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Direttore musicale, attore, cantante, arrangiatore e professore alla Scuola delle Belle Arti (Laurea in Teatro 
e Post-Laurea/Dottorato di Ricerca in Arti) della Università Federale del Minas Gerais (UFMG)/Brasile. PhD 
in Educazione presso la Facoltà di Educazione dell’UFMG. Si dedica principalmente alle ricerche 
sull’intreccio della Musica con il Teatro, sulla voce scenica e sulla polifonia vocale e scenica, avendo 
sviluppato il concetto di Attuazione Polifonica. Nel 1988, ha creato il gruppo Voz & Companhia, inizialmente 
come un gruppo corale, ma che è diventato, nei suoi dieci primi anni di esistenza, un gruppo scenico-
musicale che è considerato un punto di riferimento per quanto riguarda l’intreccio fra la polifonia vocale e 
la polifonia scenica. Nel 2010, ha svolto un progetto di Post-Dottorato in Italia, in collaborazione con 
l’artista, pedagoga e ricercatrice italiana Francesca Della Monica, che anche si dedica alla ricerca sulla a 
vocalità e musicalità nell’ambito teatrale. La sua ricerca e il suo lavoro sono stati anche conosciuti dal 
regista italiano Federico Tiezzi, che l’ha invitato, dal 2011, a partecipare come docente, compositore, 
arrangiatore e direttore musicale presso al Teatro Laboratorio Toscana, da lui diretto. Nel 2014 è stato 
invitato dal grande compositore brasiliano Edu Lobo a fare l’elaborazione della musica da lui composta – in 
collaborazione con altro importante artista brasiliano, Chico Buarque, per lo spettacolo teatrale  
“Il Grande Circo Mistico”. 

 
Professor Associado do Curso de Graduação em Teatro e do Mestrado e Doutorado em Artes da Escola de 
Belas Artes da UFMG. Doutor em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais (2005), 
apresentando em sua tese o conceito de atuação polifônica para a formação do artista cênico. Em 
2010/2011, desenvolveu pesquisa de Pós-Doutorado na Itália, ao lado da renomada artista e pesquisadora 
italiana Francesca Della Monica, com quem estabeleceu uma parceria profissional. Vem, desde então, 
atuando ativamente nesse país, tanto na criação quanto na formação artística. Autor de uma peculiar 
metodologia para o aprendizado de conceitos musicais próprios das Artes da Cena, bem como para a 
prática do canto e da execução instrumental, voltada para atores e bailarinos. Como diretor cênico/musical, 
ator e cantor, é reconhecido pela participação em diversos espetáculos de Teatro em âmbito nacional e 
internacional, entre os quais se destacam trabalhos realizados com os Grupos Galpão/MG e Clowns de 
Shakespeare/RN, e com os diretores Gabriel Villela/SP e Federico Tiezzi/Itália. Nos últimos anos, cabe 
evidenciar sua atuação na direção musical do espetáculo teatral O Grande Circo Místico, por indicação de 
Edu Lobo, e na dramaturgia musical, ao lado de Della Monica, das tragédias Ifigênia em Áulis, de Eurípides, 
e Electra, de Sófocles, produzidas pelo Istituto Nazionale del Dramma Antico no Teatro Greco di 
Siracusa/Italia, tornando-se o primeiro artista brasileiro a participar em produções desse instituto, nesse 
espaço que é o maior exemplo da arquitetura teatral do ocidente. Atua principalmente nas seguintes áreas: 
direção musical, direção cênica, atuação polifônica, formação do ator e preparação vocal-musical. (Texto 
informado pelo autor)  
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