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Currículo resumido 

Artista Plástica, formada pelo Instituto de Artes da UFRGS (RS) – Bacharelado em Artes, 
ênfase em cerâmica. Especialista em Design de Produtos pela UNEB (BA). Estudou também 
no Parque Lage – RJ e na Escola de Ceràmica de La Bisbal – Espanha. Além de cursos com 
Professor J. F. Chiti no Rio Grande do sul. 

Participou de exposições individuais e coletivas na Pinacoteca da Feevale, Memorial do Rio 
Grande do Sul, Salão de artes de Porto Alegre, Pinacoteca do Instituto de Artes UFRGS, Salão 
de Artes Festival UFPR em Antonina/PR e no Parque Lage/RJ. 

Trabalhou como professora de cerâmica e artes no Instituto de Artes da UFRGS e no 
programa do Artesanato Brasileiro do Sebrae, como consultora técnica e de design na área 
de cerâmica junto aos artesãos, no Rio Grande do Sul e na Bahia, onde residiu por 10 anos. 

Atualmente reside e tem seu ateliê em Botafogo/RJ, onde ensina e pesquisa cerâmica. Tem 
como tema de interesse os processos cerâmicos: A poesia da matéria e o ato do fazer através 
de esculturas e processos que trabalham a textura da matéria e sua relação com a natureza. 
Formas de raízes, bulbos, casulos e árvores lhe inspiram, bem como o processo em si e a 
relação filosófica da cerâmica com a vida, a matéria (Bachelard) com a identidade e mitos de 
ancestralidade, fazendo um recorte destes elementos de pesquisa. Também desenvolve 
uma gama de utilitários de mesa, objetos e vasos onde busca colocar traços da sua pesquisa 
artística. Trabalhou com esculturas em grande formato (2m altura) nesta mesma linha de 
pesquisa onde usou engobes e explorou a materialidade do barro.  Pretende voltar a 
desenvolver os grandes formatos em breve.  

Como professora busca auxiliar os alunos no seu processo de aprendizagem e 
desenvolvimento criativo e técnico para que atinjam seus objetivos, desde o 
autoconhecimento através da pratica cerâmica livre até aqueles que buscam formação para 
se desenvolver como ceramistas. 

Tem estudado e pesquisado esmaltes terrosos, com uso de óxido de ferro na atmosfera 
oxidante do forno elétrico em cone 7 (1240ºC). 

 

 


