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Sou natural de São Paulo e atualmente resido no interior do estado na 
cidade de Sorocaba. Me formei em Comunicação Social: publicidade e 
propaganda na Uniso e fiz pós-graduação em Cinema, TV e Vídeo, no 
Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. 

Como linguagem, a fotografia surgiu em minha vida por meados de 2007, 
durante um workshop na Oficina Cultural Grande Otelo. Porém, só 
assumi o posto de freelancer em 2012. Trabalhar com a imagem me pro-
porciona vivenciar o mundo por outro prisma, a fotografia é a ponte 
de comunicação entre o meu eu mais profundo e o outro. Acredito também 
que através dela, além de registrar o que me rodeia, consigo criar 
narrativas da minha própria história e cura. 

Hoje, com 27 anos, através do desenvolvimento do projeto 'Todos Podem 
Ser Frida', meu primeiro trabalho autoral, tive a chance de percorrer 
quatro estados do Brasil (SP, RJ, MG e ES) e internacionalmente em Ca-
serta (Itália), Londres (Inglaterra) e Léon (México). Entre interven-
ções e exposições do projeto, já fotografei cerca de 6mil pessoas. 
Fui citada e entrevistada pelos jornais/portais: El País México, Wish 
Magazine, Quartz, Fubiz, Bored Panda, Huffpost Art & Culture, e etc. 
Em maio de 2013, eu recebi da ABART o Mérito Artístico Cultural no 
grau de artista fotográfica pela produção do 'Todos Podem Ser Frida'. 
Em agosto de 2016 ganhei, na categoria fotografia, o Prêmio Flávio 
Gagliardi Artes Visuais pela obra 'Me escreva, pai', promovido pela 
Secretaria de Cultura da Prefeitura de Sorocaba/SP. Ainda em 2016, 
recebi um reconhecimento no âmbito de ganhadora do concurso de foto-
grafia "Diversidad Sexual" proposto pelo coletivo ProvocArte e a Uni-
versidad de Guanajuato Campus León, no México. Em 2017, novamente 
pelo Prêmio Flávio Gagliardi Artes Visuais, ganhei na categoria foto-
grafia pela obra '20 poucos anos e o mar'. Sou integrante da iniciati-
va YVY Mulheres da Imagem e representante do grupo regional em Soro-
caba. Tenho obras no acervo do MACS - Museu de arte contemporânea de 
Sorocaba, no Museu da Diversidade Sexual e na Unusual Art Gallery. 

Sou uma mulher que encontra força na lapidação da própria sensibili-
dade, é quando eu abro a porta do meu coração para o mundo que as res-
postas chegam! 
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Exercícios #2
Pigmento mineral

sobre papel algodão
Tamanho 50x50 



Bifurcação ( díptico)
Pigmento mineral

sobre papel algodão
Tamanho 64x29 




