
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinopse 

Dois corpos à procura de um lugar. Na busca pela felicidade 

sufocada por entre muros, paredes que aprisionam ou ruas de 

Berlim. Dois corpos à procura de aceitação. Viver a tragédia diária de 

ser o que é.  

Falar, gritar. Fugir. 

Dois corpos desejados. Dois corpos desejantes. 

Chegar em Berlim e dançar o inevitável jeito de ser. 

O que você quer de Berlim? 



release 

As discussões acerca da desigualdade e intolerância nunca foram tão 

expressivas como nos últimos anos, isso porque a taxa de mortes por violência 

de gênero ou orientação sexual, só crescem nas estatísticas. Segundo o site 

Homofobia Mata, só no ano passado foram documentados 326 assassinatos de 

homossexuais e transgêneros no Brasil, mostrando um aumento de 4,1% em 

relação ao ano de 2013. 

 

A busca, a homofobia, a violência velada, o desejo de liberdade e a aceitação 

são alguns dos temas abordados no espetáculo Berlim: dois corpos à procura, 

novo trabalho da Karma Cia. de Teatro. A ideia surgiu da busca dos 

integrantes em fazer a junção do teatro com a linguagem da dança 

contemporânea, além da vontade de discutir temas tão atuais e muitas vezes 

ignorados pela sociedade. “Já pensávamos em criar um espetáculo utilizando a 

linguagem da dança contemporânea há algum tempo. A dança como 

expressão e encontro com o outro. O filme Happy Together (1997) de Wong 

Kar-Wai também foi uma grande fonte de referência dramatúrgica e estética 

paro o espetáculo. A linguagem cinematográfica utilizada no filme teve 

influência inclusive nos movimentos corporais dos intérpretes” explica Mauro 

Filho, coreógrafo e intérprete do espetáculo. 

 

Nele, dois personagens partem em busca do lugar ideal, onde não exista 

violência nem opressão. Dois corpos que buscam a felicidade e a liberdade 

para ser quem são e se amarem sem medo. Para Pietra Garcia, responsável 

pela direção de cena do espetáculo, expor e denunciar as questões humanas é 

crucial para o fazer teatral contemporâneo. “Em Berlim buscamos discutir a 

homofobia de forma poética e ao mesmo tempo visceral, como uma espécie de 

denúncia a um tema tratado com naturalidade pela maioria, apesar de estar 

longe de ser”, conta. 

 

 



 

ficha técnica 

Atuação: Leandro Cardoso e Mauro Filho 

Direção de cena e técnica: Pietra Garcia 

Coreografia e textos: Mauro Filho 

Trilha sonora original sugerida: Karma Cia. de Teatro 

Ambientação sonora e remix: Hedra Rockenbach 

Cenotécnica: Ronaldo Rocha 

Figurinos: Leandro Cardoso e Pietra Garcia 

Costuras: Lélia Machado de Melo 

Fotografia: Denis Natan 

Design Gráfico: Thiago França 

Assessoria de Imprensa: Pietra Garcia 

Criação e produção: Karma Cia. de Teatro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

informações técnicas 

Drama/ 50min/ Classificação 14 anos 

Palco Italiano ou espaço alternativo com as seguintes dimensões mínimas: 

07 (nove) metros de largura e 07 (sete) metros de profundidade. 

 

 Iluminação: própria do grupo, que acompanha os materiais de cena. 

Todo o equipamento de luz deve ter cabeamento para ser ligado na 

altura do piso. 

 Som: Caixas de som com alta potência. Mesa com entrada para 

notebook. 

 Transporte: 03 pessoas - 02 [dois] atores e 01 [um] técnico 

 Cenário: 03 tripés, 01 pedestal de microfone, 01 placa LED, 01 caixa de 

som e fiação à vista. 

 Tempo de montagem: 1h30min / Tempo de desmontagem: 1h. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



histórico do grupo 

 A Karma Cia. de Teatro fundada julho de 2013 em Itajaí (SC) nasceu de uma 

inquietação dos atores Leandro Cardoso, Mauro Filho e Pietra Garcia de construir um 

caminho próprio na cena teatral contemporânea, buscando uma linguagem autoral em 

que os atores possam trabalhar suas habilidades em busca de novos saberes e novas 

perspectivas no fazer teatral. A companhia desenvolve atividades fundamentadas no 

trabalho do ator, na criação/apresentação de espetáculos e cursos e oficinas para 

atores e não-atores. 

 Desde sua criação, a Karma viu a necessidade de construir uma dramaturgia 

própria, foi assim que surgiram “Em Respeito à Dor” com direção e dramaturgia de 

Mauro Filho em colaboração com Leandro Cardoso, Laura Osório e Pietra Garcia, 

“Berlim dois corpos à procura” direção de Pietra Garcia e dramaturgia de Mauro Filho 

e “Tudojunto” direção e dramaturgia de Mauro Filho. 

 A Karma Cia. de Teatro tem desenvolvido atividades de formação, nas quais 

destacam-se o Curso de Iniciação Teatral em parceria com o SESC Itajaí e a 

Prefeitura Municipal de Itajaí, oficinas na 4° Mostra de Teatro Escolar de Balneário 

Piçarras – SC, participa de atividade dentro do projeto Formação Estética e Poética do 

Grupo Porto Cênico e do projeto Dramaturgia: Leituras em Cena do SESC Itajaí sob 

orientação da atriz Andrea Ojeda da Periplo Compañia Teatral (Bueno Aires - 

Argentina). 

 O grupo tem conquistado diversos fomentos para a criação de espetáculos, 

projetos de formação e manutenção com a Fundação Cultural de Itajaí através da Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura (2015 e 2016) e Edital de Apoio a Eventos 

Comunitários. Também foi contemplado com o Prêmio Catarinense de Teatro e 

Prêmio Catarinense de Dança ambos do Edital Elisabete Anderle de Estímulo à 

Cultura (2014) do Governo do Estado de Santa Catarina. 

 A Karma Cia. de Teatro tem se apresentado em diversas mostras e festivais 

pelo Brasil nos quais destacam-se: 4º Festival Brasileiro de Teatro Toni Cunha em 

Itajaí (SC), 4º Festival Nacional de Teatro de Floriano (PI), Festival Nacional de Teatro 

Cacilda Becker em Pirassununga (SP), onde recebe o Prêmio Especial do Júri pela 

Pesquisa no Teatro Contemporâneo,  Festival Nacional de Teatro de Chapecó (SC), 9º 

FIT Bahia - Festival Ipitanga de Teatro em Lauro de Freitas (BA) e 5º Mostra Nacional 

de Teatro de Hortolândia (SP). 



 Dentro das atividades desenvolvidas pela companhia está o Conexões 

Contemporâneas: o corpo na cena que teve sua primeira edição em 2016 com o 

objetivo de discutir o corpo na cena teatral atual. Neste projeto, contou com as oficinas 

de Denise da Luz, Elke Siedler e Bárbara Biscaro. O projeto teve correalização do 

SESC Itajaí e contou com a participação de diversos artistas de Santa Catarina. 

Também produz o CORES: Mostra de Arte LGBT, primeiro evento de arte que discute 

as questões de gênero e sexualidade do estado de Santa Catarina. Na sua primeira 

edição que aconteceu na Casa da Cultura Dide Brandão, contou com a participação 

da Téspis Cia. de Teatro de Itajaí (SC) e Grupo (Ex)periência Subterrâneade 

Florianópolis (SC). 

 A Karma Cia de Teatro é filiada à FECATE – Federação Catarinense de Teatro 

e à Rede Itajaiense de Teatro, onde participou na produção e apresentação de 

espetáculos no 8º, 9º e 10º Itajaí em Cartaz. 

 Em 2017 aprova dois projetos na Lei Municipal de Incentivo à Cultural de Itajaí: 

"Caê" montagem da cia. acerca das obras do artistas visual Mauro Caelum, com 

direção de Max Reinert e "Cartografia do Assédio" trabalho de intervenção de rua com 

direção de Renato Turnes. Ainda em 2017 "Berlim: dois corpos à procura" participa do 

FIAED - Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad que aconteceu no 

mês de junho na cidade de Lima no Peru. No mês de agosto participa do III 

Provocações Urbanas em Itajaí /SC, com a performance “DESVIA” dirigido pelo Diretor 

Renato Turnes da Cia La Vaca de Florianópolis/SC. 

 A Karma Cia. de Teatro fundada julho de 2013 em Itajaí (SC) nasceu de uma 

inquietação dos atores Leandro Cardoso, Mauro Filho e Pietra Garcia de construir um 

caminho próprio na cena teatral contemporânea, buscando uma linguagem autoral em 

que os atores possam trabalhar suas habilidades em busca de novos saberes e novas 

perspectivas no fazer teatral. A companhia desenvolve atividades fundamentadas no 

trabalho do ator, na criação/apresentação de espetáculos e cursos e oficinas para 

atores e não-atores. 

 Desde sua criação, a Karma viu a necessidade de construir uma dramaturgia 

própria, foi assim que surgiram “Em Respeito à Dor” com direção e dramaturgia de 

Mauro Filho em colaboração com Leandro Cardoso, Laura Osório e Pietra Garcia, 

“Berlim dois corpos à procura” direção de Pietra Garcia e dramaturgia de Mauro Filho 

e “Tudojunto” direção e dramaturgia de Mauro Filho. 

 A Karma Cia. de Teatro tem desenvolvido atividades de formação, nas quais 

destacam-se o Curso de Iniciação Teatral em parceria com o SESC Itajaí e a 



Prefeitura Municipal de Itajaí, oficinas na 4° Mostra de Teatro Escolar de Balneário 

Piçarras – SC, participa de atividade dentro do projeto Formação Estética e Poética do 

Grupo Porto Cênico e do projeto Dramaturgia: Leituras em Cena do SESC Itajaí sob 

orientação da atriz Andrea Ojeda da Periplo Compañia Teatral (Bueno Aires - 

Argentina). 

 O grupo tem conquistado diversos fomentos para a criação de espetáculos, 

projetos de formação e manutenção com a Fundação Cultural de Itajaí através da Lei 

Municipal de Incentivo à Cultura (2015 e 2016) e Edital de Apoio a Eventos 

Comunitários. Também foi contemplado com o Prêmio Catarinense de Teatro e 

Prêmio Catarinense de Dança ambos do Edital Elisabete Anderle de Estímulo à 

Cultura (2014) do Governo do Estado de Santa Catarina. 

 A Karma Cia. de Teatro tem se apresentado em diversas mostras e festivais 

pelo Brasil nos quais destacam-se: 4º Festival Brasileiro de Teatro Toni Cunha em 

Itajaí (SC), 4º Festival Nacional de Teatro de Floriano (PI), Festival Nacional de Teatro 

Cacilda Becker em Pirassununga (SP), onde recebe o Prêmio Especial do Júri pela 

Pesquisa no Teatro Contemporâneo,  Festival Nacional de Teatro de Chapecó (SC), 9º 

FIT Bahia - Festival Ipitanga de Teatro em Lauro de Freitas (BA) e 5º Mostra Nacional 

de Teatro de Hortolândia (SP). 

 Dentro das atividades desenvolvidas pela companhia está o Conexões 

Contemporâneas: o corpo na cena que teve sua primeira edição em 2016 com o 

objetivo de discutir o corpo na cena teatral atual. Neste projeto, contou com as oficinas 

de Denise da Luz, Elke Siedler e Bárbara Biscaro. O projeto teve correalização do 

SESC Itajaí e contou com a participação de diversos artistas de Santa Catarina. 

Também produz o CORES: Mostra de Arte LGBT, primeiro evento de arte que discute 

as questões de gênero e sexualidade do estado de Santa Catarina. Na sua primeira 

edição que aconteceu na Casa da Cultura Dide Brandão, contou com a participação 

da Téspis Cia. de Teatro de Itajaí (SC) e Grupo (Ex)periência Subterrâneade 

Florianópolis (SC). 

 A Karma Cia de Teatro é filiada à FECATE – Federação Catarinense de Teatro 

e à Rede Itajaiense de Teatro, onde participou na produção e apresentação de 

espetáculos no 8º, 9º e 10º Itajaí em Cartaz. 

 Em 2017 aprova dois projetos na Lei Municipal de Incentivo à Cultural de 

Itajaí: "Caê" montagem da cia. acerca das obras do artistas visual Mauro 

Caelum, com direção de Max Reinert e "Cartografia do Assédio" trabalho de 

intervenção de rua com direção de Renato Turnes. Ainda em 2017 "Berlim: dois 



corpos à procura" participa de seu primeiro festival internacional no  FIAED - 

Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad que aconteceu no 

mês de junho na cidade de Lima no Peru. O espetáculo ainda participa do 6° 

FACE - Festival de Artes Cênicas de Bauru - SP, 5º Festival Brasileiro de Teatro Toni 

Cunha em Itajaí - SC e 45º FENATA - Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa - 

PR. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



histórico do espetáculo 
 
 Premiado com o Edital Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura – 2014. 

- Temporada de estreia na Casa da Cultura Dide Brandão, Itajaí/SC - novembro/2015. 

- 9º Itajaí em Cartaz, Itajaí/SC - novembro/2015. 

-Temporada no Teatro Municipal Bruno Nitz, Balneário Camboriú/SC - março/2016. 

- 12º Festival Nacional de Teatro Cacilda Becker, Pirassununga/SP - abril/2016 

(premiado pela Pesquisa no Teatro Contemporâneo). 

- Festival Nacional de Teatro de Chapecó/SC - maio/2016. 

- 10º Itajaí em Cartaz, Itajaí/SC - junho/2016. 

- Teatro do SESC Joinville/SC - junho/2016. 

- Teatro do SESC Itajaí/SC - junho/2016. 

- FIT BAHIA - Festival Ipitanga de Teatro, Lauro de Freitas/BA - agosto/2016. 

- Conexões Contemporâneas: o corpo na cena, Itajaí/SC - agosto/2016. 

- Teatro do SESC - Lages/SC - setembro/2016. 

- Cores: Mostra de Arte LGBT, Itajaí – SC - novembro/2016. 

- 5ª Mostra Nacional de Teatro de Hortolândia/SP - dezembro/2016. 

- Itajaí Criativa Residência Artística/SC - março 2017. 

- Festival de Teatro de Curitiba - Mostra Fringe 2017 - abril/2017. 

- FIAED - Festival Internacional de Artes Escénicas por La Diversidad, Lima/Peru - junho/2017. 

- Teatro do SESC em Itajaí/SC – agosto/2017. 

- 5º Festival Brasileiro de Teatro Toni Cunha – outubro/2017. 

- 6° FACE – Festival de Artes Cênicas de Bauru/SP - outubro/2017. 

- 45° FENATA – Festival Nacional de Teatro de Ponta Grossa/PR – novembro 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Berlim, por Afonso Nilson de Souza 

 

 Em uma época em que os fascistas saem do armário através das redes 

sociais, e em que políticos fragorosamente homofóbicos, machistas, racistas e 

xenofóbicos alcançam o apoio de uma considerável parcela da população incapaz de 

perceber a própria ignorância e violência, espetáculos como Berlim: dois corpos à 

procura, da Karma Cia de Teatro, de Itajaí, são cada vez mais necessários. 

 Em cena, Leandro Cardoso e Mauro Filho dançam e se debatem em 

coreografias que abordam o universo dos enlaces, do amor e da sedução 

homoafetiva, mas também o preconceito e a impassibilidade diante da violência de 

gênero, que aflige diariamente milhares de gays,travestis, transexuais e mulheres no 

país. 

 Não há no espetáculo nenhum discurso panfletário, não há narrativas de 

morticínios e casos isolados. Há apenas dois corpos que dançam, que buscam através 

de seus movimentos e contorções não um sentido, mas a força de uma pulsão 

corporal que quer explodir em referências do universo que abordam. 

 Mas o que é Berlim? Uma cidade alemã onde possivelmente o preconceito seja 

menor, ou menos tolerado? Um ideal de civilidade onde as pessoas possam sonhar 

com igualdade, afeto e justiça? Ou Berlim é apenas um bar, onde iguais se encontram 

para buscar amor, sexo e esperança? Onde é Berlim, que em neon oscila em 

multicores durante todo o espetáculo? 

 Dois corpos a dançar angustiadamente, à exaustão, sem discursos, sem 

placas, sem diálogos. O que querem? O que são? Para quem dançam? Em um 

momento se beijam. Não um beijo comedido, simpático, comercial. Um beijo de 

encontros noturnos, de saliva, de lábios, mordidas gemidos. Um beijo que se fosse 

entre um homem e uma mulher não mereceria menção, mas que pode provocar 

escândalos em determinadas plateias, e em outras, a condenação direta ao inferno. 

Talvez seja exatamente para essas plateias que Berlim persiste em dançar. 

 

 

 
 
Afonso Nilson Gestor de cultura, crítico e dramaturgo. Participa regularmente de curadorias 
para mostras e festivais nacionais de artes cênicas. Publicou em 2014 o livro Pequenos 
monólogos para mulheres (E-Galáxia / Chiado Editora) coletânea de textos teatrais curtos. 
Doutorando em teatro pela Udesc com pesquisa sobre crítica teatral brasileira.  
 
 



Berlim, por Marcos Vasques 

 

 “Os tempos ditatoriais estão em voga de novo”. “Estamos retrocedendo ao 

passado”. “Fascismo avançando novamente”. Essas são algumas das frases mais 

ouvidas por agora, não apenas no Brasil, mas praticamente em todo o Ocidente. 

Nessas frases, e em outras do mesmo tom, parece haver uma perda de liberdade para 

o obscuro, para a censura e a violência daqueles que odeiam qualquer diversidade. 

No entanto, há grupos em que essa provável liberdade perdida nunca existiu, esse 

“retorno do fascismo” não faz sentido porque o fascismo sempre esteve em suas 

vidas, nunca foi uma ausência. Entre esses grupos estão as travestis, os 

homossexuais e transexuais. 

 

 Eles-elas sempre existiram em qualquer sociedade, em algumas até são 

cultuadas. Mas na nossa sociedade, civilizada, desenvolvida, capitalista, tecnológica 

esse grupo é jogado à margem, aos esgotos, às madrugadas, à pista. Sempre houve 

pouca luz sobre eles-elas: são violentadas, abandonados, largadas, mortos. Não as 

vemos, porque desumanizados: nós, os cegos violentos; eles-elas as vítimas. Uma 

minoria consegue escapar do destino, consegue a inserção na “naturalidade” da vida 

cotidiana e diurna, a maioria ainda permanece à mercê de qualquer sorte trágica. A 

luta é grande, contínua, prenhe de derrotas, mas também grávida de vitórias. 

 

 Berlim: dois corpos à procura, apresentado durante o 5º Festival Nacional de 

Teatro Toni Cunha, no Teatro do SESC, pode ser considerada uma dessas vitórias. 

Os atores Leandro Cardoso e Mauro Filho usam de suas experiências, de suas 

vivências para universalizar o esgotamento de uma sociedade que insiste em não se 

olhar no espelho, o esfacelamento de um mundo que prefere como residência a 

hipocrisia, a violência em suas mais variadas cores. Sim, o ponto de partida de Berlim 

é o espancamento diário sofrido por pessoas que têm uma orientação sexual que 

desafia a normatividade, mas o espetáculo se amplia de tal maneira, que fala e 

denuncia toda espécie de achatamento do humano.  

 

 E o que é Berlim? É a defesa do direito ao corpo para fora da pancadaria, para 

fora da possibilidade do soco. A defesa do corpo para dentro da possibilidade da 

vivência individual e coletiva. É a não aceitação da força, da castração, do 

apagamento e da invisibilidade imposta pela normatividade embrutecida. É luta para 

não se perder o direito à corporeidade. É investigação da vida e suas potencialidades. 

É a nossa crueldade em fratura exposta. Berlim fala sobre ter muitas direções, muitos 



lugares e moradas. A luta se estabelece pelo hoje, pelo agora e, também, pelo 

amanhã. Apresenta a dança de nossas crueldades e danações. 

 

 E o que se quer em Berlim? Arte, vida livre, direito à liberdade e o desejo de 

um mundo mais equivalente. No entanto, o espetáculo não se ancora no discurso, na 

palavra para gritar. Com mergulho aprofundado e consistente na performatividade, na 

dança e no teatro é na coreografia dos corpos que se centra a força expressiva do 

trabalho. A luta corpórea que toca os embrutecimentos, mas também o que temos de 

mais terno. 

 

 Nada se apresenta em excesso. A música, a iluminação, a palavra, os gestos 

são dosados por uma dramaturgia que leva em consideração o peso de cada 

elemento para o todo. Se, como dissemos no início, uma onda conservadora se 

avoluma sobre nós é preciso entender que em outras épocas essa mesma onda nos 

assolava em silêncio. E mais: exigia que as vozes contrárias aos seus extermínios não 

contestasse. A arte como um todo sofre ataques faz tempo, muito tempo. O teatro, que 

é uma arte social por excelência, tem dado respostas à vigilância dominante. 

 

 

 
Marco Vasques (SC) é poeta, contista e crítico de teatro. Mestre em teatro pelo programa de 
pós-graduação da Udesc, com pesquisa em Flávio de Carvalho. É doutorando em teatro pelo 
mesmo programa. Autor dos seguintes livros: “Elegias Urbanas” (poemas, Bem-te-vi, 2005); 
“Flauta sem Boca” (poemas, Letras Contemporâneas, 2010); “Anatomia da Pedra & Tsunamis” 
(poemas, Redoma, 2014); ‘Harmonias do Inferno” (contos, Letradágua, 2010), dentre outros. É 
editor do Caixa de Pont[o] - jornal brasileiro de teatro e do jornal Ô Catarina!. Integra a 
Associação Internacional de Críticos de Teatro – AICT-IACT, filiada à Unesco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



clipagens 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
contato 
 

Escreve para karmaciadeteatro@gmail.com 

ou ligue 

(47) 997178114 (TIM) 

(47) 99920-9593 (TIM) 

 

________________________________________________ 

 

Karma Cia. de Teatro 

http://www.karmaciadeteatro.com.br 

Rua José Tedeo, 169. São Judas. 

Itajaí - SC 
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