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AMAZONA é um thriller itinerante que começa numa sala fechada e 

explode pelas ruas da cidade. Estreou em outubro de 2018 no 

Rio de Janeiro, com financiamento da Capes. Desde então, participou 

do Festival Feminista de Lisboa, em Portugal; da programação do 

Baixo Centro Encena, em Belo Horizonte; e do festival de artes da 

Vila Autódromo, no Rio. Está de volta ao Rio entre os dias 17 e 20 

de setembro, na Cinelândia. Em novembro, se apresenta 

no circuito da Fundação Cultural de Jacareí, em São Paulo. 

sinopse> O espetáculo conta a história de uma guerrilha de mulheres 

que decide fazer a vingança da terra sobre a cidade. Junto com o 

público, elas plantam sementes pelas frestas do concreto, entre as 

pedras portuguesas e nos buracos do meio-fio, esperando o dia em 

que a mata vai brotar pelo asfalto e tomar a cidade de volta para si. 

>> assista o vídeo do espetáculo clicando aqui .

‘Irreverente’
– O Globo

‘Pura catarse’
– Jornal do Brasil ‘Vibrante e necessário’

– Eleonora Fabião

‘No deja a nadie indiferente’
– CGTN Noticias

https://youtu.be/o56oH0NVIZw


O teatro caminho é um grupo baseado no Rio de Janeiro. Nasce em 2014 e, 

desde então, tem investigado especialmente as implicações entre cena, 

arquitetura e itinerância. Seu primeiro trabalho é CASA VAZIA, espetáculo de 

24 horas de duração que acontecia em casas da cidade, contemplado por 

dois anos consecutivos pelo programa de fomento da Secretaria Municipal de 

Cultura. Em 2017, estreia EU VOU APARECER BEM NO MEIO DO SEU SONHO, 

site-specific que levava o público pelas ruínas de uma biblioteca abandonada. 

A peça realizou três temporadas e mais de 40 apresentações só no ano de 

estreia. Com AMAZONA, seguimos nossa pesquisa na cidade. 

Acesse www.teatrocaminho.com e conheça mais sobre 

os espetáculos do repertório.

http://www.teatrocaminho.com/


C R Í T I C A S

Em matéria de 
capa do Caderno B, 
o Jornal do Brasil 
elenca AMAZONA
entre os destaques 
da cena carioca em 
2018: ‘pura catarse’



Especial do caderno 
RioShow sobre 
peças itinerantes 
destaca: 
‘o resultado é 
irreverente’

C R Í T I C A S



O programa 
latinoamericano
CGTN Noticias 
elogiou a peça:
‘ninguém fica 
indiferente’

C R Í T I C A S

Assista
a matéria 
completa 
clicando 

aqui

https://youtu.be/mtHHVPRDs9w
https://youtu.be/mtHHVPRDs9w




Como responder 
propositivamente
– e não reativamente –
diante do atual 
estado das coisas?

A montagem é parte da pesquisa 

desenvolvida pelo diretor Ricardo 

Cabral dentro do Programa de Pós-

Graduação em Artes da Cena da UFRJ, 

orientado pela artista visual Livia

Flores. Foram sete meses de processo 

e mais de 20 artistas colaboradores 

para chegar a uma dramaturgia 

original, em profundo diálogo com o 

Brasil de hoje.

Ao longo de 2018, realizamos a série d

e performances ‘aventuras estranhas’ 

pelo Centro do Rio de Janeiro. 

Munido de um regador de dez litros, 

Ricardo regou o concreto e as pedras 

portuguesas (mas não a terra nem os 

canteiros) da praça Mauá, da praça 

Tiradentes e do largo da Carioca. Nina 

Harper ofereceu uma  masterclass de

subidas em árvore no canteiro 

central da avenida Presidente 

Vargas. Rafaela AmoDeo cruzou 

a avenida Rio Branco costurando

à própria roupa os lixos que 

encontrava no chão. Chris Igreja saiu

pelo Centro da cidade com uma vara de 

pescar e iscas variadas (um celular, um 

par de sandálias, uma nota de cinco 

reais, entre outras) e passou horas 

pescando pessoas pelas ruas. Anna 

Clara Carvalho vestiu-se de super-

heroína com um maiô vermelho, patins, 

uma capa turquesa onde se lia “POSSO 

AJUDAR” e se disponibilizou a ajudar 

pessoas por uma tarde inteira na praça 

Mauá. 

Depois de registrar esses materiais, 

chegamos a um arco ficcional em que 

as falas das personagens vêm do que 

escutamos de estranhas e estranhos 

durante nosso trabalho com a rua.

AMAZONA é um convite ao corpo na rua 

num momento em que importa que 

nossos corpos reivindiquem o público 

do espaço público. O espetáculo propõe 

uma resposta propositiva, e não reativa, 

ao convidar o público para a experi-

mentação performativa de uma ação 

poético-botânica: plantar sementes 

pelos buracos do asfalto. 

Tudo pode parecer perdido – diz 

à certa altura da peça Iaci, uma das 

personagens – mas ainda tem terra.



A reportagem 
do Metro Jornal 
entrevistou o 
diretor sobre o 
processo de 
criação: ‘a peça 
radicaliza a 
ideia de que a 
luta implica no 
corpo’

M Í D I A



Em mais uma matéria no Jornal do Brasil, 
destaque para a trajetória do grupo:

investigação sobre espaço e itinerância,
sempre em lugares não convencionais

M Í D I A





F I C H A   T É C N I C A

elenco Anna Clara Carvalho, Camila Costa, Chris Igreja,

Marcéli Torquato e Victor Seixas 

direção geral e dramaturgia Ricardo Cabral

colaboração de direção Mayara Máximo e Rafaela AmoDeo

direção de arte Anna Clara Carvalho e Gunnar Borges

colaboração de dramaturgia Andrêas Gatto, Anele Rodrigues,
Anna Clara Carvalho, Camila Costa, Carolina Calcavecchia,
Chris Igreja, Elmir Mateus, Gunnar Borges, Jefferson Santos, 
Marcéli Torquato, Mariah Valeiras, Mauricio Lima, Mayara Máximo, 
Nina Harper, Rafael Ribeiro, Rafaela Amodeo, Rafaela Azevedo e 
Victor Seixas

orientação de pesquisa Livia Flores

fotos e vídeos Carolina Calcavecchia

identidade visual Flavia Trizotto

assessoria de imprensa Ricardo Cabral

mídias sociais Anna Clara Carvalho

produção executiva Chris Igreja

direção de produção Ricardo Cabral
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