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A Definitiva Cia. de Teatro foi fundada em 2008, com o 
objetivo de pesquisar a relação da música com a cena. 
Desde então, vem buscando borrar os limites de uma e de 
outra, fazendo-as conviver de forma indissolúvel no que a 
Cia. chama, agora, de cena-música. É a busca desse lugar 
de encontro, de mistura e esmaecimento de fronteiras, 
que rege o trabalho da Definitiva. 

 A Definitiva possui cinco projetos teatrais em seu 
currículo, sendo quatro espetáculos - Calabar, o elogio da 
traição (2008), Deus e o diabo na terra do sol (2011), A 
hora da estrela (2017), O som e a fúria - um estudo sobre 
o trágico (2020) - e uma versão compacta e revisitada 
do espetáculo de estreia – Calabar em concerto (2018) - 
em comemoração dos 10 anos de trabalho da Cia. Além 
destes realizou o projeto audiovisual Cartas de arquivo 
(2018) em parceria com o Arquivo Nacional como parte 
das comemorações de seus 180 anos. 
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  2017 2008  2018

Calabar, 
o elogio Da 

traição

Deus e o 
Diabo na 

terra Do sol

a hora
Da estrela

Calabar
em ConCerto

Cartas De
arquivo

o som e
a Fúria -

um estuDo 
sobre o trágiCo

/ linha do tempo
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O quarto espetáculo da Definitiva Cia. de Teatro estreou em 
janeiro de 2020, no Centro Cultural Oi Futuro, patrocinado 
pelo Programa Oi de Patrocínios Culturais Incentivados. 
No espetáculo, com texto de Rosyane Trotta e direção de 
Jefferson Almeida, a Cia. visita acontecimentos recentes 
da história para refletir sobre o conceito do trágico nos 
dias de hoje, e experimentar como isso ressoa na cena e 
no mundo pós-modernos e pós-dramáticos. O espetáculo 
apresenta, num ritmo vertiginoso e repleto de música e 
sons tribais, fragmentos de um Brasil inquietante, que 
tenta encontrar o seu rumo em meio às maiores urgências 
sociais e ambientais da história recente.
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/2020

o som e a fúria
um estudo sobre o trágico*
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* Espetáculo contemplado no Programa 
OI de Patrocínios Culturais Incentivados

2020 | JANEIRO a MARçO
Temporada | Centro Cultural OI Futuro | Rio de Janeiro | RJ

Fo
to

: m
ar

íli
a 

g
ur

ge
l



1110  Portfólio / Definitiva Cia. de teatro                                                                                                                                                                                                                                                     /      A hora da estrela

Dentro da trajetória da Cia.,  A hora da estrela representa 
um passo bastante significativo: depois de passar por 
uma montagem de um clássico musical brasileiro -  onde 
buscou entender a função da música dentro deste tipo 
de dramaturgia que já difere do musical americano onde 
as canções substituem diálogos, por exemplo -,  de um 
épico cinematográfico sertanejo -  onde a função narrativa 
da música era investigada de maneira muito potente, 
se util izando do cordel musicado por Sérgio Ricardo 
como uma camada da dramaturgia, como um recurso de 
comunicação elaborado e de extrema eficiência, parte da 
narratividade da peça, então, estava a cargo da canção 
-  chegamos em A hora da estrela,  terceiro espetáculo da 
Definitiva Cia.  de Teatro, a partir  do romance homônimo 
de Clarice Lispector,  onde a música é parte componente 
da encenação, criando uma dramaturgia paralela ou 
uma escrita musical e onde temos, pela primeira vez, 
os atores da Cia.  tocando instrumentos e executando a 
música em todas as suas instâncias.  Em outras palavras, 
a música, aqui está em cena em toda a sua plenitude: o 
ato de tocar e fazer música é a cena e meta-cena, ou seja, 
em outra camada, ser ve de esteio onde repousa a vida 
ficcional das personagens.  
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/2017

a hora da estrela

2019 | DEZEMBRO
Temporada | Teatro Gláucio Gill |  Rio de Janeiro | RJ

2017 | JANEIRO
Temporada | Teatro Sesc Tijuca | Rio de Janeiro | RJ
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“Deus e o diabo na terra do sol” é a adaptação da Definitiva 
Cia. de Teatro para o filme homônimo de Glauber Rocha, 
que mudou os rumos do cinema nacional.

A montagem, premiada em diversos festivais pelo país, 
estreou em 2011, na Escola de Teatro da UNIRIO, e marcou 
a profissionalização da Cia. com a temporada ocorrida 
em maio de 2014 no Espaço Sesc Copacabana (Arena), no 
Rio de Janeiro, compondo, em seguida, a programação do 
Circuito Sesc (passando por nove unidades distintas). Em 
2016 o espetáculo chega ao palco do Teatro João Caetano. 
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/2011

deus e o diabo
na terra do sol

2017 | SETEMBRO
Dia nacional do teatro acessível |  SESI Campos | Campos | RJ

2016 |ABRIL
Temporada | Teatro da UFF | Niterói |  RJ

2016 | JANEIRO
Temporada | Teatro João Caetano | Rio de Janeiro | RJ

2014 | NOVEMBRO
Circulação | SESC Teresópolis |  Teresópolis |  RJ

2014 | OUTUBRO
Circulação | SESC Engenho de Dentro | Rio de Janeiro | RJ 
Circulação | SESC Duque de Caxias | Rio de Janeiro | RJ 
Circulação | SESC Niterói |  Niterói |  RJ

2014 | SETEMBRO
Temporada | Teatro Glauce Rocha (Ocupação Glauce ComVida) | RJ 
Circulação | SESC Nova Iguaçu | Nova Iguaçu | RJ
Circulação | SESC Campos | Campos dos Goytacazes | RJ
Circulação | SESC Madureira | Rio de Janeiro | RJ
Circulação | SESC Ramos | Rio de Janeiro | RJ
Circulação | SESC Nova Friburgo | Nova Friburgo | RJ

2014 | MAIO
Temporada | Espaço Sesc Copacabana (Arena) | Rio de Janeiro | RJ

2012 | DEZEMBRO
Festival |  IX FITA: Festa Internacional de Teatro de Angra | Angra dos Reis |  RJ

2012 | NOVEMBRO
Festival |  40º FENATA: Festival Nacional de Teatro | Ponta Grossa | PR
Indicação nas categorias: Iluminação | Figurino | Ator coadjuvante (Betho 
Guedes e Hector Gomes) | Atriz coadjuvante (Laura Lagub) | 
 Ator (Guga Almeida) |  Atriz (Tamires Nascimento) |  Trilha | Direção
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2012 | OUTUBRO
Festival |  III  FESTA: Festival Estudantil de Arte (Escola SESC) | 
Jacarepaguá | RJ

2012 | SETEMBRO
Festival |  XI EncontrArte: Encontro de Arte da Baixada Fluminense | 
Nova Iguaçu | RJ 
Festival |  Floripa Teatro – Festival Isnard Azevedo | Florianópolis |  SC

2012 | AGOSTO
Festival |  XIII Festival Nacional de Teatro de Guaçuí |  Guaçuí |  ES
Indicação nas categorias: Iluminação | Figurino | Ator coadjuvante 
(João Vítor Novaes) |  Atriz coadjuvante (Tamires Nascimento) |  Ator 
(Jefferson Almeida) |Direção | Espetáculo (Júri oficial)
Festival |  Festival Nacional de Teatro de Limeira | Limeira | SP
Indicação nas categorias: Trilha | Cenário

2012 | ABRIL
Festival |  FESTA 54: Festival Santista de Teatro | Santos | SP
Mostra | Mostra UNIRIO | Rio de Janeiro | RJ

2011 | OUTUBRO
Festival |  IV Festival Nacional de Teatro Universitário de Patos de 
Minas | 
Patos de Minas | MG
Indicação nas categorias: Trilha | Figurino | Ator (Jefferson Almeida) 
|Espetáculo (Júri oficial) |  Espetáculo (Júri popular)
Mostra | III  Semana do Ensino do Teatro (UNIRIO) | Rio de Janeiro | 
RJ
Mostra | Dionisíacas Universitárias (UFRJ) | Rio de Janeiro | RJ

2011 | AGOSTO
Temporada | Sala Glauce Rocha (UNIRIO) | Rio de Janeiro | RJ
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Primeiro espetáculo da Definit iva Cia.  de Teatro 
(então,  Cia.  Provisória)  estreou em novembro de 2008 
na Sala Glauce Rocha da Escola de Teatro da UNIRIO. 
O espetáculo -  musical  escrito por Chico Buarque e 
Ruy Guerra -  foi  o ponto de partida para a pesquisa da 
relação entre cena e música.

O espetáculo circulou pelo interior do Rio de Janeiro 
através do Circuito Nova Cena, da Secretaria de Cultura 
do Estado, além de encerrar sua trajetória com uma 
temporada em São Paulo, no espaço Satyros 1.

/2008

calabar,
o elogio da traição
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/2008

calabar,
o elogio da traição

2010 | MAIO
Circulação | Teatro Raul Cortez | Duque de Caxias | RJ

2010 |MARÇO/ ABRIL
Temporada | Teatro Satyros 1 |  São Paulo | SP

2009 | AGOSTO
Circuito Nova Cena, da Secretaria de Cultura do Estado | Teatro 
Municipal Câmara Torres | Angra dos Reis |  RJ 
Circuito Nova Cena, da Secretaria de Cultura do Estado | Teatro 
GACEMSS | Volta Redonda | RJ

2009 | SETEMBRO
Circuito Nova Cena, da Secretaria de Cultura do Estado | Teatro 
Municipal de Macaé | Macaé | RJ

2009 | ABRIL/MAIO
Temporada | Sala Glauce Rocha (UNIRIO) | Rio de Janeiro | RJ

2008 | NOVEMBRO
Temporada | Sala Glauce Rocha (UNIRIO) | Rio de Janeiro | RJ
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Fundamentalmente guiado pelas músicas, é uma espécie 
de recital teatralizado no qual a Definitiva Cia. de Teatro 
revisita seu primeiro trabalho - o musical escrito por Chico 
Buarque e Ruy Guerra - para comemorar seus dez anos de 
atividades ininterruptas.

A  peça faz  um balanço da Histór ia  do Brasi l  –  mais 
c laramente,  da  histor iograf ia  –  a  part i r  da  histór ia  de 
Calabar,  o  mest iço  que lutou ao lado dos  holandeses 
contra  Portugal ,  quando da invasão holandesa ao Brasi l , 
no  século  XVI I .  Através  dessa  f igura  contraditór ia , 
quest iona os  imbatíveis  t í tulos  de  “herói”  e  “tra idor ” 
que o  tempo e  os  v i tor iosos  deram a  gente  como 
Mathias  de  Albuquerque,  Antônio  Fel ipe  Camarão, 
Henrique Dias  –  t idos  como heróis  da  nossa Histór ia , 
Sebast ião do Souto e  Calabar.

/2018

calabar - 
em concerto

ProJetos esPeCiais



/2018

calabar - 
em concerto

ProJetos esPeCiais
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2018 | JUNHO
2º Semana Nacional de Arquivos | Arquivo Nacional |  Rio de Janeiro | RJ

2018 | AGOSTO
Temporada | Teatro Sala Espelho da Baden Powell| Rio de Janeiro | RJ



2928  Portfólio / Definitiva Cia. de teatro                                                                                                                                                                                                                                                    /      Cartas de arquivo

Fo
to

: P
ri

nt
s 

do
 Y

ou
tu

be

Projeto audiovisual em parceria com o Arquivo Nacional como 
parte das comemorações de seus 180 anos. 

/2018

cartas de arquivo

ProJetos esPeCiais



/2018

cartas de arquivo

ProJetos esPeCiais
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http://arquivonacional.gov.br/br/difusao/cartas-de-arquivo

http://www.arquivonacional.gov.br/br/ult imas -noticias/874-arquivo-
nacional-lanca-projeto-cartas-de-arquivo-2.html

http://arquivonacional.gov.br/br/difusao/cartas-de-arquivo
http://www.arquivonacional.gov.br/br/ultimas-noticias/874-arquivo-nacional-lanca-projeto-cartas-de-arquivo-2.html%0D
http://www.arquivonacional.gov.br/br/ultimas-noticias/874-arquivo-nacional-lanca-projeto-cartas-de-arquivo-2.html%0D
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o som e a fúria

Janeiro de 2020
Site OI FUTURO

28 de dezembro de 2019
Site TEATRO HOJE

13 de janeiro de 2020
Site ANNA RAMALHO
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24 de janeiro de 2020
Site AMBROSIA

25 de janeiro de 2020 
ESTADÃO 

Coluna P DE POP 
(Crítica)

31 de janeiro de 2020 
O DIA ONLINE



/ clipping
o som e a fúria

14 de fevereiro de 2020 
Blog DANIEL SCHENKER
(Crítica) 

16 de fevereiro de 2020 
 Site TEATRO HOJE

06 de março de 2020 
REVISTA 29 HORAS
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18 de fevereiro de 2020 
 Site TEATRO HOJE (Crítica)

08 de março de 2020 
RIO ENCENA

 (Crítica)



/ clipping
a hora da estrela

16 de janeiro de 2017
JORNAL O POVO

18 de janeiro de 2017
Site INFOCO

18 de janeiro de 2017
Site NA TIJUCA

19 de janeiro de 2017 
Site O GLOBO
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21 de janeiro de 2017
Site ESTADÃO
Coluna P DE POP.

29 de janeiro de 2017
Site ALMANAQUE VIRTUAL
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05 de fevereiro de 2017
Site RIO ENCENA 
(Crítica Péricles)

novembro de 2019
Site INCITARTE
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25 de novembro de 2019
Site RIO ENCENA

novembro de 2019
JORNAL O GLOBO
Caderno ZONA SUL

26 de novembro de 2019
Site PALCO 
TEATRO CINEMA



/ clipping
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agosto de 2011
Guia OFF

19 de agosto de 2011
Site JORNAL DO BRASIL

22 de agosto de 2011
Blog CULTURA NA PAUTA
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23 de agosto de 2011
Jornal O GLOBO
Revista Magazine
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deus e o diabo na terra do sol

23 de agosto de 2011
Site UNIRIO
(Prorrogação da temporada)

24 de agosto de 2011
Site JORNAL DA MíDIA

4746  Portfólio / Definitiva Cia. de teatro                                                                                                                                                                                                                                                                  /      Clipping

20 de agosto de 2012
Guaçuí (Jornal)



/ clipping
deus e o diabo na terra do sol

setembro de 2012
Floripa Teatro
Festival Isnard Azevedo 

setembro de 2012
Encontrarte 
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outubro de 2012
Escola Sesc 
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novembro de 2012
Fenata

12 de novembro de 2012
Site CRíTICA DE PONTA
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21 de maio de 2014
Site GLOBO TEATRO

29 de maio de 2014
O GLOBO

Caderno ZONA SUL (Othon)



/ clipping
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30 de junho de 2014
Revista Eletrônica QUESTÃO 
DE CRíTICA

11 de setembro de 2014
Jornal O DIÁRIO
Caderno DMais
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14 de setembro de 2014
Jornal O FLUMINENSE
Segundo Caderno

15 de janeiro de 2016
 Site FUNARJ

15 de janeiro de 2016
Site RIOTUR

17 de janeiro de 2016
 Jornal O GLOBO
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29 de março de 2016
Site GUIA DE NITERÓI
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31 de março de 2016
Site EXPLORE NITERÓI

28 de abril de 2016
 Jornal O FLUMINENSE
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novembro de 2008
Blog Cultura e Lazer

novembro de 2008
Tijolinhos
JORNAL O GLOBO
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03 de maio de 2009
Jornal EXTRA

05 de maio de 2009
 Jornal O GLOBO
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março de 2010
Site Satyros

novembro de 2009
Circuito Nova Cena

22 de junho de 2010
Jornal Extra
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09 de março de 2010
Site Oppera

01 de abril de 2010
Catraca Livre




