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Sobre os artistas

ACÁCIO MORAIS

Coordenadas: 7°13'S, 39°19'O

Fotógrafo-pesquisador. vinte e um. do cariri. sou acadêmico de

jornalismo pela ufca, bolsista do limbo e atualmente verso

pelas áreas do marketing, fotografia, semiótica e comunicação.

aluno do curso de fotografia digital, pelo porto iracema das

artes. a fotografia é sobre ser, para além do ver.

ARIANE ALVES

@arianealvex

Coordenadas: 3° 45'S, 38° 36'O

Me chamo Ariane Alves, tenho 22 anos, sou parda, alta, tenho

os cabelos curtos e olhos escuros. Nasci em Fortaleza-CE. Sou

estudante de Recursos Humanos, na faculdade Unip

(Universidade Paulista). Aluna do curso de fotografia digital, no

Porto Iracema das Artes, apaixonada por estar me descobrindo

no mundo da fotografia, e aprendendo, a beleza em cada coisa

que vejo.

DENILSON RODRIGUES

@denilsonrodri_

Coordenadas: 3° 43'S, 38° 32'O

Denilson Rodrigues tem 19 anos, mora em Fortaleza (CE),

concluiu o ensino médio e está finalizando seu curso de

fotografia digital no Porto Iracema das Artes. Gosta de

fotografar, principalmente, paisagens e o cotidiano.



CAIO CARLOS

@caiocarlosfotografia

@caioarievillo

Coordenadas: 3°47'S, 38°49' O

Caio Carlos, 29 anos, filho, residente e amante da cidade de

Fortaleza - CE, iniciou sua jornada fotográfica através do

universo lúdico que o rodeava na infância e adolescência,

motivo esse que o instigou a buscar formação profissional em

artes e suas pluralidades.

Desenvolveu, ao longo dos últimos 3 anos, seu percurso

formativo através de cursos livres em instituições da capital

cearense, tais como: SENAC, Rede Cuca de Ensino, Instituto de

Fotografia do Ceará (Ifotoce), Instituto Dragão do Mar, entre

outras.

Atualmente deleita-se sobre a imersão fotográfica

proporcionada pelo Porto Iracema das Artes e compõe o

quadro de navegantes do fluido percurso de fotografia digital,

buscando,deste modo, novas vertentes de atuação fotográfica e

no universo do audiovisual.

ERIKA NOGUEIRA

@erikanoogueira

Coordenadas: 3°46´S, 38°39´O

Artista desde que se entende por gente e apaixonada pela

diversidade: de cores, de saberes, de culturas e especialmente

de pessoas. Erika Nogueira tem construído sua trajetória no

meio artístico transitando por diversas linguagens, como Dança,

Fotografia, Audiovisual e Literatura. É graduanda no curso de

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda na

Universidade Federal do Ceará (UFC), onde começou a ter um

maior interesse em Fotografia e Audiovisual, e vem, desde

2018, fazendo dessas linguagens artísticas o seu maior foco

profissional. Além de contribuir com registros de eventos,

workshops, vivências e produções artísticas em geral, também

atua até o presente momento como retratista, promovendo

experiências de ensaios fotográficos para mulheres.



ERIVELTON RODNEY

@eriveltonrodney

Coordenadas: 3° 48'S, 38° 35'O

Chamado e conhecido carinhosamente por Eri. Natural da

cidade de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, nasceu

no ano de 2002, mas reside desde o seu nascimento na capital

cearense. Fotógrafo com inícios aos seus 14 anos, começou a

sua experiência fotográfica através do esporte - atleta de karatê

desde os seus 10 anos de idade. Concluiu seu ensino médio no

ano de 2020 e de lá pra cá vem tendo diversas capacitações e

aprendizados na área da fotografia, como também

conhecimentos em Libras e Espanhol para sua formação

pessoal.

MIKAEL AGOSTINHO

@mikael_damasceno / @mikael_fotografia

Coordenadas: 3°49'S, 38°27'O

Nasceu e mora em Fortaleza, Ceará. É cristão, artista visual -

graduando no Curso de Licenciatura em Artes Visuais pelo IFCE

- e fotógrafo, tendo como foco principal a fotografia de retratos.

VINICIUS PIANCÓ

@vinicius_pianco

Coordenadas: 7º14’ S, 39º25’ O

Vinícius Piancó Saraiva é um corpo nascido e criado no Crato,

cidade da região do Cariri. Possui formação técnica em Música

pela instituição Gov. Virgílio Távora. Atualmente, cursa Ciências

Biológicas na URCA e vem explorando o mundo da fotografia.



SAMUEL LIMA

@samuel.rlima

@autorsamuel

@afetonegro

Coordenadas: 5°56´S, 38°49´O

Samuel Rodrigues nasceu em 2002, em Fortaleza (CE), e mora

em Jaguaribe (CE). Escritor e artista visual negro. Graduando

em Letras Português/Inglês pelo Centro Universitário de

Maringá (Unicesumar), e graduando em Artes Visuais pela

Universidade Estadual do Ceará (UECE) em parceria com a

Universidade Aberta do Brasil (UAB). É integrante do

Movimento Feiticeiro Cultural (MFC).

NAYARA DIAS

@nayaradias858

Coordenadas: 3°53'S, 38°41'O

Nayara Dias, 25 anos, nascida e criada em Maranguape. Casada

há 8 anos, é mãe de duas meninas e apaixonada por fotografia.

VITÓRIA PEREIRA

@Vihtrini

Coordenadas: 3° 43'S, 38° 28' O

Vitória Pereira, estudante de Ciências Sociais, fotógrafa de

favela interessada em estudos sobre comunicação e relações

étnico raciais.



TILLY CASSIANO

@tilly_cassiano

@cinetranspassando

Coordenadas:  3° 46' 59 "S,  38° 35' 15" O

Graduanda em Filosofia pela UECE; Colaboradora no Coletivo

Transpassando UECE atuando diretamente no projeto de

CineTrans enquanto produtora cultural; Agente cultural

formada pelo curso realizado pela Universidade Aberta do

Nordeste da Fundação Demócrito Rocha 2020-2021; Cursando

audiovisual pelo CCBJ no curso extensivo, turma 2021-2022;

Arte-pesquisador(a) no MINIDOC: UM CONTO: “HISTÓRIAS EM

RESÍDUOS" colaboradora do zine DUDA e os recicláveis em

2021; como: Agente criativa (CCBJ); Participante da

organização do evento WEBINÁRIO: 70 ANOS DE O HOMEM

REVOLTADO, realizado no período de 2021 pela PUC/PR.

Designer gráfica do evento E.N.E.P.A.C. (2021) Pela PUC/PR e

UNIFESSPA. Fotografia digital básica no Porto Iracema das

Artes.

VITÓRIA GABRIELLA

@vitoriagabriella0

Coordenadas: 6° 55'S, 39° 15'O

Vitória Gabriella tem 16 anos, mora em Granjeiro (CE), cursa o

2° ano do ensino médio e está finalizando seu curso de

fotografia digital no Porto Iracema das Artes. Gosta de

fotografar, principalmente, o cotidiano do cearense do interior.

Francisco Jackson

@jack_oliverr1

Coordenadas: 7° 23'S, 38° 46'O

Me chamo Jackson, sou um amante da fotografia desde 2018.

Moro em uma cidadezinha chamada Mauriti. Tenho 21 anos,

sou preto e gay. Amo o que eu faço, essa é minha essência e

sigo minha vida sem abaixar a cabeça. Técnico de informática.

Sou apaixonado pela natureza.



WALLISON AZEVEDO

@walllyx

Coordenadas: 3°43' S, 38° 33'O

Artista visual negro e periférico, Wallison nascido em Fortaleza

(CE) sempre procurou entender a sua relação com o mundo

através da sua visão de arte, tentando juntar cada particula de

seus sentimentos por meio do seu trabalho. Hoje estudante de

Cinema e Audiovisual pela UFC tenta expandir muito mais o seu

trabalho e experiências através dos seus estudos na área do

audiovisual, procurando sempre romper com as normas já

propostas.

SANDY ALBUQUERQUE

@sandyfalb

Coordenadas: 3°43'S, 38°33'O

Sandy Albuquerque, 23 anos, teve início do seu percurso

formativo com a fotografia em 2017 na Rede Cuca, sendo lá

boa parte da sua caminhada na área e também o fez conhecer

e chegar até o percurso de fotografia digital do Porto. Seu

desejo é trabalhar com a comunicação descentralizada e como

mecanismo de transformação social. A fotografia, para ela, é

um lugar de disputa de símbolos e de construção de novos

imaginários.


