
TRIO CAPITU



 A riqueza da musicalidade, os ritmos e 

melodias se unem à performance do Trio 

Capitu – grupo instrumental de formação 

original e singular: flauta, oboé e fagote. 

Fundado em 2012, o trio, atualmente grupo 

residente da Academia Brasileira de Música, 

vem acumulando reconhecimento de público 

e de crítica. Finalista do 27o Prêmio da Música 

Brasileira na categoria “Revelação” e Menção 

Honrosa pelo site Embrulhador em 2016, o Trio 

Capitu também foi escolhido para se 

apresentar na MIMO 2016 e na programação 

oficial de abertura das comemorações dos 450 

anos da cidade do Rio de Janeiro. Por dois anos 
consecutivos ganhou o Prêmio Funarte de 

Concertos Didáticos, levando suas 
apresentações a escolas da rede pública de 

ensino e, também foi um dos grupos a se 

apresentar no aclamado projeto social 
Doutores da Alegria. O Trio vem colaborando e 

estabelecendo parcerias com diversos artistas 
da cena contemporânea nacional, como 

Clarice Assad e André Muato, Carlos Malta, 

Rodrigo Lima, Deborah Levy, João Bouhid e 

outros. 



No intuito de manter acesa a chama da música 

de câmara e reavivar a combinação destes três 
instrumentos, o Trio Capitu percorre não apenas 
o rico repertório original para esta formação – 

fortemente solidificado através do Trio-Sonata 

barroco – mas também os clássicos e modernos, 
trazendo sua sonoridade para os tempos atuais 
em novas composições e arranjos especiais que 

passam por grandes nomes do choro e da 

música popular brasileira, até as mais variadas 
correntes da música do mundo. Mantendo-se 

atento e preservando a seriedade do processo 

criativo, o trio inova ao experimentar a prática da 

música em conjunto em ambientes que 

integrem diferentes formas de expressão
artística, unindo plateias habituais àquelas que 

estão curiosas e sedentas por novos caminhos, 
ampliando seu trabalho para além das 

tradicionais fronteiras que separam os universos 
musicais. O Trio Capitu desenvolve um trabalho 

de formação de novas plateias, levando o 

formato didático e interativo a grupos que ainda 

encontram dificuldades no acesso à experiência 

da música instrumental.



CONHEÇAS AS
CAPITUS

 

Natural de Angra dos Reis (RJ), Sofia iniciou seus estudos musicais ao 

piano, aos 5 anos de idade, com sua mãe Suzette Ceccato. Seis anos mais

tarde iniciou a prática de flauta transversal com o professor Paulo César 

Castilho, ainda em sua cidade natal. Formou-se bacharel em Flauta pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2007 na classe do professor 

Eduardo Monteiro. Em 2008 foi contemplada com uma bolsa para 

participar do Young Artists Bayreuth Festival, na Alemanha. Foi visitante 

intercambista na Universidade da Georgia (EUA), se aperfeiçoando com 

Angela Jones-Reus em 2009. É pós-graduada em música de câmara 

pelo Conservatório Brasileiro de Música e mestre em práticas 

interpretativas pela UNIRIO. Flautista da Orquestra Sinfônica do Theatro 

Municipal do Rio de Janeiro desde 2005, Sofia é também apresentadora 

dos programas Sinfonia Fina e Partituras, ambos exibidos pela TV Brasil. 

Como solista já se apresentou com a Orquestra Filarmônica de Petrópolis,

a Cia. Bachiana Brasileira e, mais recentemente fez sua estreia 

internacional com a Orquestra Filarmônica de Montevideo no Teatro 

Solis, executando Masia Muju de Beatriz Lockhart sob regência de Ligia 

Amadio. 

SOFIA CECCATO 
FLAUTA



CONHEÇAS AS
CAPITUS

Natural de Londrina (PR), iniciou seus estudos de oboé com Luis 

Carlos Justi, professor com quem formou-se bacharel pela 

Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO. Foi integrante da 

Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem de 1999 a 2001, ano em que foi

premiada com uma bolsa de estudos do governo alemão para se 

aperfeiçoar na Escola Superior de Música de Karlsruhe, com o 

professor solista Thomas Indermühle. Durante o período de 

formação no Brasil, teve masterclasses com professores de renome 

como Ingo Goritzki, Nicholas Daniel e Andreas Wittman e, na 

Alemanha, com Christian Schmitt e Jacques Tys. Janaína é primeiro

oboé solo da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de 

Janeiro. É em Mestre em Música, pela Escola de Música da UFRJ, 

com sua dissertação voltada para a música de câmara de Heitor 

Villa-Lobos para oboé e corne inglês. Atualmente cursa o doutorado

na mesma universidade. 
JANAÍNA PEROTTO 
OBOÉ



CONHEÇAS AS
CAPITUS

Natural do Rio de Janeiro, iniciou os estudos de fagote em 2004 na classe do 

mestre Noël Devos, estudando o fagote no sistema francês. Em 2006, iniciou 

os estudos pelo sistema alemão sob orientação do fagotista e professor Elione 

Medeiros. Integrou o naipe de fagotes da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem

de 2008 a 2010, quando assumiu o cargo de Chefe de Naipe na Orquestra 

Sinfônica de Barra-Mansa. Como solista, atuou à frente da Banda Filarmônica 

do Rio de Janeiro e da Orquestra Sinfônica da UNIRIO. Participou de diversos 

festivais de música no país, entre eles o Festival Brasil-Alemanha onde teve 

aulas de Música de Câmara com Will Sanders e de Técnica de Respiração 

com o fagotista Pierre Martens. Em 2015 graduou-se na UNIRIO no curso de 

Bacharelado em Música (Fagote) sob orientação de Elione Medeiros. 

Atualmente, cursa o mestrado na UFRJ, sob orientação de Aloysio Fagerlande.

Foi integrante do Quinteto Lorenzo Fernandez, com quem gravou o cd 

“Música Carioca de Concerto” e do núcleo pedagógico do projeto social 

AfroReggae. Atua como fagote solista da Orquestra Sinfônica da Cesgranrio.  DÉBORA NASCIMENTO 
FAGOTE



O TRIO CAPITU EM
OUTRAS PALAVRAS...

 "Outra surpresa foi descobrir a qualidade 

dessas três musicistas e sua afinidade 

enquanto conjunto... Há também uma 

nítida liberdade de repertório, que integra 

com harmonia o tradicional com o 

popular e o contemporâneo.." (Camila 

Frésca - revista "Concerto") 

GRAÇA

"O trio é conhecido pelo 

entusiasmo com que apresenta 

coisas novas a seu público." 

(Eduardo Fradkin - jornal 'O 

Globo') 

ENTUSIASMO
"Um trabalho novo, inventivo." (Marcelo 

Brissac - produtor musical) 

CRIATIVIDADE

ORIGINALIDADE
"Um conjunto camerístico que une a 

graça com o rigor interpretativo, 

conquistando o coração e a mente do 

ouvinte. Esta Capitu, sim, é fiel à música 

brasileira." (Ricardo Tacuchian - 

compositor) 



POR AÍ...
Festival de Inverno 

Ouro Preto e Mariana 

MIMO Rio 

SESC Paraty 

Festival de Inverno São 

João Del Rei 

Clube do Choro 

Brasília 

SESC Goiânia 

Centro Cultural Justiça 

Federal 

Espaço Cultural 
BNDES 

Teatro Municipal de 

Niterói 

TRIO CAPITU MARCOU PRESENÇA

Conversa Acústica 

 

Janelas Abertas 
 

Sarau na Sé 

 

Música no Palácio - CCPJ 

 

Série Compositores 
UNIRIO 

 

Centro de Artes UFF 

 

Participações: 
 

Tributo a João Bosco: 

Clarice Assad e André 

Muato 

 

Todas as Vozes - Theatro 

Municipal Rio 

 

Saga, Rodrigo Lima 

 

 



NA MÍDIA



ÁLBUM NOVOS VENTOS

O cd de estreia do grupo é fruto de 

uma parceria entre as artistas e seu 

público através de uma campanha 

de financiamento coletivo. 

Inteiramente dedicado à música 

brasileira, o disco apresenta 

composições originais dedicadas 
especialmente ao grupo e 

adaptações de nomes como 

Alexandre Schubert, Marcos Lucas e 

Sergio Roberto de Oliveira. O disco 

faz parte do catálogo do selo A Casa 

Discos. Recebeu Menção Honrosa do 

site Embrulhador e foi finalista na 

categoria Revelação do 27o. Prêmio 

da Música Brasileira.



CONTATO

triocapitu@gmail.com 

 

Produção: Mônica D´Angelo Braga 

 21 97313.1070 

 

 

 

www.triocapitu.com


