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Tenca protagoniza as séries ”O Escolhido" (NETFLIX - 2019),
nos papéis da personagem-título da série e de sua
antagonista, Serpente, e “BOTO” (2020), viabilizada pelo
edital PRODAV (Ancine) e voltada para a discussão de
sexualidade e gênero na adolescência. Participa da comédia
"Feras" (MTV - 2019) no papel de Saulo, e do longa-metragem
"Mãe Só Há Uma" (2016), de Anna Muylaert, como René. É
também parte do elenco da primeira temporada da série "3%"
(Netflix), do longa-metragem de Eliane Fonseca “13
Andares" É formada em atuacÌ§aÌƒo pela escola de arte
dramaÌtica (EAD-ECA-USP) e em direcÌ§aÌƒo pelo
bacharelado em artes ceÌ‚nicas da mesma universidade
(CAC-ECA-USP). Produz registros vocais de locucÌ§aÌƒo e
dublagem para projetos culturais e para o mercado
publicitaÌrio. Integrou como pesquisadora o nuÌcleo
artiÌstico do grupo Teatro de Narradores entre 2011 e 2016,
no qual exerceu funcÌ§oÌƒes de administracÌ§aÌƒo,
producÌ§aÌƒo, direcÌ§aÌƒo artiÌstica e performance,
tambeÌm gerenciando a sede do coletivo (EspacÌ§o
Maquinaria) e as atividades culturais abertas ao seu entorno,
no bairro do Bixiga (SP). Assina a direção dos espetáculos
“Cabaré García!” (2015) e “Estamos Todos em Perigo” (2016),
ambos estreados e mantidos em temporada na cidade de São
Paulo. Organizou e coordenou a plataforma de pesquisa
“KBR" (2016), série de oficinas e video-performances a partir
da experiência estética dos cabarés, seu humor e as
experiências históricas de transgressão a ele associadas
como intervenção política. Entre 2014 e 2019 realizou
treinamento na linguagem do palhaço com Cristiane Paoli
Quito. Possui também formação e treinamento em dança e
movimento, tendo participado em Nova York de cursos e
workshops na Merce Cunningham Dance Studio, Peridance
Studio e Dance Theater Workshop (2011), e integrando o
LAPETT (2012) – Laboratório de Pesquisa e Estudos em
Tanztheater (Dança-Teatro), com orientação da Prof. Dra.
Sayonara Pereira dentro do Departamento de Artes Cênicas
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(CAC-ECA-USP). É fluente em inglês e possui conhecimento
avançado de alemão e espanhol, tendo obtido certificados de
proficiência nos três idiomas: Inglês - Certificate in Advanced
English C1 (2008), através de Cambridge English Language
Assessment, University of Cambridge; Alemão - Deutsches
Sprachdiplom Niveau B1, através de Deutsches Sprachdiplom
der Kultusministerkonferenz (2008); e Espanhol - Diploma de
Español como Lengua Extranjera, através do Instituto
Cervantes (2007).

