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Gestora cultural, estudante de psicologia, pós – graduanda no curso de 
Empreendedorismo, Negócio e Gestão em Administração pela Universidade 
Federal da Bahia, educadora social e conselheira tutelar, nasceu no dia 
02/08/1981, na cidade de Salvador no Estado da Bahia. Filha de mãe cozinnheira 
Maria de Lourdes dos Santos e pai desconhecido. Completou os estudos 
secundários aos 20 anos e onde teve uma filha em seu relacionamento. Em 2006 
na comunidade onde vive no Garcia, participou do Projeto Arua – projeto que 
fomenta a qualificação profissional de jovens, oficinas em artes com crianças. A 
partir dessa movimentação, conheceu no mesmo ano o Instituto Cultural Steve 
Biko – ICSB, surge então, buscando a inserção dos negros no espaço acedêmico 
como estratégia para sua ascensão social e o combate á discriminação racial.No 
Instituto foi estudante e estagiária pedagógica  do pré – vestibular, voluntária do 
Infrocentro,apoio pedagógico no projeto Oguntec.Em 2008 inicia o curso de 
pedagógia na Faculdade Jorge Amado, porém não conclui.Em 2011 iniciou o 
curso de Bacharelado Interdiciplinar em enfase Gestão da Cultura pela 
Universidade Federal da Bahia – UFBA. Em 2011 participou do encotnro de 
juventude e Microempresa Rural, tradicional e quilombola em Cartagena de 
Ìndias pelo ACUA – Colômbia e Rota de aprendizagem.Em  2012- participou 
como aluna – pesquisadora no território Kaimbé e do território pluricultural de 
Itapuã, pesquisa cartografia, registros e outras atividades cultural na perspectiva 
da produção colaborativa co- autoral e intercultural como foco nos saberes e 
praticas e na diversidade como tema central e transversal nas Políticas Culturais. 
Em 2013 casou-se pela primeira vez onde teve seu segundo filho e nesse 
mesmo ano desde de cedo já mostrava interesse pela educação e cultura,  
cursando a disciplina Elaboração de Projetos Culturais, escreveu seu primeiro 
projeto cultural para apresentar no  final na  materia  e com olhar  da professora 
Alice Lacerda, ajudou na inscrição desse projeto no edital da SECULT- BA e 
ganhou o financiamento público para executar seu primeiro trabalho com 
crianças de 5 a 12 anos, foi o Projeto Bate Papo Ibejis e Oficinas Criativas, 
projeto esse que tem como sua finalidade a presevação e continuidade  da 
cultura afro – brasileira a partir de mitos, lendas, oficinas criativas, oficinas 
educacionais. Nesse mesmo ano participou como expositora do seminário de 
politicas e gestão da cultura pelo Instituto de Humanidades, Artes e Ciências – 



IHAC – UFBA. Em 2014, coordenou e executou o projeto chamado Culturas 
Populares Digitais com jovens da comunidade do Garcia e Federação em 
Salvador em parceria com a escola Centro Educacional Edgard Santos, onde o 
projeto tinha como  objetivo trabalhar a identidade e pertecimento local a pratir 
das ferramentas tecnologicas. Nesse mesmo ano coordenou o projeto 
Empoderart entre Mulheres do Subúrbio Ferroviário de Salvador, trabalhando a 
auto – estima e a renda local.. Em 2016 – 2017 participou como colaboradora do 
Projeto Faz Mais Garcia ( comunidade do Garcia ), teve como parceria  
Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Vitória da Conquista e 
o Colégio Edgard Santos. Em 2018 executou a segunda edição do projeto Bate 
Papo Ibejis e Oficinas Criativas- itinerante, o trabalho foi em três terreiros de 
Salvador com 120 crianças de 4 a 12 anos.  Em 2019 realizou  a partir do projeto 
Bate Papo Ibejis o seminário Papo em Ação o Lugar do Candomblé na 
Sociedade, objetivo esse a construção da Cartlha Papo Ação : Como Combater 
o Racismo Religioso em Espçaos Educativos. Em 2020, face a pandemia, 
organizou e executou uma Ação Solidária ‘’ – arrecadação em dinheiro para 
comprar e distribuir 100 kits higiene e lancha para 100 crianças do projeto bate 
papo ibejis e algumas comunidades carentes. Também  inicia capacitações, 
encontros, cursos de reciclagem referente a criança, cultura, adolescente e 
gestão, pois o mundo vive um periodo na história preocupante COVID-19. 
Também em 2020 organizou e em execução a quarta edição do Projeto Bate 
Papo Ibejis Oficinas online com crianças de 5 até 12 anos.  
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