
Erica de Sousa 
Arte | Comunicação | Cinema | Fotografia 



             Erica de Sousa, Brasilia,1987.

    Inicia sua vida dentro de seus interesses atuais nas artes e comunicação aos 16 anos, cursando o técnico em 
audiovisual no ensino médio, passando ao ensino superior em design gráfico na República Dominicana. Entre 
os anos de 2008 e 2011 dedicou-se aos estudos, estágios e trabalhos na área de comunicação como editora de 
filmes. Mudou-se para Argentina em 2011 para estudar cinema. Lá começou a executar seus primeiros projetos 
autorais. Participou em ciclos e mostras de cinema político na Argentina e no Chile com o seu primeiro 
documentário: "Los Lápices de la Memoria"(2012). 
 
      De volta ao Brasil desde 2013, vive seu momento mais intenso em busca de sua identidade artística, mais 
ligada às artes visuais e etnografia dentro da fotografia e do cinema. Está concluindo o curso superior em 
Fotografia no IESB, estagia no Departamento de Antropologia como editora de filmes na Universidade de 
Brasília e faz parte do Núcleo de Conteúdo Cultural Humanízate com a orientação de Daniel Mira e apoio do 
IESB com seu projeto de pesquisa sobre imigrantes estrangeiros no Brasil,  que teve parceria com a Defensoria 
Pública da União em 2015 lançando sua primeira publicação autoral do foto livro do “Projeto Guadalupe”, 
projeto que também teve participação especial no blog: MigraMundo com a série: “Migração e Saudade”. Em 
diversas oportunidades de compartilhar o que aprende, oferece oficinas técnicas multimídia em fotografia e 
vídeo em eventos de fotografia, cinema e cineclubes. No ano de 2015 participou de mostras de cinema no 
Chile, Brasil e também em exposições locais e internacionais coletivas de fotografia, como: DOMUS - moradas 
visuais no Museu da República em Brasília e o XX Circuito Internacional de Arte Brasileira em Portugal, Romênia 
e Brasil. Em 2016 teve uma entrevista especial publicada na revista Italiana C 41 de fotografia contemporânea 
para falar sobre seu projeto de “cinemagrafia” e participou como convidada na mostra de curtas da Calourada 
da UFG em Catalão – GO, com o seu curta de ficção: “O Mistério do Desaparecimento do Dr. Pitágoras. 
“ (2014). Atualmente trabalha como diretora no mercado de videoclipes para bandas em Brasília.




Projeções 
Exposições 

Reviews 
Oficinas 

2015/2016 
• DOMUS - moradas visuais - Museu Nacional da República 
Exposição Coletiva - "Projeto Guadalupe" 

• C 41 Magazine - Itália 
Interview ".my cinemagraph experience." 

• XX Circuito Internacional de Arte Brasileira - Romênia - Portugal - Brasil 
Exposição Coletiva - "O céu do Cerrado" 

• Mostra de Cinema Sacola Ambiental - Chapada dos Veadeiros (GO) 
• Stigmart Videofocus Biennale Edition - Film Review - Itália 
• Mostra de curtas Calourada UFG 2016 - Catalão (GO) 

Filme: "O Mistério do Desaparecimento do Dr. Pitágoras" 
Gênero: Ficção, Mistério. 

Direção 

• VI Fotosínteses - Exposição Projeto Integrador IESB 
Série: "Saudade" - Prêmio 1º Lugar Projeto Integrador IESB 

• Foto Escambo no Casa Artefoto - Cine Brasília 
Exposição Coletiva Livre 

• Intervenção Fotográfica Urbana - Brasília  
Série: "Não Estamos Mortos" 

• Mostra de Cinema Argentino de Direitos Humanos - Santiago (Chile) 
Filme: "Los Lápices de la Memoria" 

Gênero: Documentário. 
Direção 

2014 
• Cineclube Cidade Livre - Núcleo Bandeirante 

Oficina: Cinemagrafia com Erica de Sousa
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•Miguel Santiago, Cineasta  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