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Da sociologia ao teatro popular

Professor com formação em sociologia, é pós-graduado em Pedagogia da Arte, terapeuta 
de família, poeta, dramaturgo, diretor, ator, palestrante, locutor e produtor cultural. Sua 
carreira artística teve início ainda na infância. Logo aos onze anos de idade já escrevia 
poesias. Na quinta série primária (na época, admissão ao ginásio), escreveu, dirigiu e atuou 
na sua primeira peça de teatro, apresentado no primeiro ano de atividades da escola Dr. 
Paulo Ribeiro Campos de Montenegro/RS. A paixão pela poesia sempre esteve presente 
em tudo o que fazia. De família pobre, o único meio de comunicação que dispunha era o 
rádio de pilhas que escutava com a mãe e os seis irmãos numa palhoça sem luz elétrica ou 
água encanada. Escrevia seus poemas e enviava para os programas da rádio local. No 
início dos anos 80, passou a publicar seus textos nos jornais de Montenegro/RS. Em 1984, 
teve uma de suas poesias classificadas e publicadas no livro Antologia Poética de Cidades 
Brasileiras, editado pela Shogun Arte do RJ. No ano seguinte, teve outro poema classificado 
e tornou-se coordenador dos escritores gaúchos que participaram daquela antologia. Com o 
intuito de participar do lançamento do livro foi ao Rio de Janeiro em 1985. Lá conheceu o 
teatro Circo Voador e seu diretor Perfeito Fortuna. Participou de oficinas e assistiu 
espetáculos de teatro organizados pela FUNDACEN- Fundação Nacional de Artes Cênicas. 
Nascia ali o interesse pelo teatro.

GCM - Em 1985 fundou o GCM - Grupo Cultural Montenegrino. O grupo tinha uma diretoria 
que organizava sessões de autógrafos e outros eventos para divulgar a poesia. Na poesia o 
autor costumava assinar seus poemas sob o pseudônimo de Di Lopes.

AMARTI - Em 1988 fundou a AMARTI - Associação Montenegrina de Artistas, sendo seu 
primeiro presidente.

FETARGS - Em 1988 foi escolhido em congresso para o cargo de produção cultural da 
FETARGS - Federação de Teatro do RGS. Ficou um ano na pasta e criou o intercâmbio 
cultural entre grupos de teatro filiados. Deixou o cargo quando foi eleito para presidente. 
Coordenou o 4º Festival Gaúcho de Teatro Amador, organizado com seis regionais no 
estado, culminando com a final na cidade de Erechim/RS, para onde foram os primeiros 
colocados. O festival teve apoio do governo do estado que patrocinou o evento. A cidade de 
Erechim recebeu o título de “capital gaúcha do teatro amador” e foi contemplada com 
equipamento de iluminação, cedido pela Secretaria de Estado da Cultura do RS. No projeto 
de descentralização da FETARGS, foram criados vários departamentos. A biblioteca da 
entidade foi disponibilizada para Lajeado/RS, onde permaneceu por um ano, seguindo a 
seguir para Erechim.

CULT 93 - Em 1993, foi o representante do RGS na CULT 93 - Conferência Nacional de 
Cultura, evento organizado pelo Ministério da Cultura em Brasília. Na oportunidade, esteve 
debatendo com personalidades como o senador José Sarney, o cineasta Nelson Pereira de 
Castro, atores: Lucélia Santos, Norma Bengel, Zé Celso Martinez, Amir Haddad, entre 
outros artistas e produtores culturais de todo o país.

CETAD - Em 1994 fundou em Montenegro o CETAD - Centro de Estudos da Terapia da 
Arte Dramática. Uma escola que funcionou organizada em três módulos de estudos. Do 
CETAD saíram atores que seguiram a profissão. Alguns se graduaram em artes cênicas e 
atualmente são professores. Outros seguem "mambembeando" com seus grupos de teatro. 
Há ainda alguns que rumaram para a televisão e estão atuando na Rede Globo. Outros se 
formaram em jornalismo e atualmente trabalham na RBS TV, com é o caso do jornalista 
Anderson Lopes.

UERGS - Em 2000 Reuniu artistas e participou da manifestação para a conquista da 
UERGS para Montenegro.

As entidades culturais



O produtor cultural

ANTOLOGIA - Em 1985 coordenou a Antologia Poética de cidades Brasileiras. A editora 
Shogun Arte do Rio de Janeiro editou o livro com os poemas classificados em todo o Brasil.

TERTÚLIA POÉTICA - Em 1985 promoveu a I Tertúlia Poeta em Montenegro. No evento se 
apresentavam cantores, bandas, grupos de dança, teatro, etc. Na quarta edição, o 
tradicionalista Dimas Costa, poeta, autor da música “parabéns crioulo” e apresentador do 
programa de televisão Galpão Crioulo, esteve com sua equipe de artistas e transmitiu as 
apresentações dos dois dias de certame pela Televisão Bandeirantes. Foi a primeira vez 
que Montenegro teve uma programação transmitida pela televisão. A tertúlia poética foi 
sucesso durante sete anos e depois disso não houve outras edições.

CABANA DO ARTISTA - Em 1987 comprou um bar e o transformou na Cabana do Artista. 
Ali se apresentavam cantores de todos os estilos, grupos de teatro, artistas plásticos, 
artesãos e grupos de dança. Havia o programa Cultura No Rancho transmitido diretamente 
da Cabana do Artista pela emissora de rádio local, a Rádio América. O programa tinha três 
horas e era dividido por quadros, como o “Convidado Especial”, onde eram homenageados 
artistas convidados, e o “Tribuna Popular”, onde eram debatidos os problemas sociais ao 
vivo com a participação da platéia. A Cabana do Artista foi interditada pela administração 
municipal em 1988, sob alegação de perturbação do sossego público. Passou então a 
funcionar como Escola de Teatro onde aconteciam as montagens e ensaios de espetáculos. 
Foi desativada em 2005 e demolida em 2012 pelos novos proprietários do imóvel.

GRITO ARTÍSTICO - Em 1986 criou o Grito Artístico, evento que reunia música, dança, 
teatro e circulava pelos bairros de Montenegro. O Grito foi apresentado noutras cidades e 
chegou a abrir a Romaria do Trabalhador em Sapiranga/RS, com um público superior a 15 
mil pessoas. 

TERREIRA DA TRIBO - Em 1989 organizou em Montenegro a Mostra de Teatro de Rua 
com o Grupo Oi Nóis Aqui Traveis da Terreira da Tribo e Espalha Fatos de Porto Alegre.

INTERCÂMBIO - Em 1990 promoveu o intercâmbio cultural entre grupos de teatro do RS. 
Uma circulação de espetáculos com trocas entre grupos de teatro. No mesmo ano, atuou na 
produção do IV Festival Gaúcho de Teatro amador. 

FESTIVAL GAÚCHO DE TEATRO AMADOR - Em 1992 Organizou o Congresso Estadual 
de Teatro da FETARGS. No mesmo ano organizou o IV Festival Gaúcho de Teatro amador. 
Foram seis festivais em diferentes regiões do estado e um festival com os primeiros 
colocados de cada região. A final aconteceu na cidade de Erechim/RS.

FESTIVAL ABERTO DE ARTES - Em 1989 promoveu o Festival Estadual Aberto de Artes. 
Um lonão foi improvisado para abrigar o palco ao ar livre e dezenas de artistas de todo o RS 
ficaram por três dias nas dependências e arredores da Cabana. Cantores, bandas, artesãos, 
pintores, atores, bailarinos, invernadas artísticas de CTGs, trovadores e escritores vindos de 
todo o estado participaram do evento.

CHÁ POÉTICO - Em 1995 organizou o Chá da Poesia. Poetas e declamadores participaram 
expondo ou declamando. O cantor Reny Borges animou o evento.

EXPOSIÇÃO - Em 1996 Organizou a exposição de poesias Raio X Da Alma. Poesias 
escritas em material de RX faziam parte dos varais. A exposição circulou por galerias de 
Porto Alegre e Montenegro.

FETTEN - Em 2008 organizou o FETTEN - Festival Estadual de Teatro Teutônia Em Cena. 
56 grupos do RS, SP E RJ se inscreveram, dos quais, 23 foram escolhidos para o certame.

FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL - Em 2012 organizou o I Festival de Teatro 
Estudantil no Colégio Teutônia.



Dramaturgia e Produção

FUGA - Em 1994, Atendendo ao pedido do CONEN - Conselho Estadual de Entorpecentes, 
escreveu, dirigiu e protagonizou a peça Fuga - O Submundo das Drogas. Com o apoio do 
SESI/Montenegro, desenvolveu intensas pesquisas sobre o uso compulsivo de drogas. 
Foram dois anos de laboratório dentro de comunidades terapêuticas e clinicas psiquiátrica. 
Fuga já foi apresentada mais de duas mil vezes para um público superior a 500 mil pessoas 
em todo o país, tendo conquistado mais de 20 prêmios durante os dois anos de participação 
em festivais. Em São Paulo ficou em cartaz no Teatro Grande Otelo e circulou nas escolas 
públicas. Em 2003 O SESC incluiu o espetáculo no Projeto Palco Giratório e organizou 
temporada para Santa Cruz do Sul, onde foi apresentada para mais de seis mil estudantes 
das três redes de ensino, tendo sido debatida por professores e universitários na UNISC. No 
ano seguinte, a Secretaria Municipal de Educação daquela cidade, juntamente com a 3ª 
CRE- Coordenadoria Estadual de Educação, repetiram a temporada. Desta vez, outros 
quatro mil estudantes assistiram à peça.

PROJEVIDA - Em 1996 Criou o PROJEVIDA -Projeto de Valorização, composto da peça 
Fuga, outra para peça crianças intitulada A Formiga Fofoqueira e palestras para pais, 
professores e estudantes do ensino fundamental, médio e universitário. Desde que foi 
criada, diversas escolas do RS; SC; SP e RJ já receberam palestras sobre a valorização da 
vida.

PLANETA ECOS - Em 2005 realizou pesquisa sobre o aquecimento global, causas e 
consequências. Pesquisou sobre as grandes catástrofes do planeta. A pesquisa resultou na 
peça Planeta Ecos. Um texto que conta a história de um retirante, talvez o último 
sobrevivente de catástrofes de um determinado lugar, tentando sobreviver e salvar uma 
planta que poderia ser a esperança de continuidade da vida no Planeta. A peça foi premiada 
no Festival Estadual de Teatro de Osório/RS, em 2006. Fuga segue em cartaz.

BULLIYNG - Em 2010 pesquisou sobre as consequências do bulliyng na escola e montou a 
peça de teatro de bonecos “O Macaco Mariola e o Pestinha da Escola”. A peça continua 
com boa aceitação dos educadores e público infantil.

Cinema

O ENVELOPE AZUL - Sua participação no cinema aconteceu depois do curso em cinema 
da UFSMA Universidade Federal de Santa Maria/RS em 2004, quando atuou no filme O 
Envelope Azul, curta metragem de conclusão de curso, vencedor da Mostra de Cinema de 
Santa Maria/2005, classificado para o Festival de Cinema de Gramado. Protagonista no 
curta metragem Laços de Fita.

Televisão

A FERRO E FOGO - Na televisão, pode se destacar sua participação no seriado A Ferro e 
Fogo, da RBS TV, além da novela O Amor Está No Ar, da Rede Globo.

Formação de Grupos de Teatro

O PRIMEIRO ELENCO - Em 1970 organizou o primeiro elenco e montou a peça O 
Casamento Caipira. O elenco era formado por alunos da Escola Dr. Paulo Ribeiro Campos, 
o Polivalente de Montenegro.

O PRIMEIRO GRUPO - Em 1988 criou o seu primeiro grupo de teatro com alunos da escola 
estadual Delfina Dias Ferraz, o TJM- Teatro Jovem de Montenegro. 

CIA DE TEATRO TIO TONY - Também em 1988 fundou o Grupo Tio Tony de Teatro. Mais 
tarde, tornou-se a Cia de Teatro Tio Tony profissionalizando-se e permanecendo até hoje.



GRUPO ATÉ QUE ENFIM - Ainda Em 1988 criou o Grupo Até Que Em Fim na Vila Elsa em 
São Leopoldo/RS. O grupo era formado por moradores do bairro e envolvia crianças, 
adolescentes, adultos e idosos.

PERIFERIA - Ainda em 1999 fundou o Grupo de Teatro da Pró, com moradores do Bairro 
Pró Morar (Germano Hencke). O Bairro foi criado por um projeto habitacional que retirou 
moradores de uma área de risco nas encostas do Morro São João. O Grupo de Teatro da 
Pró montou peças de teatro e apresentou ao ar livre na Área Verde daquele bairro.

TEUTÔNIA - Em 2005 foi contratado pela prefeitura Municipal de Teutônia/RS e iniciou a 
formação de grupos de teatro social no município. Nos quatro anos seguintes, criou 12 
grupos de teatro na cidade. Cada bairro tinha, pelo menos um grupo de teatro. Dentre eles, 
pode-se destacar o grupo Teatro Di Família, onde participavam crianças, jovens, adultos e 
idosos. 

IMIGRANTE - Em 2006 foi contratado pela prefeitura municipal de Imigrante, onde criou o 
grupo Façarte.

RELVADO - Ainda em 2006 foi contratado pela prefeitura municipal de Relvado, onde criou 
o grupo de teatro Relvado.

VERANÓPOLIS - Em 2007 foi contratado pela prefeitura municipal de Veranópolis, onde 
criou 2 grupos de teatro, Vida em Cena e To No Palco.

LAJEADO - Em 2010 foi contratado pela prefeitura municipal de Lajeado, onde criou 3 
grupos de teatro. TRIBAL - Tribo de Arte Dramática de Lajeado, Vira Arte e Brotos de 
Teatro. O Tribal tem seus encontros na Casa de Cultura e por isso também é conhecido 
com grupo da Casa de Cultura. Conta com 53 participantes em média, entre crianças, 
jovens, adultos e idosos. O Vira Arte tem seus encontros na Escola Estadual São João 
Bosco, no Bairro Jardim do Cedro e tem em média 25 alunos adolescentes. O Brotos de 
Teatro tem seus encontros na escola municipal Dom Pedro e conta com 20 alunos em 
média.

COLÉGIO TEUTÔNIA - Em 2012 foi contratado pelo Colégio Teutônia integrante da Rede 
Sinodal como professor de teatro. Criou o grupo Tramas de Teatro com o qual montou a 
peça Pluft O Fantasminha. A peça foi apresentada na escola e na cidade de Veranópolis.

COQUEIRO BAIXO - Em 2012 foi contratado pela prefeitura municipal de Coqueiro Baixo 
onde criou os grupos Fluxos, Pilão Alto e Ponto de Interrogação.

Formação de Grupos de Teatro

Super Produções

A PAIXÃO DE CRISTO MESSIAS DA PAZ - Em 2001 montou pela primeira vez a Paixão 
de Cristo Messias da Paz e apresentou numa igreja do Bairro Timbaúva em Montenegro. No 
ano seguinte, a transformou num grande produção com cidade cenográfica e apresentou no 
Parque Centenário daquela cidade. O evento reuniu 5 mil pessoas e foi considerado o maior 
teatro já visto na região. A montagem se repetiu na cidade até 2005, sempre atraindo 
multidões. Além de Montenegro, foram realizadas montagens em cidades como 
Veranópolis, Teutônia, Lajeado, Imigrante, Coqueiro Baixo, Santo Antônio da Patrulha e 
Cidreira. O elenco dessa montagem é composto por atores profissionais, amadores e 
comunidade local, num total de mais de duzentas pessoas. 

LUZES DO DEUS MENINO - Outra grande produção é Luzes do Deus Menino. A peça 
conta a história do nascimento de Jesus, relatando episódios pouco conhecidos como a 
violência dos romanos contra os judeus e a revolta de grupos de rebeldes, como foi o caso 
dos zelotes. Assim como na Paixão de Cristo Messias da Paz, conta com cidade 
cenográfica e um figurino de época com mais de duzentos conjuntos. Destaca-se ainda 
nessas montagens a cavalaria montada que atua em cena.



EM CARTAZ - Permanecem em cartaz: Fuga- O Submundo das Drogas; E Agora 
Serelepe?, comédia infantil sobre o desmatamento; O macaco Mariola e o Pestinha da 
Escola, teatro de bonecos sobre o bullying na escola; Planeta Eco, drama adulto sobre 
ecologia; A Formiga Fofoqueira, espetáculo infantil sobre valores.

SUPER SHOW TIO TONY - Um show interativo para animação de festas de municípios com 
personagens infantis, brincadeiras, palhaços, perna de pau, etc.

Espetáculos Profissionais

Palestra para Professores

PROFESSOR FASCINANTE, ALUNO BRILHANTE - Reflexões acerca de bases teóricas 
com sugestões de “Como tornar uma aula apaixonante”; análise sobre a importância de um 
ambiente afetivo no processo pedagógico; o que é o cuidar de si?; Quando nossa prática 
pedagógica consciente e transformadora pode ser um currículo para a aprendizagem 
significante? 

Outras peças de teatro já montadas

Decamerão, A comédia do Sexo; A Aurora da Minha Vida; O Menino Narigudo; La Nonna; 
Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove; As Aventuras do Super Espantalho Contra o Dr Corvo; 
História de Lenços e Ventos; Dragão Verde; O Negrinho do Pastoreio, entre outras.

O Trabalho Social

ESCOLA ABERTA - Em 1999 foi contratado pela secretaria de educação de Montenegro 
para dar aula de teatro popular no projeto Escola Aberta. Diferente do atual projeto, a Escola 
Aberta atendia alunos que eram afastados das escolas regulares por problemas de 
disciplina. O projeto artístico funcionava em turno integral no período de férias, como forma 
de oferecer ocupação aos alunos que tinham a possibilidade em escolher qual disciplina 
queriam frequentar.

CARNAVAL - Em 2000 Montou o bloco de carnaval Escola Aberta com 25 alunos da oficina 
de teatro, desfilando em Montenegro, Bom Retiro do Sul e São Leopoldo.

DEPENDENTES QUÍMICOS - Em 1997 criou o GAMA- Grupo de apoio ao maior 
abandonado. O projeto atendia moradores de rua, dependentes do álcool e de drogas 
ilícitas. A Caba do Artista funcionava como um centro de referência, onde aconteciam 
oficinas e terapias de grupo. Havia uma equipe que fazia um trabalho de campo indo ao 
encontro dos dependentes, provocando diálogos e oferecendo o apoio. As saídas a campo 
aconteciam em datas comemorativas, feriados e finais de semana, além de horários de 
risco, principalmente durante a madrugada. Além dos dependentes químicos eram 
atendidos mendigos e pessoas que de alguma forma estivessem em vulgarabilidade social e 
encaminhadas para comunidades terapêuticas ou assistência social, de acordo com cada 
caso.

Movimentos Sociais

JOC/ACO/MTC - Movimentos de operários organizados com apoio da igreja católica com 
ramificações em diversas regiões do mundo como América Latina; América do Norte; África; 
Ásia; Europa; Oceano Índico; Oriente Médio e Antilhas. Os movimentos tiveram início em 
1929 e tinham a intenção de motivar o trabalhador para as lutas sociais. A JOC- Juventude 
Operária Católica motivava lutas pelos direitos dos trabalhadores. Havia um movimento de 
crianças, que aqui no Brasil era conhecido como MIDAC- Movimento de Crianças e 
Adolescentes. As ações eram de relacionamento grupal e reivindicação dos direitos da 
criança.

COORDENADOR DO MTC - Em 1996 coordenou o MTC/Montenegro- Movimento do 
Trabalhador Cristão-Grupo Sol da Meia Noite. Dentre as ações do grupo destaca-se o apoio 
aos assentados sem terra na Estação Experimental de Montenegro-RS e intermediação em 
conflitos familiares que envolviam crianças.

MINAS GERAIS - Em 1997 participou do seminário do MTC em Sete Lagoas- Minas Gerais, 
quando foi elaborado o projeto de apoio às famílias que viviam em submoradias.

ASSUNCION/MEIO AMBIENTE - Em 1988 participou Seminário Internacional sobre Meio 
Ambiente organizado pelo MTC em Assuncion. Durante o seminário aconteceram oficinas 
de compostagem de lixo e sensibilização ambiental.
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