Katharsis, teatro, imagem, poética. 

 

ABSTRACT: This article is dedicated to the show Are the stars forever? by Katharsis Theatre Group, from 

University of Sorocaba (UNISO), and its aim is to present the main concepts from its members’ researches. The 

main purpose is to formulate a meaningful view about the staging, and let in evidence the possibilities of perceiving 

the theatrical work in an uncompromising perspective, with the procedural description, thinking poetically about 

the images brought by the scenes in their points of inflection and convergence with other discourses, especially 

the philosophical one. 
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Este artigo mais se assemelha a uma crítica teatral, não ao estilo dos analistas técnicos 

ou contestadores implacáveis e metódicos, mas sim enquanto livre associação entre ideias e 

estesias na apreciação sensorial-simbólica da obra em questão. A crítica realizada se debruçará 

sobre o espetáculo As estrelas são para sempre?93 do Grupo Katharsis, da Universidade de 

Sorocaba (UNISO), encenação realizada nos últimos anos. O elenco é formado por Andréia 

Nuhr, Ademir Feliziani, Paola Bertolini e Lucas Donizeti, com música incidental de Janice 

Vieira e Denni Pontes e sob a direção e iluminação de Roberto Gill Camargo. Quando a primeira 

versão estreiou, em 2012, a encenação contava com a atuação de Gui Martelli (o qual ingressou 

posteriormente como ator no CPT), mas em 2013 sofreu reformulação e contou com o retorno 

ao grupo de Ademir e Lucas, membros reminiscentes de uma geração passada. Esta última 

informação tem importância porque sinaliza uma das qualidades constatáveis do perfil de 

 
93

A versão integral do espetáculo As estrelas são para sempre? está disponível no youtube 

(https://www.youtube.com/watch?v=JnDOGanuIBk ). Encontra-se também uma versão editada do mesmo 

espetáculo, na sua primeira formação, no link a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=_Af5D1eSlf0 . Acesso 

em 26 set 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=JnDOGanuIBk
https://www.youtube.com/watch?v=_Af5D1eSlf0
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artesania teatral do Katharsis, precisamente a criatividade processual que não encerra em 

definitivo nenhuma de suas produções. Além das apresentações realizadas no Teatro do Sesc 

de Sorocaba, tanto na estreia quanto em ocasiões posteriores, fez curta temporada no Teatro 

Sérgio Cardoso em São Paulo (entre os dias 10 e 26 de julho de 2015) e participou de vários 

festivais nacionais e internacionais, dentro os quais o 12º Festival Internacional de Teatro de 

Campinas e a abertura do IX Festival Internacional de Teatro de Namur na Bélgica. 

É mister situar, ainda que brevemente, a formação do Katharsis e como chegou ao 

desenvolvimento de uma linha de fazer teatral de caráter experimental. Fundada no final da 

década de 80 do século passado, na Universidade de Sorocaba (UNISO), na época FAFI 

(Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba), surgiu da iniciativa da antiga diretora 

da instituição, Sônia Chébel, e foi dirigido primeiramente pelo professor de literatura Roberto 

Samuel com a finalidade de reunir estudantes universitários ávidos pela oportunidade de se 

aventurarem no palco. Se deu o início das atividades do grupo em 1989 e se estendeu conduzido 

assim até 1994. No ano seguinte, o grupo passou a ser dirigido pelo professor-diretor teatral 

Roberto Abdelnur Camargo, ou Roberto Gill Camargo (nome artístico), e desde então tem 

apresentado inúmeros espetáculos não apenas na cidade de Sorocaba, mas rodando várias 

cidades do país e até em outros países, com participação em festivais de teatro. 

Os espetáculos revezavam entre estéticas realistas e não-realistas, e o último trabalho 

da primeira fase do grupo, seguindo os protocolos da encenação naturalista, foi Um bonde 

chamado desejo, de Tennesse Willians. Após esse período, em 2005, decididos a mudar de 

rumo, Roberto Gill e os membros do grupo passaram a se dedicar à pesquisa de linguagem 

cênica, e tal inquietação resultou no espetáculo-conferência Endoscopia, o ponto de partida ao 

experimentalismo. Dos estudos e investigações poéticas, científicas e corporais, de caráter 

predominantemente interdisciplinar94, aliado à contribuições da luz e de sonoridades 

(coevolutivas, segundo conceito desenvolvido pelo diretor, à criação das cenas), estreia o 

primeiro espetáculo, Aves, ovos e parafusos, seguido por outros que compuseram a chamada 

trilogia da teatralidade que o Katharsis se propôs a fazer: Água, luz e clorofila e Astros, patas e 

 
94

 Os estudos realizados pelo Grupo Katharsis incluem, além de conceitos relativos à Estética Teatral, teses 

oriundas da Neurociência, Linguística, Semiótica e Teoria da Comunicação, Biologia e Dança. Dentre os nomes 

cuja obras foram mais assimiladas, destacam-se Prigogine, Maturana e Varela, Antônio Damásio, e as 

pesquisadoras em dança Christine Greiner e Helena Katz, autoras da teoria do corpomídia, de valor cabal para a 

compreensão e prática dos atores- intérpretes.  
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bananas, todas compostas por substantivos que, na realidade, dizem muito sobre o processo de 

criação na medida em que evocam estados, impressões, transformações, nada acabado e inerte.  

A preocupação de Estrelas, assim como dos espetáculos da trilogia, não se concentra 

em narrar episódios sequenciais testemunhados pela apuração histórica, nem entreter o 

espectador com uma batalhada de células ficcionais independentes. A organização das ações 

desobedece a linearidade dramática (tal como consagrada pelos cânones da tradição da escrita 

teatral), e, portanto, ancora-se na disjunção fabular; oferece à recepção significados moveis e 

fluidos, percebidos aleatoriamente e conforme as intencionalidades relacionadas à plêiade de 

possíveis sentidos suscitados pelas cenas exibidas. Aliás, a característica marcante dos trabalhos 

do grupo na última década não se concentra na montagem de um texto dramática, posto que o 

enfoque está na experimentação e aprimoramento de outras fontes de criação, conforme salienta 

Roberto Gill: “Nos espetáculos do grupo, três fatores são determinantes: o trabalho de corpo e 

voz do ator, o tratamento que se dá à luz e o processo de criação sonora, que inclui as músicas 

e as percussões. Tudo parte da íntima relação entre esses três aspectos” (CAMARGO, 2015, p. 

53).   

A dramaturgia posta não conta com enredo prefigurado, nem com protagonistas, 

antagonistas ou coadjuvantes, assim como uma intriga encaminhada para o conflito derradeiro, 

menos ainda se espera uma resolução final a consagrar ou condenar as personagens. Ela nasce 

pelo repertório de vivências e trocas executadas pelos corpos dos atores-intérpretes em relação 

aos companheiros de cena e com o ambiente, surgindo desses encontros uma série de 

experimentos dramáticos (no sentido originário de drao, fazer, lutar, se pôr em ação) que 

posteriormente serão lapidados e localizados dentro de uma coerência. Não há função 

representacional nas cenas exibidas no palco. O interesse do Katharsis situa-se no deslocamento 

de um real projetivo para a multitude do acontecer, tornado visível em “flashs” movediços, e 

na mesma intensidade imponentes por si só. É assim que o mundo, na miríade ilimitada de 

aparições e espectros, revela suas composições e dissoluções, colisões e distanciamentos. Tal 

perspectiva delineia-se, junto ao curso das mudanças situadas no século XX, a reivindicação do 

encenar sobre o ilustrar, do pathos da linguagem cênica sobre o logos da literatura dramática, 

da vazão da criatividade e impulso poético rompendo a peça textocêntrica. O teatro se 

emancipa, finalmente, da sua obrigação de espelhar e simular o mundo: 

 

Ao invés de ‘representar’, ‘imitar’, ou ‘recriar’, o teatro tem se definido, 

sobretudo, como uma atividade de ‘construção’ e ‘elaboração’, sendo que 

nele, tudo é parte de sua própria realidade. Com base nesta concepção, a 
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imagem da cena tem sido cada vez menos uma imitação da vida, para ser uma 

realidade, cada vez mais, inesperada, ou, talvez, nova. Muitas peças teatrais 

da atualidade procuram, cada vez mais, criar uma realidade cênica inusitada, 

onde os atores, já não interpretam personagens ou textos dramatúrgicos; onde, 

busca-se a construção de uma realidade cênico-corporal baseada no que a 

própria atividade do teatro oferece: corpo, som, movimento, expressão, luz, 

figurinos, cenários, objetos, imagens.  (STRATICO, 2009, p. 1297) 

Nesse segmento, a pesquisa corporal é de fundamental estima, pois trata-se da 

performatividade corpo-vocal em ressonância e absorção com o exterior. Andreia Nhur, 

também preparadora de corpo-e-voz do grupo, explica a procedência da abordagem que os 

trabalhos do Katharsis realizam, apoiados em concepções que visam superar as dicotomias até 

hoje reinantes em certas mentalidades (como a da separação radical entre corpo e mente, 

natureza e cultura),  pois tais pressupostos atrofiam a potencialidade do organismo vivo de 

responder às situações de que estão sujeitos, e da mesma forma rejeitam o antagonismo do 

indivíduo com o seu meio, sem nenhum tipo de troca e afetações. 

Catalizada pelo corpo, a teatralidade – como a entendemos – é uma espécie de 

mosaico coevolutivo que agencia as diversas relações da cena: corpo-luz, 

corpo-som, corpo-figurino, corpo-objeto, corpo-palavra, corpo-plateia etc. 

“Co” porque estabelece a conjunção e combinação de fatores em um processo 

multidirecional, “evolutivo” porque se opõe a um trajeto linear e progressivo. 

(CAMARGO, 2010, p.45) 

 

Por esse contexto apresentam-se, como não poderia deixar de ser, as características 

permanentes e convicções relativas à pesquisa, ao processo de criação e ao modelo de 

encenação: hibridismo, inexistência de texto dramático prévio, referenciação multicultural pelo 

uso de várias línguas (português, inglês, francês, italiano, japonês, hebraico, árabe, espanhol) e 

de signos tangencialmente contextualizados, “corpovocalidade” não representacional (nada de 

construção de personagem no sentido realista) mas propositiva de formas, imagens e sensações 

a partir de sua própria materialidade e toda sua condição estrutural, em interação constante e 

receptiva com o ambiente e em transmutação de estados que acabam por abrir as possibilidades 

de codificação, a qual não se fecha de modo terminal e permite uma gramatologia flexível, 

apesar de guardar elementos formais peculiares.  

Voltando à encenação tratada. Estrelas se constitui não como intriga de 

acontecimentos verossímeis, de ações vividas pelos homens e encadeadas dentro de uma 

Figura 1: cena do espetáculo As estrelas são para sempre? do Grupo Katharsis. 
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Fonte:  site g1.globo.com. Acesso em 20 jan. de 2019. 

 

ordem lógica e cronológica necessariamente concebida. Trata-se, antes, de uma espécie de 

“encenação-indagação”, onde a “história” mostrada cede lugar para a memória e o montante de 

significados acerca da condição humana, guardados no fundo da alma. Haja vista que o nome 

do espetáculo é uma pergunta, aparentemente prosaica (estrelas são para sempre?), mas no 

decorrer das cenas revela-se como abertura do perceber e do inteligir para a realidade 

incapturável por qualquer método científico ou descrição racional. A encenação “kathártica” 

leva para a fruição uma metáfora da eternidade, o sentido maior e rapidamente perecível para o 

entendimento, não obstante forte e contudente nas passagens marcantes e ilustrativas da 

experiência. 

A estrela remete ao universo. Corpos celestes a preencher a vasta imensidão escura. 

São elas a enfeitar a treva com brilho e elegância. Constelações, planetas, galáxias desfilam 

solenemente e cheias de beleza pela vastidão cósmica. Quantas e quantas vezes os seres 

humanos não inclinaram a face ao alto para contemplar o céu estrelado? O que teriam concebido 

ao ver tal espetáculo da natureza? Fascinação? Medo? Desorientação? Entusiasmo? A cobertura 

cintilante sobre a superfície da Terra, lugar onde as espécies prosseguem no curso evolutivo do 

élan vital (mobilidade criadora, no dizer de Bergson), consecutivamente se deu a ver. Olhá-la 

em busca de respostas (seja da direção norteadora para algum destino traçado, ou mesmo a 

previsão de fatos para realinhar as escolhas de acordo com o revelado pela consulta aos astros), 

indagar os seus mistérios ocultos, disperso pela extensão longínqua do firmamento (lembrando 

a bíblia, na qual o céu estrelado também ganha alta relevância em muitas passagens), é atitude 

recorrente da humanidade, nos mais diversos povos em localidades e épocas variantes. Homens 

e mulheres, ao que parece, são atraídos pelos pequenos pontos luminosos vistos do chão, e essa 

admiração transcorre a aurora da vida e  
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Figura 2: cena do espetáculo As estrelas são para sempre? do Grupo Katharsis. 

 

Fonte:  Youtube. Acesso em 20 jan. de 2019. 

conclui no seu crepúsculo, em qualquer estágio ou ocasião, desde o primeiro deslumbramento 

infantil – como nas cenas iniciais donde se vê a criança encantada por ver o céu conduzida pelo 

adulto – até atingir o declínio – na pose final dos quatro idosos diante do esplendor do cosmo. 

São as estrelas inspiradoras de serenidade, instigadoras de curiosidade e do desejo de saber. 

Não é à toa a Filosofia ter iniciado precisamente como inquietude cosmológica, na experiência 

do thaumazein (espanto) e voltada ao questionamento do princípio subjacente na totalidade da 

physis (ordem da natureza).  

No palco, o Katharsis traz à vista e oferece à emoção personagens marcadas por traços 

ambivalentes. São pessoas que bem podemos encontrar no cotidiano, e no momento que são 

observadas atentamente causam naqueles que as veem um distanciamento inexplicável, como 

se uma confusão de juízo fosse instaurada pela sua passagem súbita. O reconhecimento pela 

familiaridade dos tipos humanos logo se perde pela falta de uma identidade permanente. Assim, 

os intérpretes brincam com os elementos que surpreendem e perturbam a nossa percepção, 

estímulos recorrentes na dinâmica das cenas, e refletindo no espaço cênico o dinamismo das 

relações do nosso tempo, vacantes de normativas sólidas e papeis identitários perenes. A 

conversão da criança em idosa, e do adulto em criança, carrega no bojo a condição da 

mutabilidade e da impermanência característica da espécie e de toda a natureza, incrustrados 

nos registros orgânicos e memoriais do corpo. Aqui vale lembrar da sentença do perspicaz 
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Heráclito de Éfeso sobre a mutação ininterrupta de todas as formas de existência, consagrada 

pela imagem de que não é possível entrar duas vezes no mesmo rio. 

As cenas se passam em um não-lugar, numa época imensurável, com pessoas cuja 

identidade não pode ser determinada de modo exato, relacionam-se entre si e constroem 

juntamente espaços-tempos simbólicos donde provém uma série de vivências e sentimentos que 

falam ao espectador diretamente, trazendo-o à situação dramática como intérprete e co-atuante, 

na medida em que aquilo que é mostrado  conjuga-se diretamente do interior da mente, do 

inconsciente coletivo e do registro histórico que todos guardam no íntimo de seu ser. A 

eternidade (simultaneidade e integralidade de todos os instantes, conforme Boécio) não é 

matéria de ciência ou jornalismo, pois seria inconcebível tentar administrar pela razão 

instrumental e aplicada o domínio do absoluto e a demonstração experimental de cada evento 

significativo. Em vez disso, Estrelas revela que o eterno se encontra em momentos pueris, 

singelos e únicos, e seu caráter fugidio e ambivalência sempre presente é seu fundamento 

constante. Os instantes da vida são plenos em si mesmos, e disso se compreende que em virtude 

da plenitude possuída remetem a uma totalidade que as embarca. Ver Estrelas é se permitir ser 

retirado dos cárceres de sentido forçados e se lançar livremente ao infinito através do qual se 

dá, cheia de particularidades, a vida humana. 

Imersos nessa dinâmica, cada personagem, cada ação, podem aparecer à sensibilidade 

de milhares de formas, segundo muitas combinações e reverberando simbologias efetivamente 

arbitrárias. O fato de desrrealizar a atuação e abandonar a ordem fabular abre espaço para 

adentrar interpretações imprevistas ou associações polimórficas, não previstas antecipadamente 

pelo elenco-criador nem em hipótese, e é nisso que se aposta as expectativas: um teatro 

provocador de sintomas e de apelos. Aqui o teatro se aproxima da problemática levantada por 

Georges Didi-Huberman acerca do  

Figura 3: cena do espetáculo As estrelas são para sempre? do Grupo Katharsis. 
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Fonte:  site g1.globo.com. Acesso em 20 jan. de 2019. 

do esquematismo de certezas fixados pela História da Arte como disciplina acadêmica, 

responsável por submeter as obras artísticas no rol de objetos domados e traduzidos pela 

racionalização de fundo categorial e subjetivista. Huberman discute a insuficiência de modelos 

analíticos (sem desprezar o conteúdo proveniente das teorias, nem proclamar uma anarquia 

metodológica), e propõe que na arte existem dimensões não capturáveis por recursos 

precedentes, e há, portanto, um lado não verificável a interpolar nossa apreciação, o qual 

podemos “ver” na sua inicial opacidade. As imagens (pictóricas, fotográficas... cênicas) só 

serão fortes e impactantes na sua margem, no que não “mostram”, no surpreender da sua força 

visual. 

(...) Se, ao contrário, se está ante uma experiência deste tipo, a legibilidade das 

imagens não está dada de antemão, posto que privada de seus clichês, de seus 

costumes: primeiro suporá suspense, a mudez provisória ante um objeto visual 

que o deixa desconcertado, despossuído de sua capacidade de lhe dar sentido, 

inclusive para descrevê-lo; logo, imporá a construção desse silêncio em um 

trabalho de linguagem capaz de operar uma crítica de seus próprios clichês. 

uma imagem bem olhada seria, portanto, uma imagem que soube 

desconcertar, depois renovar nossa linguagem, e, portanto, nosso pensamento. 

(DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 216) 

 

Figura 1: cena do espetáculo As estrelas são para sempre? do Grupo Katharsis. 
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Fonte: site cmais.com.br. Acesso em 18 jan. de 2019. 

Um contador de “causos” sertanejo, típica figura remetente da cultura popular 

tradicional, é contemporizado pela mulher de chapéu, de feição leve e singeleza logo dissolvida 

(ou guarda uma ambiguidade?) pela relação de domínio que mantém com o homem-cavalo, 

preso por um laço sob manejo da personagem, em total submissão. Numa alusão paródica à 

cena da peça Esperando Godot, de Samuel Beckett, recoloca a opressão generalizada em outra 

base, no encontro com uma realidade então inimaginável. A série de objetos relacionados ao 

aprisionamento – a gaiola manuseada pela italiana que encarcera o menino, o laço amarrado em 

Pozzo – geram contrassensos quando tomados no significado sedimentado, produzindo uma 

abertura polissêmica que escapa o convencionalismo óbvio. Paralelo a isso, a sensação do 

conter da liberdade circula de modo fluido e fantasmagórico, não cessa de deixar pistas por 

entre as ações preenchidas pela ludicidade da cena. Tais características possuem forte indício 

político, todavia na suavidade da brincadeira e do jogo. Poderia se pensar numa banalização da 

violência, em fechar-se para a dor que não mais se crê haver? Pozzo é a domesticação do homem 

encarada como normalidade sistêmica? O cotidiano, massificado e alienante, perdeu 

definitivamente a capacidade de esclarecimento, tão saudada por Kant e os iluministas? 

Não apenas no plano dramatúrgico pode-se observar o tratamento acerca do eterno e 

do passageiro, mas na própria constituição do trabalho metalinguístico que o grupo vem 

executando. Afinal, se a humanidade reconhece seu ser pela existência que é temporalizada, 

também o teatro, fruto da disposição humana permanente para a ação estetizada (talvez a única 

a recolocar o homem diante da profundeza de sua natureza nos mais diversos aspectos pelos 
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quais esta se manifesta no mundo), é a amostra mais genuína da temporalidade. Teatro é o 

tempo existencializado nas presenças cênicas, pelos códigos formadores da composição poética 

expressa aos espectadores. O elo de continuidade vital tem a sua morada e passagem o próprio 

corpo, assim como na efemeridade teatral é sob o corpo (animado ou inanimado) onde se 

imprime e revela a arte encenada, e dela permanece os pigmentos e os sinais em todos os 

partícipes. No corpo se inscreve marcas de ancestralidade, na música as nuances e movimentos 

da alma, na luz as transformações quânticas, tão vivas e sensitivas quanto os atores em cena, 

tudo isso num conjunto indissociável e de impacto remissivo ao plano maior da realidade donde 

tudo se insere, se mostra e se finda.  

Ainda em se tratando do fazer teatral do Katharsis, a dramaturgia, surgida junto com a 

encenação, é bastante autotextual, e para aqueles que assistiram as montagens anteriores do 

grupo, especialmente a “trilogia dos substantivos” –  já registradas nos parágrafos iniciais –  

perceberão sem dificuldade a atualização de personagens já existentes (a velha espanhola, o 

cavalo servil, e também alguns tipos antropológicos remetentes às culturas em intercurso) 

revividas no desenrolar das etapas desta montagem. Isso, a despeito de uma repetitividade 

engessada, engrossa as unidades dramática que se tornam mais intensas, com atuações 

aprimoradas e expandidas, consequência direta dos repertórios pessoais específicos trazidos por 

cada um dos intérpretes. O ressurgimento de personagens, como dito, não se dá pela 

premeditação de um enredo, algo que definitivamente foi superado no trabalho coevolutivo do 

Katharsis. O jogo cênico dos atores evoca a multiplicidade de personas (termo muito caro à 

concepção antirrepresentacional da atuação proposta pelo grupo) que se intercalam em 

situações transitórias donde vão e vêm figuras e imagens, fazendo com que presente, passado e 

futuro se fundam e se homogenizam. Na migração imprevisível entre personagens, personas e 

figuras da-se a mobilidade dos signos e a provocante inserção da sensibilidade e do intelecto na 

dinâmica da historicidade e infinitude.  

Figura 5: cena do espetáculo As estrelas são para sempre? do Grupo Katharsis. 
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Fonte: vejasp.abril.com.br. Acesso em 18 jan. de 2019. 

Ao final, o espectador é convocado a rememoração, seja pela escuta atenta e 

interessada da programação do rádio (símbolo dos mais vívidos da comunicação midiática), ou 

pelo prazer insubstituível dos bons encontros entre conhecidos amáveis, dos aspectos singulares 

da sua existência, pertencente a toda a história da espécie humana na sua individualidade. E no 

ápice da peregrinação rumo à possibilidade suprema da morte, resta aprofundar naquilo que 

deseja interminável.  

A noção sugerida por Didi-Huberman em Cascas (2013), de que uma imagem possui 

camadas ainda não apreendidas pelas significações correntes e ortodoxas, portando em si 

vestígios de acontecimentos não explorados ou até voluntariamente ignorados, e na cavocação 

de seus pigmentos abrir-se-á uma profundeza de experiências soterradas que exigirão 

observações apuradas e surpreendentes, pode aqui servir de inspiração para um direcionamento 

enviesado da percepção, atento mais as margens do que contam as cenas. As imagens 

espetaculares evocam, em pontas extremas, mas fortemente interligadas, o andar aventureiro 

do humano, nas suas inúmeras vicissitudes e sobressaltos, do deslumbramento originário com 

o mundo, percorrendo as etapas transitórias do desenvolvimento, até a autoconsciência da 

finitude. A experiência teatral é sempre o alvorecer transparente de sentidos e atos de 

transcendência impulsionados pela vivência sensível, e nela se instala o mundo pela miríade de 

imagens a transitar pelo palco e embalar as rupturas da imanência sufocante. Que o teatro seja 

eternizado enquanto durar. 
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