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Encantados – Instalação em Exposição Coletiva: Morte na contemporaneidade –  Mostra Flutuante do Sesc Petrolina-PE, 2016.  



A instalação foi composta por 200 garrafas de vidro (50ml) contendo sementes de 
árvores nativas da caatinga. Elas foram levantadas/suspensas aleatoriamente por 
uma extensão de 10m X 5m, correspondente ao comprimento total da barca, local 
onde foi realizada a exposição. Foram elencadas seis espécimes de sementes, 
atribuindo-se a cada uma o nome de uma vítima fatal de violências contemporâneas 
motivadas por questões relacionadas a luta por território ou o reconhecimento de 
identidades étnica ou de gênero.  
 
 
.  

Levantar sementes da caatinga para serem semeadas, um ritual que se espalharia 
para além do espaço da barquinha, de modo que as pessoas levariam as sementes 
e se relacionariam ou não com as mesmas.  

Encantados – Instalação em Exposição Coletiva:  
Morte na contemporaneidade –  Mostra Flutuante do Sesc  

Petrolina-PE, 2016.  

Serapilheiras (camada de folhas, galhos e matéria orgânica morta que cobre o solo 
das matas) no chão e no teto compunham a ideia da paisagem da mata branca, a 
caatinga.  

Expostas em garrafas de vidros transparentes, receptáculos sutis do tempo, aludiam 
aos processos de (in)visibilidade, antigo projeto de nação que se arrasta até hoje e 
que é legitimado quando as lutas pelas demarcações dos territórios são ignoradas 



Bicho Híbrido 
(Cerâmica) 

2016 

Máscara baseada nos 
monstros do Rio São Francisco 

e Amazônicos, 
desencadeando em 

construção coletivas de totens  



Estudo de luz e Corpos Encantados 
(Cerâmica, fotografia… em processo) 
2017  

Investigações sobre a mutualidade entre corpos.  O mito da “luz que anda” nos  
territórios indígenas dos sertões:  corpo luz X corpo cerâmico X corpo indígena.  



Habitações Suspensas: – Instalação multimeios: Enquanto é possível mergulhar –  Mostra Flutuante do Sesc Petrolina-PE, 2017.  



Habitações Suspensas – Instalação multimeios:  
Enquanto é possível mergulhar –  Mostra Flutuante  

do Sesc Petrolina-PE, 2017.  

É um movimento de levantar para ver. Exige esse esforço 
em entender territórios fora da ideia do chão, tem 

paredes de água em fluxo para que as pessoas do seu 
interior mirem a velocidade e o vazio que é ver um rio 

secar. 

Instalação feita de mangueiras transparentes de 1 polegada, 
disposta e organizada em helicoidal  de modo a se tornar 

forma de  casulo, oca, morada. 
A mesma contava com a acoplagem de uma bomba que 

bombeava a água do rio por toda a instalação, devolvendo 
ao rio a água habitada 

A morada vertia no rio uma água “habitada” pelo 
visitante da exposição. 

 



 Vivência das diferentes manifestações da luz nos territórios indígenas na contemporaneidade.  

Vivências poéticas em Territórios Indígenas - Aldeia Pataxó,  
Caraíva, Bahia-Brasil.  

Abril, 2017 



Vivências poéticas em Territórios Indígenas - Aldeia Pataxó, Caraíva, Bahia-Brasil. Abril, 2017 



Jurema 
(Cerâmica) 

2017 

Folha de jurema, 
folha de 

encantados… 
proteção de 
ceramistas.  

“Eu vi chover eu vi 
relampear, mas mesmo 
assim o céu estava azul! 
Samborê, pemba, folha de 
Jurema Oxóssi reina de 
norte a sul” 





Consistiu em pensar a invisibilidade relacionada aos 
processos de demarcação de territórios indígenas nos 
sertões da atualidade, somando a temática reflexões 
sobre dimensões territoriais.  
 

Estruturou-se com a montagem de uma 
videoinstalação, cujas imagens (luz e sombra) 
partiram da captura de imagens em vídeo do ritual 
do toré na Terra Indígena Truká.  

Encantados: viagem de volta (prêmio incentivo). 
 Edital IX ÚNICO: Arte e Participação (2017/2018)  

.  

.  

 A experiência ritual e coletiva do toré empregou 
neste trabalho a premissa da participação em dois 
aspectos: que envolvem seres invisíveis capturados 
através da imagem versus participantes 
espectadores no lugar de ritual da galeria.  

Salão Universitário de Arte Contemporânea  
Sesc  Casa Amarela, Recife-PE 

Galeria Ana das Carrancas,  
Sesc Petrolina-PE 





Vivência Deslocamentos por Truká  
Ilha da Assunção, Cabrobó-PE 

Março, 2018 

Realização de  
oficinas de cerâmica 
 para os professores 

 de Artes  nas 12  
escolas do território 



Reflexões  advindas do processo criativo dentro  do  ateliê da 
peça que quebrou e rachou no forno.  

 
Avaliação como (re)construção de caminhos, direções do erro. 

  

Estudo de cacos: ação I - Caminhos do erro 
(Cerâmica, processo) 

2018 

Peça cerâmica referente a cartografia do território Kambiwá 
.  
.  





Impressão sobre rachaduras de cerâmica: caminhos e desvios...  

Estudo de cacos: ação I - Caminhos do erro 
(Cerâmica, processo) 

2018 



Estudo de cacos: ação II- Espalhamentos 
Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina-PE 

(Cerâmica, processo) 
2018 

  
Ocupação de cacos de 

peças cerâmica cuja 
forma original 

correspondia ao 
desenho cartográfico de 

Kambiwá.  

Surtiam reflexões a 
respeito da invisibilização 

e ausência de outras 
epistemologias nas 

Instituições de Ensino, 
nesse contexto, as bolsas 

de indígenas e 
quilombolas eram 

cortadas pelo governo. 
Iniciei um processo de ocupar as rachaduras que encontrava na  
instituição com cacos Kambiwá. 



“Luz que Anda nos Truká” 
(Técnica light painting) 

2018 

Em Truká tem uma luz que aparece para 
demarcar lugares sagrados. 

Um corpo, um registro, um arquivo de 
encantados  

 





Levantar Truká   
Instalação em Exposição Coletiva:  

Lugar de Terra, 2018 

Galeria Cañizares, EBA UFBA: Salvador – BA. Galeria Mestre Galdino, SESC:  Caruaru-PE. 





A exposição coletiva “Lugar de Terra” reúne o trabalho de mais 
cinco artistas residentes no sertão de Juazeiro-Petrolina.  

Levantar Truká   
Instalação em Exposição Coletiva:  

Lugar de Terra, 2018 

O deslocamento das experiências vivenciadas em Truká para a 
galeria: lugar x espaço.  

A obra “Levantar Truká” parte da vivência na aldeia e corresponde 
a instalação de cerâmica composta por várias peças vazadas na 

forma geográfica da Ilha da Assunção –Truká, queimadas a 
1100ºC. As peças possuem a dimensão de 90 X 40 cm e foram 

pensadas para serem dispostas a uma distância de 60 cm acima 
do chão, elevando-se até o teto. 





Instalação em barca que faz travessia pelo rio São Francisco entre as 
cidades de Petrolina-PE e Juazeiro-BA, ocupando a frente da barca 
(2mx6m) com 338 azulejos terracota, 15X15, queimados à 940°C.  
Azulejo 15X15, vazado com o desenho do território Truká da Ilha da 
Assunção, Cabrobó-PE.   
 
Mirar Truká propõe enfronteirar olhar sobre o rio que é território dos 
povos originários da região, ocupar toda parte privilegiada da barca, 
impelido olhar a partir das fronteiras do território.  
 
Miro para os territórios indígenas estando longe, bem longe do meu. 
 

Mirar Truká – Instalação em Exposição Coletiva:  
Ficções Cerâmicas e Políticas do Barro –  Mostra Flutuante do Sesc  

Petrolina-PE, 2018.  



 

Mirar Truká – Instalação em Exposição Coletiva:  
Ficções Cerâmicas e Políticas do Barro –  Mostra Flutuante do Sesc  

Petrolina-PE, 2018.  



Mirar Truká – Instalação em Exposição Coletiva:  
Ficções Cerâmicas e Políticas do Barro –  Mostra Flutuante do Sesc  
Petrolina-PE, 2018.  

 
É em Truká que se vê o movimento da “luz que Anda”, uma luz de 
Encantado (espíritos ancestrais) que atravessam as pessoas,  o tempo 
e o espaço demarcando os lugares de práticas e de memórias.  
 
  



Vivência Queima Artesanal  
Montagem de forno de papel e queima artesanal de peças – cerâmica 

Universidade Federal do Vale do São Francisco- UNIVASF 
Juazeiro-BA 

Setembro, 2018 



Artista Visual, licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF. Experiência e 
atuação com  Produção Cultural e Curadoria institucional junto à Diretoria de Arte, Cultura e Ações Comunitárias (DACC-

UNIVASF). Colaboradora do Programa Institucional de Extensão com Povos Indígenas nos Sertões, desenvolve pesquisas e 
exposições de obras artísticas em Multimeios e Cerâmica com a temática indígena no sertão.  Experiência e atuação junto a 

educação não-formal em comunidades tradicionais, vivências potentes no percurso das suas poéticas visuais. 

Déba Tacana 
Nome Completo: Débora Caroline Viana Almeida                         

Telefone: (+55) 74 99121-8959       
E-mail: deboraviana.amazonia@gmail.com 

Instagram: @deba.mazonica 
 

Atuação profissional na área cultural 
Estagiária  de Produção Cultural da Diretoria de Arte, Cultura e Ações Comunitárias - DACC, Univasf.  

Formação 
Graduanda em Artes Visuais na Univasf - Universidade Federal do Vale do São Francisco.  

1988 



Edital Confluências, SESC 2018-2019, em 
andamento.  
O Sesc Confluências atua no fomento à 
pesquisa, prática e difusão nas artes visuais 
como uma incubadora artístico-cultural para o 
desenvolvimento de propostas que 
impulsionem novos fluxos poético-geográficos 
para a linguagem no Brasil. 

2018- 2019 

Residência Artística: 

Exposições Coletivas e Salões: 

2016 

Encantados. Morte na contemporaneidade – 
Mostra Flutuante do Sesc Petrolina-PE. 
Exposição coletiva – instalação: Encantados. 
 
Nunca Mais Ditadura – IF Sertão PE/ Campus 
Ouricuri-PE. Pintura óleo sobre tela:  
“Osvaldão”. 

Enquanto é possível mergulhar – Mostra 
Flutuante do Sesc Petrolina. Exposição coletiva 
– instalação: Habitações Suspensas. 
 
Os Rituais na Arte na V SUA – Semana 
Universitária de Artes Visuais - UNIVASF  – 
Campus Juazeiro-BA. Exposição coletiva – 
cerâmica: Chá paleolítico.  
 
Jorge Amado, questão racial e religiões no 
Brasil – Semana de Humanidades e 
Consciência Negra, IF Sertão PE/ Campus 
Ouricuri- PE. 
 
Diversidades – Universidade Federal do Vale 
do São Francisco, Hall da Reitoria. Exposição 
coletiva – gravura metal: Mboiuna. 
. 

2017 



Arte & Participação, Salão de Arte 
Contemporânea, Sesc Casa Amarela, Recife –PE. 
Exposição coletiva – instalação:  Encantados: 
viagem de volta (prêmio incentivo). 

2017- 2018 

 
 
. 

2018 
Arte & Participação, Galeria Ana das Carrancas, 
Sesc Petrolina-PE; Exposição coletiva – 
instalação: Encantados: viagem de volta (prêmio 
incentivo). 
 
Lugar de Terra,  Galeria Cañizares, EBA UFBA: 
Salvador – BA. Exposição coletiva – instalação: 
Levantar Truká. 
  
Ficções Cerâmicas e Políticas do Barro,  Mostra 
Flutuante de Artes Visuais do Sesc Petrolina. 
Exposição coletiva – instalação: Mirar Truká. 
 
Lugar de Terra: Galeria Mestre Galdino, SESC:  
Caruaru-PE. Exposição coletiva – instalação: 
Levantar Truká 






