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Atriz e Diretora

Indicada quatro vezes ao Prêmio Shell, de melhor atriz. 
 
É diretora da produtora Lacava Produções Artísticas desde 2000, que tem como 
objetivo, produzir espetáculos de teatro e desenvolver trabalhos inovadores e inusitados 
no mundo corporativo, com palestras, formação de líderes e módulos de formação 
de profissionais que  enxergam o trabalho como parte prazerosa e fundamental na 
preservação de uma vida saudável e próspera dentro da empresa. Realizou entre tantos, 
projetos para Siemens,Sescs, Kluber e Mêtro de São Paulo. 
 
Iniciou seus estudos como atriz em 1981 na Escola Macunaíma. De 1987 a 1988              
enriqueceu seu currículo com duas temporadas fora do Brasil, em Chicago como atriz em     
No Exit, de Jean Paul Sartre, direção de Katerine Anstiti, e em Paris como assistente de                
direção na Lactorat du Cinema Jean Paul Violin. Cursou a Escola de Arte Dramática 
da USP, a EAD. De 1987 a 1988 enriqueceu seu currículo com duas temporadas fora 
do Brasil, em Chicago como atriz em No Exit, de Jean Paul Sartre, direção de Katerine 
Anstiti, e em Paris como assistente de direção na Lactorat du Cinema Jean Paul Violin.   
Formada em Ballet Clásico, moderno, contemporâneo, em 1983. 
 
Atuou no musical O MAMBEMBE, de Arthur de Azevedo, direção de Gianni Ratto. A 
DAMA da BERGAMOTA de Ibsen, direção de Lucinda, A FARSA da ESPOSA PERFEITA 
de Lima, direção dspector com direção de Souza com “GAROTAS DA QUADRA” de 
Rebecca Prichard, espetáculo viabilizado pelo VIII Cultura Inglesa Festival, adaptação e 
direção de Mário Bortolotto, recebeu duas indicações ao premio Shell 2004 de melhor 
atriz e melhor tradução. 
 
Como produtora e atriz em “A festa de Abigaiu” foi vencedora do 11° Cultura Inglesa               
Festival, ganhando também o prêmio de melhor produção.  Em 2010 produziu “Piscina 
sem Água” de Mark Havenhill, e atuou como atriz, ganhando o prêmio de melhor 
espetáculo do 11º Cultura Festival . 
 
Participou de festivais internacionais no Porto, e Alemanha, tendo a oportunidade de            
realizar uma montagem com os alunos locais de teatro. Seu mais recende desafio foi 
“OSSADA”, projeto onde idealizou, dirigiu e atuou. Sucesso absoluto de crítica e público 
em janeiro de 2019, lhe rendendo uma indicação de melhor atriz para o prêmio APCA. 

Em maio de 2019, também com Uísque e vergonha, direção de Nelson Barskerville, 
ao lado de Alessandra Negrini, foi indicada ao prêmio Bibi Ferreira como melhor atriz              
coadjuvante.
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