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Sofia Ceccato, natural de Angra dos Reis - Rio de Janeiro, é uma das mais atuantes 
flautistas do país, exibindo “domínio do instrumento e desenvoltura cênica” como diz o site 
especializado em música clássica movimento.com. De acordo com o jornal uruguaio El 
Pais, é detentora de “grande domínio da respiração e da técnica” (J. C. Huertas – El Pais). 
É solista, camerista e também instrumentista de orquestras, além de atuar como 
produtora e apresentadora.  

Sofia fez sua estreia internacional em maio de 2017, no Teatro Solis, interpretando a obra 
Masia Muju de Beatriz Lockhart com a Orquestra Filarmônica de Montevidéu, dirigida por 
Ligia Amadio. Estreou a obra no Brasil, em um concerto em homenagem ao Dia 
Internacional dos Povos Indígenas, acompanhada pela Orquestra Sinfônica Cesgranrio, na 
Sala Cecília Meireles.  

É fundadora do Trio Capitu, grupo ganhador por duas vezes do Prêmio Funarte de 
Concertos Didáticos. O álbum de estreia, Novos Ventos, recebeu menção honrosa do site 

Embrulhador e foi finalista na categoria Revelação do 27o. Prêmio da Música Brasileira. 
Recentemente o Trio dividiu o palco do Festival Harmonia com Lenine, Roberta Sá e Carlos 
Malta no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.  

Em 2016, Sofia participou da montagem de Orfeu e Eurídice de Gluck, no Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro, onde executou o famoso solo do entreato contracenando com 
a mezzo-soprano Denise de Freitas.  

Sofia é mestre em práticas interpretativas pela Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro, pós-graduada em música de câmara pelo Conservatório Brasileiro de Música e 
graduada em flauta pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi intercambista na 
University of Georgia, onde aperfeiçoou-se com Angela Jones-Reus. No Brasil, seus 
professores foram Eduardo Monteiro , Afonso de Oliveira e Paulo César Castilho. 

É integrante da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro desde 2005 e 
primeira flautista da recém fundada Orquestra Sinfônica de Mulheres do Rio de Janeiro.  

Foi artista convidada do 2o. Encontro Carioca de Flautas, promovido pela UNIRIO - 
Instituto Villa-Lobos. É integrante do Trio Capitu, Gaia Trio e Trio Ceccato, tendo se 
apresentado nas mais importantes salas e teatros do Rio de Janeiro e também pelo país, 
como Sala Cecília Meireles, Espaço Cultural BNDES, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, 
Cidade das Artes (RJ), Sala do Conservatório/Praça das Artes (SP), Casa Thomas Jefferson 
(DF), Casa da Ópera (MG) e circuito SESC. 

Sofia foi apresentadora e entrevistadora à frente do Partituras, programa dedicado à 
música clássica da emissora TV Brasil, onde recebia convidados nacionais e internacionais.  



Atualmente é professora de flauta do Projeto Uzina, na Escola SESC de Ensino Médio no 
Rio de Janeiro. 

Versão reduzida  

 

Sofia Ceccato é flautista de “domínio do instrumento e desenvoltura cênica” como diz o 
site especializado em música clássica movimento.com. É solista, camerista e também 
instrumentista de orquestras, além de atuar como produtora e apresentadora. Sofia fez 
sua estreia internacional no Teatro Solis, interpretando a obra Masia Muju de Beatriz 
Lockhart, com a Orquestra Filarmônica de Montevidéu. Estreou a obra no Brasil, 
acompanhada pela Orquestra Sinfônica Cesgranrio, na Sala Cecília Meireles. É fundadora 
do Trio Capitu, grupo ganhador por duas vezes do Prêmio Funarte de Concertos Didáticos. 
O álbum de estreia, Novos Ventos, recebeu menção honrosa do site Embrulhador e foi 

finalista na categoria Revelação do 27o. Prêmio da Música Brasileira. É integrante da 
Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Mestre em práticas 
interpretativas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Sofia também 
possui pós-graduação em música de câmara pelo Conservatório Brasileiro de Música e 
graduação em flauta pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi intercambista na 
University of Georgia, onde se aperfeiçoou com Angela Jones-Reus. No Brasil, seus 
professores foram Eduardo Monteiro , Afonso de Oliveira e Paulo César Castilho. É 
integrante do Trio Capitu, Gaia Trio e Trio Ceccato, tendo se apresentado nas mais 
importantes salas e teatros do Rio de Janeiro e também pelo país, como Sala Cecília 
Meireles, Espaço Cultural BNDES, Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Cidade das Artes 
(RJ) Sala do Conservatório/Praça das Artes (SP), Casa Thomas Jefferson (DF), Casa da 
Ópera (MG) e circuito SESC. Atualmente é professora de flauta do Projeto Uzina, na Escola 
SESC de Ensino Médio no Rio de Janeiro. 

Parágrafo para imprensa  

Sofia Ceccato é flautista de “domínio do instrumento e desenvoltura cênica” como diz o 
site especializado em música clássica movimento.com. É solista, camerista e também 
instrumentista de orquestras (Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro 
e Orquestra Sinfônica de Mulheres do Rio de Janeiro), além de atuar como produtora e 
apresentadora. Estreou internacionalmente com solista no Uruguai em 2017. Seus 
trabalhos de destaque são Trio Capitu, Gaia Trio e Trio Ceccato, tendo se apresentado nas 
mais importantes salas e teatros do Rio de Janeiro e também pelo país. 




