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RESUMO: Nosso trabalho de pesquisa percorre um cenário singular da cidade de Natal-RN. 

Trata-se de um lugar onde encontramos práticas artísticas e obras de arte construindo 

territorialidades à margem de museus, pinacotecas e galerias institucionais. Sua geografia 

compreende uma área conhecida popularmente por Beco da Lama.  Junto aquela geografia 

problematizamos sobre como alguns processos de sociabilidades, que se formaram à margem 

dos campos institucionais, podem, com seus desdobramentos, compor novas possibilidades 

para nos relacionarmos com a arte e as práticas artísticas.  Pensando nos diálogos e embates 

que esse posicionamento à margem pode oferecer, investigamos a atuação dos sebos, bares e 

demais espaços do Beco na promoção e divulgação das práticas artísticas, atentando para a 

maneira como esses espaços lidam com a obra, os artistas e os frequentadores do Beco da 

Lama.  Nossa inserção no campo de pesquisa resultou na coleta de depoimentos, imagens e na 

observação de expressões que, junto às sensações que obtivemos durante os anos de inserção 

naquele cenário, ajudam a compor nosso material empírico.  Para nos acompanhar 

metodologicamente nessa investigação, buscamos, com uma maior frequência, suporte teórico 

dos autores: Gilles Deleuze, Félix Guattari e Giorgio Agamben.  Com eles compomos um 

diagrama investigativo para pensarmos a arte do Beco, atentando para o relacionamento do 

Beco com o campo estabelecido da arte, assim como, para com o restante da cidade.   Os 

resultados apontam para a visualização de um acontecimento singular que mostra práticas 

artísticas compondo, à margem dos espaços institucionais, novas territorialidades para o 

contato com a arte. O termo territorialidades aponta para conjunturas formadas por práticas, 

sensações, desejos, expressões, subjetividades e poéticas que podem nos indicar estarmos 

diante de um acontecimento, compreendendo-o como o momento da efetivação de 

virtualidades, desejos, subjetividades e formação de espacialidades, bandos, movimentos.  Em 

nosso caso, o acontecimento do Beco da Lama enquanto Beco das Artes nos forçou a repensar 

a função e o lugar da arte e do artista na cidade de Natal-RN. PALAVRAS-CHAVE: Arte, 

Instituição, Margem, Acontecimento, Território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT: Our research goes a remarkable setting of Natal-RN. This is a place where we 

find art practices and artworks territorialities building the margin of museums, art galleries 

and institutional galleries. Its geography includes an area popularly known as Mud Alley. 

Along geography that we critically about how some processes of sociability, which formed 

the margins of institutional fields, can, and its progeny, compose new possibilities to relate to 

art and artistic practices. Thinking about the dialogues and clashes that positioning the 

margins can offer, we investigated the role of bookstores, bars and other spaces of the Alley 

in the promotion and dissemination of artistic practices, focusing on how these spaces handle 

the work, the artists and the patrons Beco da Lama. Our integration into the search field 

resulted in collecting testimonials, pictures and watching expressions which, together with 

sensations obtained during the years of integration in that setting, help make our empirical 

material. To follow us methodologically this investigation, we looked at a higher frequency, a 

theoretical support of authors: Gilles Deleuze, Félix Guattari and Giorgio Agamben. With 

them compose an investigative diagram to think about the art of Alley, noting the relationship 

of the Alley with the established field of art, as well as towards the rest of the city. The results 

point to the view of a singular event that shows artistic practices writing in the margins of 

institutional spaces, new territoriality for contact with art. The term territoriality points to 

situations formed by practices, feelings, wishes, expressions, and poetic subjectivity that can 

tell us we are confronted with an event comprising it as the moment of realization of 

potentialities, desires, subjectivities and spatialities training, flocks, movements. In our case, 

the event while the Mud Alley Alley Arts forced us to rethink the role and the place of art and 

artist in Natal-RN. KEYWORDS: Arts Institution, Edge, Event Territory. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Não gosto tanto dos museus. Muitos são admiráveis, 

nenhum é delicioso. As ideias de classificação, conservação 

e utilidade pública, que são justas e claras, guardam pouca 

relação com as delícias. Ao primeiro passo que dou na 

direção das belas coisas, retiram-me a bengala, um aviso 

me proíbe de fumar. Já enregelado pelo gesto autoritário e 

a sensação de constrangimento, penetro em alguma sala de 

escultura na qual reina uma fria confusão. Um busto 

ofuscante aparece entre as pernas de um atleta de bronze. 

A calma e as violências, as futilidades, os sorrisos, as 

contraturas, os equilíbrios mais críticos carreiam uma 

impressão insuportável. Estou em meio a um tumulto de 

criaturas congeladas, cada uma exigindo, sem obtê-lo, a 

inexistência de todas as outras.  

(Paul Valery)
1
 

 

 
 

    O tema da arte pode ser bastante inquietante quando tentamos problematizá-lo 

junto aos seus desdobramentos, quando pensamos nas políticas que o circundam e em toda a 

rede discursiva que o adorna.  Dentre as questões presentes no tema da discussão artística, 

chama-nos a atenção aquelas que dizem respeito ao que seria o “lugar da arte”. Estaria mesmo 

a prática artística, assim como descrevem Rolnik (2002), Agamben (2007; 2009; 2012) e 

Shusterman (2002), sendo levada para um lugar distanciado da vida? E, em contrapartida a 

essa questão, nos dias atuais, poderiam ainda haver lugares que permitam uma reaproximação 

da prática artística com as nossas vivências cotidianas, possibilitando-nos até mesmo sermos 

coprodutores nos processos de confecção artística, e isso se dando fora de qualquer aparato 

institucionalizado e sem que fosse preciso seguir estatutos manuais? Desviando-nos de 

trajetórias previamente programadas pelas instituições, também teríamos a oportunidade de 

encontrar e conviver com obras de arte e processos artísticos diversos?  

 Acabamos por encontrar um punhado de práticas artísticas independentes de 

institutos governamentais e que operam, por intermédio de pequenos estabelecimentos - como 

sebos e bares -, dentro de uma perspectiva singular em relação ao que aconteceu 

historicamente com a arte e seus processos.  Foi num desvio que encontramos um espaço que 

atendeu a nossa busca: um corte urbano chamado Beco da Lama
2
, situado no bairro Cidade 

                                                 
1
 Trecho do poema de Paul Valery, “O Problema dos Museus”. Tradução de Sônia Salzstein. Disponível em 

<http://guaciara.files.wordpress.com/2010/05/paul-valery-o-problema-dos-museus.pdf>. Acesso em: 03 de 

janeiro de 2014. 
2
 Inicialmente seria a rua Doutor José Ivo, no Bairro Cidade Alta, Natal/RN, mas espalhou-se com o apelido de 

Beco da Lama por suas adjacências, pois fica justamente onde, no século XX, as lojas da avenida Rio Branco 

http://guaciara.files.wordpress.com/2010/05/paul-valery-o-problema-dos-museus.pdf%3c
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Alta, Natal-RN, curiosamente não distante de museus, pinacotecas e próximo à fundações 

governamentais de incentivo à arte.  

 O Beco da Lama veio, principalmente a partir da segunda metade do século XX, 

deixando de figurar apenas como um “beco”, ou seja, uma rua estreita ou curta e, algumas 

vezes, sem saída. Esse “Beco” estendeu-se para demais ruas, bares, praças, e parece ter se 

alargado para muito além de suas circunscrições, pois passou a ser não só um espaço de 

circulação ou distração atrelado ao comércio do bairro, mas um lugar com pontos estratégicos 

onde se torna possível um contato singular com determinadas práticas artísticas e culturais 

incentivadas por bares e sebos, assim como pelos próprios artistas que frequentam esses 

lugares.    

 O Beco da Lama é, dentre outras coisas, um espaço que nos aproxima do lado menos 

afamado do artista, aquele sem alguma armadura “sagrada”. Lugar para aproximarmos-nos de 

materiais artísticos no imediato das ruas, dos Sebos e Bares.  Vimos no Beco da Lama o 

ambiente para conversarmos com artistas em pleno ato de produção poética, aproximarmo-

nos dos processos de confecção de telas, esculturas, poesias etc., passando, talvez, para uma 

posição e situação diferenciada em relação à obra de arte, condição diferenciada da 

comumente oferecida aos visitantes de museus, ou seja, a condição simples de “espectadores”.  

 Sobre essa condição de espectador, compartilhamos aqui o pensamento de Agamben 

(2012), onde são descritas operações de esvaziamento dos conteúdos das obras e de práticas 

artísticas no decorrer de processos históricos relativamente recentes.  Agamben (2012) trata 

do esvaziamento de singularidades e sensações que continham as obras e os atos artísticos.  

Entre estas singularidades e sensações, destacamos que poderia ser a vida na qual o momento 

artístico eclodiu.  Esse esvaziamento traria a ocultação de processos de erotização que o 

artista viveu, o esquecimento do festejo ou religiosidade sentido pelo artesão, a morte das 

sensações de infância e do aprisionamento da vida.  Para onde foram as noites dos artistas? 

Acreditamos, assim com Agamben (2007; 2012), que os traços mais vitais que trariam a obra 

vão sendo separados por um conjunto de dispositivos que propuseram outro lugar e outro 

olhar para essa vitalidade, destituindo-a de conteúdo. 

Chamaremos de dispositivo todo aparato maquínico ou espaço esquadrinhado e 

mapeado, mecanismos disciplinares e até mesmo discursivos que incitem comportamentos, 

pensamentos e opiniões que visem o controle e a manipulação de processos de 

                                                                                                                                                         
despejavam parte de seu esgoto. O cruzamento dessa rua com a Rua Cel. Cascudo - Bairro Cidade Alta - nos 

daria a referência espacial mais precisa do Beco da Lama. 
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“subjetivação”
3
. Trabalhamos numa reflexão iniciada por Foucault (2005; 1987) e retomada 

por Agamben (2009), sob a seguinte perspectiva:   

Chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de algum modo a 

capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes 

(AGAMBEN, 2009, p. 40). 

 

   Em “O Homem Sem Conteúdo”, Agamben (2009) descreve os processos que 

levaram ao afastamento de tudo que não correspondia a uma compreensão racional (ou seja, 

de toda uma passionalidade, do vulgar, do grotesco) para que se realizasse uma determinada 

proposta estética. Fatos como esse incitaram o ato artístico a buscar fins em si mesmo; preso 

em um momento destituído dos processos vitais que antecederiam sua criação.  Essa operação 

seria orquestrada por meio de dispositivos de intermediação e controle sobre as práticas 

artísticas e seus desdobramentos, acabando, assim, por relegar a prática artística a sistemas de 

gosto e classificação pré-estabelecidos.  

 Nesse sentido, Agamben (2009) faz alusão ao surgimento, em meados do século XVII, 

da figura do “homem de gosto”, uma figura que seria capaz de classificar e opinar sobre o que 

seria artístico ou não, um tipo social que surge no momento da separação da arte dos afazeres 

comuns do cotidiano.  Ocorreriam com ele os primeiros passos para o esvaziamento da obra 

de arte dos traços que fossem referentes às vivências mundanas do artista.  O próximo passo é 

a consolidação (ritualização) de espaços disciplinados, além da criação da figura do 

espectador e do “homem de gosto”, bem como da valorização de discursos sobre a informação 

técnica contida nas obras.  Intensificam-se, nesse período, políticas que darão às práticas 

artísticas e às obras de arte uma espécie de lugar sagrado, uma república ideal e intocável, 

onde ficaríamos com o papel de espectadores:  

 

À medida que a ideia do gosto se torna mais precisa e, com ela, o particular gênero 

de reação psíquica que levará ao nascimento daquele mistério da sensibilidade 

moderna que é o juízo estético, começa-se, de fato, a olhar a obra de arte (ao menos 

até que não seja terminada) como um assunto de competência exclusiva do artista, 

cuja fantasia criativa não tolera nem limites nem imposições, ao passo que ao não 

artista resta apenas spectare, isto é, transformar-se em um partner sempre menos 

necessário e sempre mais passivo, ao qual a obra de arte se limita a fornecer a 

ocasião para um exercício de bom gosto (AGAMBEN, 2009, p. 39-40). 

 

          

Esse juízo estético viria acompanhado de todo um sistema de classificação. Ainda 

nesse contexto, Agamben (2009) escreve que, no início do século XVII, surgem os falsos 

                                                 
3
 Deveremos tratar mais adiante, ainda na primeira parte de nosso texto, sobre este termo. 
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gênios, pessoas obcecadas pela arte, mas “maus artistas”. Este fato foi sendo fruto dos 

desligamentos graduais que os processos artísticos vinham afetando a vivência das pessoas. 

As coisas mais mundanas, os desejos, os pensamentos, os processos subjetivos de cada artista 

começaram a passar pelos filtros de racionalização do juízo estético desses falsos gênios, 

também conhecidos por “homens de gosto”, personagens frutos do avanço de políticas de 

racionalização.  Para Agamben (2009): 

 

Tudo se passa, em suma, como se o bom gosto, permitindo a quem tem o seu dom 

perceber o point de perfection da obra de arte, terminasse na realidade, por torná-la 

indiferente a ela; ou como se a arte, entrando no perfeito mecanismo receptivo do 

bom gosto, perdesse aquela vitalidade que um mecanismo menos perfeito, mas mais 

interessado consegue, no entanto, conservar. E tem mais: mesmo que apenas por um 

instante o homem de gosto reflita sobre si mesmo, terá que se dar conta de que não 

apenas ele se tornou indiferente à arte, mas que, quanto mais o seu gosto se purifica, 

tanto mais a sua alma é espontaneamente atraída por tudo o que o bom gosto só pode 

reprovar (AGAMBEN, 2009, p.45).   

 

 

Porém, há uma possibilidade de desvio de todo um aparato técnico que venha a 

separar a arte da vida; possibilidade de, por meio de intervenções e experimentações, devolver 

às esferas mundanas o material poético que foi confeccionado em cores, artefatos, músicas e 

escultura. Seria o ato de reapropriação poética da vida que Agamben (2009) também descreve 

como ato de “profanação”: intervenção que permite novamente o uso mundano daquilo que 

foi separado da vida para figurar como peça intocável em locais sagrados: 

 

Segundo o direito romano, sagradas ou religiosas eram as coisas que pertenciam de 

algum modo aos deuses. Como tais, eram subtraídas ao livre uso e ao comércio dos 

Homens, não podiam ser vendidas nem penhoradas, cedidas ao usufruto ou gravadas 

em servidão. Sacrilégio era todo ato que violasse ou transgredisse essa especial 

indisponibilidade que as reservava exclusivamente aos deuses celestes (e eram então 

chamadas propriamente ‘sagradas’) ou inferiores (e neste caso eram apenas 

‘religiosas’). E se consagrar (sacrare) era o termo que designava a saída das coisas 

da esfera do direito humano, profanar significava, ao contrário, restituir ao livre uso 

dos homens (AGAMBEN, 2009, p.45). 

 

Benjamim (2013) afirma que esses processos são parte de rituais de um capitalismo 

que é essencialmete religioso e que, através de cultos, vai se apropriando da vida, destituindo-

a de suas vivências vitais  e reposicioanando-a de acordo com as necessidades do citado 

sistema de produção: “ [...] o capitalismo é um religião puramente cultual, talvez mais 

extremada que já existiu  Nele, todas as coisas só adquirem significado na relação imediata 

com o culto” (BENJAMIM, 2013, p.21).  
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 Do que vimos sobre o que acontece no Beco da Lama em relação às práticas artísticas, 

notamos que existem mecanismos de fuga em relação aos rituais de sacralização. Vimos 

práticas desviantes e profanatórias que acabariam por formar um espaço livre para o uso da 

arte e de seus processos, e tudo isso ocorrendo à margem dos espaços instituídos e tornados 

sagrados pelas instituições vigentes. Isso parece ter proporcionado um modo próprio de lidar 

com a arte, que ocorre por intermédio de estratégias que buscam a não separação da arte da 

vida das pessoas. São modos de operação que conseguem dar à obra e à prática artística um 

espaço de liberdade e livre uso, livre olhar, livre tocar. O espaço Beco da Lama parece 

apontar para uma zona de fronteira, um território
4
 arteante

5
, um ritmo que daria ao artista e à 

obra a possibilidade de construírem-se e cultivarem seus próprios processos de subjetivação e 

constituírem sua poética de forma livre.         

 O Beco torna-se, então, desvio, “entremeio”, zona fronteiriça, onde, assim como 

escreve Santos (1994, p.50), “[...] a riqueza está, acima de tudo, na disponibilidade 

multicultural” dessa zona, sendo esta também “[...] uma metáfora que ajuda o pensamento a 

transmutar-se em relações sociais e políticas” (SANTOS 1997, p.51).  Encontramos no Beco, 

por exemplo, artistas plásticos e demais pessoas compartilhando olhares, ideias, cores, 

sensações e vivências. Nas telas do Beco, nos bares, oficinas, sebos e ruas, a proposta é que a 

arte e a pluralidade continuem presentes como parte vital em cada um. 

 

Sobre a questão de um juízo estético ou julgamentos em relação a obras dos artistas, 

no Beco da Lama observamos que ocorrem sim, comentários, mas todos são proferidos em 

um espaço de fluidez.  Comentários nos bares a respeito das obras servem mais como motivos 

para incitar conversas do que para classificar artista a ou b. Não se tem a oficialização do 

discurso sobre a obra ou o artista, mas comentários que deixam espaços em aberto para que 

aquele que queira saber mais da obra de algum artista possa ter uma visão mais singular e 

proferir a própria opinião.  Uma proposta do Beco seria se nutrir justamete dessa proposta de 

buscar as singularidades.   Opiniões divergentes, observações simplórias ou mais trabalhadas 

em relação a construir algum discurso, encontram-se na efervescência das ruas e flexibilizam-

se, ou mesmo, multiplicam-se no contato, porém , não tendem a se oficializar. 

                                                 
4
 O termo território é central em nossa análise, e deveremos dar maiores esclarecimentos sobre a forma que o 

utilizamos mais adiante.  
5
 O termo arteante, em nossa pesquisa, será referente às realizações artísticas singulares. Refere-se também à 

inventividades, podendo essas constituir-se como expressividades que denotariam determinados domínios 

territoriais. 
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Um espaço que já foi esgoto a céu aberto e obteve o apelido de Beco da Lama, 

acabou por promover, junto aos seus bares e sebos, um lugar de poeisis, que reivindicaria 

novamente o engajamento da vida à arte.  Pensamos que a dinâmica desse espaço acabaria por 

permitir que pessoas comuns ou artistas desconhecidos que não sejam, necessariamente, 

estudiosos da História da Arte, nem técnicos de Academias, vivam a arte e os seus 

desdobramentos de forma livre. O Beco da Lama parece colocar todos como protagonistas de 

uma trama artística que vai sendo contada pelo e no próprio Beco.   

 

Figura 1. Artista Plástico Gilson Nascimento pintando, na lateral do bar Meladinha, a imagem 

do antigo proprietário, Nazi. 

 
    Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

 

No Beco da Lama, além de bares que expõem obras de arte e recebem artistas e 

pessoas para conviver poeticamente as noites do Beco, há uma oficina de moldura e de peças 

em madeira por onde muitas das telas de artistas do local passam antes de ocuparem as 

galerias. Trata-se da oficina do espaço de Jotó. Esse lugar é também espaço de exposição que 

agencia encontros de artistas e demais interessados em adquirir obras ou encomendar 

trabalhos. Temos também os sebos
6
 do Beco, como o sebo Balalaika, de Severino Ramos, que 

opera de forma semelhante à oficina de Jotó. Além desses dois espaços citados, temos em 

toda extensão do chamado Beco da Lama uma teia de personagens e pontos de atuação 

artística que se intercruzam e perfazem uma geografia de fronteira, para promoção e 

renovação de alianças e escrituras de uma poética artística.  Esta é a hipótese com a qual 

                                                 
6
 Levantamos informações que, na década de 1990, houve um sebo que foi o primeiro a aproximar os artistas 

plásticos deste tipo de espaço. Foi o Sebo de Jássio, que hoje é o Cata Livros e que funciona no bairro Nova 

Descoberta em Natal, e tem também outro ponto no bairro de Petrópolis, ambos em Natal-RN.  Há também em 

funcionamento, nas adjacências do Beco da Lama, o Sebo Vermelho, que promoveu e promove lançamentos de 

obras literárias e artísticas de muitos artistas a cidade, inclusive de personagens presentes no cotidiano do Beco 

da Lama.  
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trabalharemos ao longo desta tese e que nos permitirá, gradativamente, produzir a imagem 

desse local. 

 Um aspecto que nos interessou nesse espaço foi ver que processos artísticos que 

poderiam ser capturados por mecanismos estéticos institucionais resistem à margem desses 

mecanismos e até mesmo conseguem não ser sugado pelo mainstream, pelo mercado de arte 

voltado para o consumo de massa do tipo que se dá em vendas de artes com motivos locais 

para turistas.  Ainda assim, se encontram ao alcance de qualquer pessoa, com ou sem títulos, 

com ou sem honrarias e ainda conseguiriam manter singularidades formadoras de sua 

territorialidade.   

 

Muitos artistas da cidade de Natal começaram a expor no próprio Beco, uma 

localidade até então tida como underground, e que acabou se constituindo como um novo 

espaço para pensar sobre arte sem o intermédio de museus, editais ou leis de “incentivo”.  De 

acordo com o historiador inglês Peter Burke (1996) 
7
, em artigo veiculado em mídia eletrônica 

para o grupo Folha de São Paulo com o título “A museificação dos museus”, inicia-se por 

volta do ano de 1789 na Europa, num movimento que visava a abertura das galerias reais, 

aristocráticas e eclesiásticas para visitação pública. Uma das intenções era permitir aos grupos 

(comerciantes em ascensão, trabalhadores) que foram ganhando terreno após as revoluções 

europeias do século XVI e XVII observar obras de arte colecionadas pelos reis, pela 

aristocracia e o clero, para que possam obter algum tipo de instrução cultural ou estética.  

Ainda de acordo com Burke (1996, p.01):  

 

Os maiores museus foram apresentados ao público como palácios da cultura, como 

templos para o culto às artes, lugares sagrados a que os visitantes acorriam em sua 

peregrinação secular, geralmente aos domingos, trazendo os filhos, mas mantendo-

os em silêncio (BURKE, 1996, p. 01). 

 

 Assim aconteceu com o Museu do Louvre, que já foi palácio real, e o Brea de Milão.  

Ocorreu também, guardando-se as devidas proporções, com a Pinacoteca do estado do Rio 

Grande do Norte
8
, que ainda é chamada por alguns de Palácio Potengi, ou Palácio da Cultura, 

onde, até o início da década de 1990, funcionava o Palácio do Governo Estadual. No entanto, 

não queremos dizer aqui, que a obra de arte que passou a figurar no museu perdeu sua poética, 

sua capacidade de possibilitar a construção de sensações, mas sim que obra , o artista e os 

                                                 
7
 Material divulgado no dia 02 de junho do ano de 1996, em formato de mídia eletrônica, no jornal Folha de São 

Paulo, com o título “A museificação dos museus”. Disponível em: <http:// www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/6/ 

 02/mais!/24.html>. Acesso em: 03 de janeiro de 2014. 
8
 Sobre a Pinacoteca do Estado do Rio Grande do Norte, deveremos tratar mais adiante. 
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demais envolvidos com a arte, ao se atrelarem exclusivamente às dinâmicas oferecidas pelos 

museus, pinacotecas e institutos de arte, ou seja, os “campos” instituídos (Bourdieu 

2004;2007) do cenário artístico, passariam a figurar mais como peças num lugar distanciado 

da vida mundana, um lugar que trataremos mais adiante como sendo “sagrado”, intocável 

(Agamben 2007) perdendo com isso, muito da possibilidade de participar dos processos vitais 

no cotidiano dos diversos agrupamentos sociais.  A ida ao museu, sendo este agora escolhido 

para ser o “lugar da arte”, passa a ser mais ritualística, É como uma ida a um evento.  

Ressaltamos que, mesmo que eu possa construir sensações junto às obras que fui ver numa 

pinacoteca, quando as encontro nas ruas, nos sebos, bares, ou em qualquer lugar que faça 

parte de meu dia-a-dia, elas passam também a poder operar sua proposta estética junto aos 

meus processos vitais, junto à dinâmica que construo com os outros espaços que convivo, 

junto a outras situações.     

Ao procurarmos as práticas artísticas erguidas em territórios periféricos as proposta 

de “museificação” procuramos também o que se construiria entre a obra e o artista fora do 

museu, procuramos as ramificações e os demais caracteres dessa produção que nos campos 

das instituições tenderiam a ficarem mais difíceis de visualizar.  Aos procurarmos saber 

também como se dariam essas construções à margem, saber que tipo de poéticas que esse “se 

fazer à margem” ergue, e que tipo de afetações proporciona, procuramos saber também se 

ocorreriam sociabilidades específicas à essa dinâmica.  Nesse tramite, passamos a vasculhar 

todo material que possa remeter a esse estar à margem: falas, escritos, ações, e os universos de 

sensações que as obras desses artistas apontam.  Pensamos sobre o que estaria em jogo, ou 

que tipo de reflexão pode nos ocorrer quando, num espaço marginal, passamos a tatear 

relações artísticas e todo um material que, pensando de acordo com Burke (1996), viria sendo 

exclusividade dos museus, universidades, pinacotecas etc.   

Poderíamos realmente creditar ao Beco da Lama essa condição de ser um lugar de 

desvio, onde saímos da rota dos museus, grandes salões e lugares já padronizados como 

pontos de uma cultura institucionalizada, para nos aproximamos de experiências onde se 

retomariam as rédeas do presente e se construiria atos singulares junto a vivências artísticas?  

Teriam então os artistas e demais envolvidos com as confabulações do Beco, desenvolvido 

relações próprias e singulares para o trato com a arte? Teríamos no Beco da Lama modos de 

composição que trariam para as pessoas um espaço diferente dos institucionais para uma 

vivência mais artística?  Há de acontecer, com essa reutilização da arte e com a emergência de 
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um espaço à margem dos territórios estabelecidos, um contato mais próximo com os artistas e 

as obras, ao mesmo tempo em que enfrentamos  nosso cotidiano? 

 Vimos que o Beco da Lama nos desafiava a enxergá-lo  e a perceber nele algo mais do 

que um beco perdido em um centro comercial de uma grande cidade.  Vimos também que 

falar de um complexo sócio-espacial daquele tipo é construir condições para senti-lo. Lugares, 

mesmo pequenos em dimensão, podem se tornar um vasto terreno investigativo, se ali houver 

algo que nos incomode, algo que nos provoque ou suscite pensamentos para além do que 

vemos, ouvimos e sentimos.  Olhar para o antes e o durante pode nos levar para um corte na 

paisagem do tempo que permitiria diferenciações frente ao nosso cotidiano. Quem sabe esse 

espaço periférico possa nos remeter a algo de extemporâneo em meio ao tempo vivido que 

leve nosso olhar e nosso pensamento para outra relação junto às práticas artísticas?   

Juntamente com os autores Deleuze e Guattari (1992; 1995; 1997a; 1997b), 

passamos a entrever no Beco da Lama, ao menos para alguns processos artísticos, linhas de 

fuga em relação à reprodução técnica dos espaços institucionais destinados à arte. O Beco 

surgiria como espaço acolhedor e promotor de um tipo de “acontecimento” que se diferencia 

da dinâmica dos lugares de simples contemplação, espetacularização e sacralização da prática 

artística e da obra de arte.  Um “acontecimento” é o que nos permite outras formas de pensar e 

constituir-se no mundo.  Quando falamos de acontecimento podemos estar falando que não é 

o “sujeito” o ponto principal e significante de toda uma cena, mas o que acontece junto a ele e 

à cena.   

Bréhier(2012) também trabalha essa noção de acontecimento quando discute a 

questão dos “incorporais”, onde o autor comenta que “[...] não é nem o ser, nem uma de suas 

propriedades, mas o que é dito ou afirmado do ser” (BRÉHIER, 2012, p.33), que se explica 

pela força de expressividade que esses “incorporais” emprestam às superfícies em que atuam.  

Bréhier (2012, p.45) usa um exemplo da teoria do estoicismo para argumentar que esses 

incorporais são o que perfazem o acontecimento: “a arvore verdeja”.  Essa expressão denota 

um “acontecimento”. Já a expressão: “a árvore é verde” não compreende essa noção (Bréhier 

2012). Se formos usar o Beco também como exemplo desse pensamento, diríamos que este 

não é verde: ele “verdeja”; o Beco não é claro ou escuro: ele clareia, obscurece, borra, colore. 

O branquear, o verdejar e o cintilar são incorporais. O Beco não é arte: ele “arteia”.  É um e 

dois ao mesmo tempo, e sempre um “vir a ser”. O acontecimento é essa virtualidade 

efetivada, mas permanecendo em processo devir. Ele continua a nos afetar. Nesse sentido 

Deleuze afirma:  
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O devir ilimitado torna-se o próprio acontecimento ideal, incorporal, com todas as 

reviravoltas que lhe são próprias, do futuro e do passado, do ativo e do passivo, da 

causa e do efeito. O futuro e o passado, o mais e o menos, o muito e o pouco. O 

demasiado e o insuficiente ainda, o já e o não: pois o acontecimento, infinitamente 

divisível é sempre os dois ao mesmo tempo, eternamente o que acaba de se passar e 

o que vai se passar, mas nunca o que se passa (DELEUZE, 2011, p. 09).  

 

 

É difícil relacionar acontecimentos e espaços se procurarmos a partir de um único 

referencial; isso vale em relação às características de mobilidade dos caracteres que 

perseguimos, que, embora tenham seus nomes próprios, de acordo com Deleuze e 

Guattari(1997)  “dirão respeito mais às atuações poéticas de cada um, cujas assinaturas são 

marcas do que eles conseguiram expressar no espaço em que sua arte flui”.  

 

 O nome próprio não é o sujeito de um tempo, mas o agente e um infinitivo. Ele 

marca uma latitude e uma longitude. Se o carrapato, o lobo, o cavalo, etc., são 

verdadeiros nomes próprios, não é em razão dos denominadores genéticos e 

específicos que os caracterizam, mas das velocidades que os compõem e dos afectos 

que o preenchem (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 52). 

 

 

Nosso plano de investigação deverá mostrar cores, formas em velocidades 

evanescentes e metamorfoseantes.  Trajetos de fuga de maquinações poéticas. Ele não procura 

uma origem ou sequência evolutiva para explicar o que encontramos no Beco, mas 

acontecimentos que formam blocos de sensações cortantes que nos afetaram. Momentos de 

efervescência que acabam por nos mostrar e nos fazer sentir as obras de arte, as intervenções 

artísticas de arte e a vida de um espaço não marginal.   

 Algumas pistas vêm à tona sempre que comparamos o que ocorre nos salões das 

universidades, pinacotecas e museus, e, por outro lado, o que está a ocorrer nos bares e sebos 

do espaço do Beco.  Como já anunciamos anteriormente, percebemos que há no Beco da 

Lama uma maior aproximação tátil
9
 em relação aos processos artísticos e o público. Isso, 

como verificamos, é vivido, sentido e praticado de uma forma direta, pelas pessoas que 

frequentam o local.   

Pensamos esse espaço como se construindo de forma fronteiriça, num “entre meios”, 

onde processos de “subjetivação” estão a se produzir num movimento que ora  afeta e 

                                                 
9
 Quando escrevemos “aproximação tátil”, referimo-nos a uma forma de investigação que propõe a aproximação 

do pesquisador junto aos materiais que o afetam em cada território. As sensações são produzidas na aproximação 

empírica e devem constituir grande parte do material da pesquisa.   Ideia que se aproximaria da função háptica, 

descrita por Deleuze (2007, p.127): “O que substitui o espaço háptico é um espaço óptico-táctil em que se 

exprime não mais a essência, mas a conexão, quer dizer a atividade orgânica do homem”.    
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enfrenta o que está posto (pensemos num lado de dentro: a cultura que vem sendo erguida 

historicamente nas cidades, suas instituições etc.), ora constrói com o lado de fora, à margem 

e entre o que está posto de um lado, e uma zona lisa que é ocupada por “[...] acontecimentos 

ou hecceidades muito mais do que por coisas formadas e percebidas.” (DELEUZE; 

GUATTARI 2012, p.198). Para Deleuze, esses processos de “subjetivação” seriam a própria 

“[...] produção dos modos de existência ou estilos de vida” (DELEUZE, 2010a, p.147). Numa 

região de fronteira estamos a produzir esses modos, e foi numa região de fronteira que 

encontramos, por exemplo, Assis Marinho
10

, na oficina de Jotó, praticando sua poética em 

uma das mesas daquela espécie de oficina- galeria do Beco da Lama.  Assis estava 

acompanhado de vinho, música e amigos, numa vivência de fronteira, num vir a ser poético 

que parecia fluir com facilidade naquele espaço.  Assis fazia referência a uma figura religiosa 

que é também um de seus temas preferidos: 

 

Figura 2 - Artista plástico Assis Marinho concluindo uma tela com cera multicor na Oficina de Jotó. 

 
  Fonte Marcilio Façanha 2013. 

 

 Inspirados pela aproximação óptico-tátil (Deleuze 2007) que nos auxiliava no campo 

de pesquisa, sentimos liberdade para ver e tatear momentos artísticos que os lugares do Beco 

proporcionaram, e até nos debruçamos sobre as obras de alguns dos artistas, tal foi a 

intensidade com a qual eles nos afetaram. Ali, as obras e os artistas não nos pareceram estar 

em algum lugar sagrado, inatingível. Ao contrário disso, até estranhávamos quando víamos os 

artistas passeando entre os sebos, nas ruas, nos bares, dividindo conosco uma cerveja, um 

vinho e conversando sobre os assuntos mais corriqueiros. Houve, certamente, uma espécie de 

estranhamento inicial ao vermos artistas e obras de arte numa perspectiva diferente da qual 

                                                 
10

 Assis Marinho é um dos personagens que trabalhamos aqui. Voltaremos a nos remeter a ele em um tópico 

mais adiante. 
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nos acostumamos a encontrar, ou seja, nos espaços reservados institucionalmente para esse 

contato. Contudo, vimos também que os pontos de produção artística do Beco da Lama 

propõem, ao menos como espaço de possibilidades, oportunidades de os frequentadores do 

beco se envolverem com os modos de produção artística específicos.  Há, por intermédio das 

conversas casuais que acontecem nos bares e sebos, a produção de um saber das ruas que 

esboça uma espécie de mídia alternativa para as poéticas produzidas ali.  São conversas sobre 

os artistas, sobre as obras, os eventos, as vendas dos quadros, informações sobre os artistas 

que estão surgindo, sobre os “deslizes” que alguns cometem,  as dívidas que alguns artistas 

fazem junto aos bares figuram entre as reclamações mais recorrentes).  Nesse cenário, aquele 

que seria o “espectador” acabaria por se afastar dessa condição, pois ele, mesmo não sendo 

artista ou especialista em arte, por convivência, obteria esse saber paralelo das ruas.  Além 

disso, o simples ato de estar no beco, de participar das conversas nos bares, nos corredores e 

eventos do Beco, acabaria contribuindo na composição de algumas das cenas pictóricas que 

alguns artistas do Beco desenhavam.
11

   O museu, por sua vez, como nos traz Agamben 

(2007) operaria num sentido diferente.  Sua forma disciplinarizada de organização dificultaria 

o livre uso (do olhar, do pensamento etc.) dos processos artísticos na vida. Assim, ainda de 

acordo com Agamben: 

  

A impossibilidade de usar tem seu lugar tópico no Museu. A museificação do 

mundo é atualmente um dado de fato. Uma após outra, progressivamente as 

potências espirituais que definiam a vida dos homens – a arte, a religião, a filosofia, 

a ideia de natureza, até mesmo a política – retiram-se, uma a uma docilmente para o 

Museu (AGAMBEN, 2007, p.73).   

 

 Agamben (2007, 2009, 2012) em diversos momentos nos mostra a importância da 

prática artística enquanto poiéses
12

 enquanto arte autônoma que deve recobrar sua potência, 

sacudindo a linguagem comum e construindo novos usos e novos lugares para nossa atuação 

frente ao tempo. Em relação às produções poéticas que ocorrem no Beco da Lama, veremos se 

houve realmente utilizações singulares e se essas também são facilitadas por “contra-

dispositivos” (AGAMBEN, 2009).  Sobre a atuação dos “contra-dispositivos”, Agamben 

informa que “[...] aquilo que foi ritualmente separado pode ser restituído pelo rito à esfera 

profana. A profanação é o contradispositivo que restitui ao uso comum àquilo que o sacrifício 

tinha separado e dividido” (2009, p.45). Essa profanação seria um contra-dispositivo que diz 

                                                 
11

 Sobre essa cena, deveremos trazer mais adiante a imagem de uma das obras do artista Marcelu’s Bob que 

retrata a figura do personagem de Dom Quixote chegando de lambreta no que seria o espaço Beco da Lama.. 
12

 Retomamos esse conceito mais adiante. 



25 

 

respeito aos toques, à reutilização, ao novo uso, à dimensão mais singular do gesto e do 

pensamento criativo junto aos artefatos e tudo aquilo que viria sendo posto nos ambientes 

consagrados e sacralizados por institutos, pinacotecas, museus etc. Trata-se da volta do 

artefato para a utilização pública e de tudo aquilo que virou arte para museu e ficou apartado 

da possibilidade de uso pelas pessoas em geral.  

 

Ainda, para Agamben (2009), vivemos em uma época em que quase todas as esferas 

da vida são permeadas por “dispositivos”, operando com o intuito de nos capturar em seus 

processos que levariam a uma espécie de "dessubjetivação”, onde passaríamos por essa fase 

atual apenas como números numa contagem censitária:  

 

O que define os dispositivos com os quais temos que lidar na fase atual do 

capitalismo é que estes não agem mais tanto pela produção de um sujeito quanto por 

meio de processos de dessubjetivação. Um momento dessubjetivante certamente 

implícito em todo processo de subjetivação, e o Eu penitencial se constituía, 

havíamos visto, por meio da própria negação; mas o que acontece agora é que 

processos de subjetivação e processos de dessubjetivação parecem tornar-se 

reciprocamente indiferentes e não dão lugar a recomposição de um novo sujeito, a 

não ser de forma larvar e, por assim dizer, espectral (AGAMBEN, 2009, p.47).   

 

Nesse sentido, Shusterman (1998) escreveu que “[...] como experiência, a arte é 

evidentemente uma parte de nossa vida, uma forma especialmente expressiva de nossa 

realidade, e não uma simples imitação fictícia dela” (SHUSTERMAN, 1998, p.46).  

Trabalhamos com a hipótese de que o Beco da Lama, em seus  sebos,  bares,  personagens, 

ligações e desdobramentos, dá essa possibilidade de expressão sem que haja separação entre 

arte e vida. Shusterman nos diz ainda que essa separação da arte e da vida é um fato histórico 

que representaria, inclusive, o empobrecimento das funções políticas da arte: 

  

Separar a arte da vida não apenas serviu para rotulá-la como algo sem valor 

cognitivo, mas também para isolá-la da vida prática e da ação sociopolítica enquanto 

objeto meramente fictício. Assim, apesar da arte ter sido altamente estimada pela 

estética moderna, seu papel e apreciação continuam distanciados das esferas do 

conhecimento, da prática e da ética; a arte foi deixada de quarentena num campo 

essencialmente definido desde Kant, por seu absoluto desinteresse, ‘sua completa 

indiferença’ em relação a “real existência das coisas (SHUSTERMAN, 1998, p.44; 

45).     
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 Trabalhamos com a possibilidade de pensar o advento de espaços, também 

artísticos, que  à margem das instituições, promovendo uma convivência artística onde  a arte 

se desdobraria engajada à vida. Pensamos na possibilidade de  um protagonismo maior das 

pessoas em relação as  às práticas.  Pessoas que não tenham necessariamente adquirido o 

“nível de instrução”, o qual afirmou Bourdieu (2007, p.09), e que busquem não mais um 

objeto isolado (como estão as obras nos museus), mas momentos poéticos.  

 Talvez o que possa causar estranheza em nossa abordagem seja o fato de 

considerarmos as expressividades que emergem das telas, das falas e das demais intervenções 

artísticas do Beco, dos ditos e não ditos (observando o momento e o espaço em que o não dito 

ocorre e se torna também mais um dado substancial) como parte de nosso material empírico.   

 Assim como os artistas, também tivemos que recriar pensamentos para seguir com 

nossa tarefa. Vimos que, para entrar numa condição de poiesis, aqueles artistas tinham que se 

desprender de seu estado de preservação e buscar a noite além dos muros, fora de seus jardins 

de descanso, a vida nas “dobras” do Beco, numa atmosfera de um espaço fronteiriço, espaço 

da poesia e da pintura, espaço da arte que alimenta escrituras à margem do estabelecido e que 

conseguem escapar dos dispositivos de disciplinamento. Para pensarmos esse “estar à 

margem”, foi necessário buscar sempre o que ainda estava por vir, que era justamente o 

resultado das sensações que nos afetavam nos momentos em que sentíamos a efervescência do 

Beco. 

No capítulo 1, começamos a conhecer nosso campo empírico, sendo apresentados a 

alguns personagens e a alguns pontos que ganharão destaque no decorrer do texto. Veremos 

como o Beco começa a emergir enquanto um território entre o estabelecido e o não 

estabelecido. Apontamos para a entrada numa zona fronteiriça que parece se estender como 

teia, traçando entre personagens e lugares um território singularizante. Conversaremos a 

respeito da contemporaneidade que o Beco propôs expressar.  Pensamos a respeito do 

momento no qual o Beco é tirado do lugar comum e colocado num espaço de intermezzo em 

relação ao campo artístico da cidade de Natal-RN.   

 O capitulo 2 traz um pouco do contexto histórico das artes plásticas do estado do Rio 

Grande do Norte. O intuito é suscitarmos questionamentos a respeito do campo artístico 

disciplinarizado. Uma das hipóteses que trabalhamos no referido capítulo é que, com essa 

institucionalização das práticas artísticas e a circunscrição de um campo artístico, também 

podem aflorar, na fronteira do perímetro, ou seja, “à margem” do estabelecido, uma gama de 

potencialidades artísticas e vitais que conseguiriam escapar ao controle  institucional.  Para 
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compreender esse aflorar, faz-se necessária a percepção das linhas que operam, independente 

dos espaços, enquanto processos singulares de produção poética. Linhas que aqui chamamos 

de “linhas de fuga”, realçadas muitas vezes pela atuação dos que, apoiados pela teoria de 

Deleuze e Guattari (1997a), consideraremos aqui como sendo seres “anômalos” ou 

“excepcionais”, como o artista plástico Assis Marinho, personagem presente nesse capítulo, 

pois acreditamos carregar consigo e com sua arte, a expressividade de todo um bando artístico 

que, dentre outras coisas, fez o Beco emergir como fronteira perante o campo estabelecido.            

 No capítulo 3 veremos a produção dessas escrituras de fronteira. Escrituras que dão 

plasticidade e constroem  territorialidades. Escrituras construtoras do  que também chamamos  

de   “territórios arteantes”. O território aqui opera menos como um espaço físico, e mais como 

uma geografia de desejos inscritos em telas, murais e práticas inventivas diversas por 

intermédio de personagens artistas. Seremos apresentados às palavras e as cores do território 

do Beco, com destaque para as intervenções poéticas de Civone Medeiros, Marco Di Mello, 

Fábio Eduardo e Marcelo Fernandez, personagens que, com suas singularidades, veem 

produzindo demarcações para um “território arteante”.    

 No capítulo 4 traremos aspectos do funcionamento de alguns pontos específicos.  

Bares como o Bardallo’s, local de destaque na promoção de eventos artísticos. Veremos sua 

localização na “cartografia” do Beco, suas formas de recepção e divulgação de trabalhos 

artísticos. É mister saber como esse bar se comunica com demais pontos estratégicos para 

formação do Beco da Lama enquanto território artístico.  Nessa mesma perspectiva, 

deveremos ter contato com as expressividades do Sebo Balalaika e da Oficina de Jotó. 

Discutimos, nesse capítulo, sobre a importância desses espaços que, ali,  deram ritmo a uma 

arte que escapou ao museu; devolveu aos artistas a convivência com os personagens de suas 

noites,  os aproximou daquele que se emociona com a obra ou daquele que desejou apenas 

conhecer e,  até mesmo, conviver de perto com a arte e o  artista.                   

  No capítulo 5, tentaremos trazer mais expressividades do território Beco, abordando 

diretamente algumas obras que nos prenderam a atenção no decorrer da pesquisa. Escolhemos 

algumas composições de personagens que são ou tiveram influência direta na criação daquele 

território, oferecendo a ele muitos de seus quadros e vivências. Trabalharemos com as obras 

de Jordão, Tiago Vicente, Wagner Oliveira e Marcelu’s Bob. Tentamos aproximar a 

observação direta das obras de arte a uma sociologia que, como tratam Deleuze, Guattari e 

Rolnik, fazem das sensações que obtivemos junto às nossas aproximações com a arte e 
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vivências, um material empírico para as ciências, para as filosofias e para os campos do 

conhecimento como um todo.       

 Veremos, ao final, como um tipo de aproximação “tateante”, a qual Agamben (2009, 

20012) também se refere como “profanatória”, em relação ao campo no qual se estabeleceram 

as artes plásticas no Ocidente; poderia possibilitar  ao artista e as pessoas em geral (pessoas 

“não doutas”, não necessariamente “legitimadas” para o trato com a arte) expressarem seus 

desejos e terem liberdade para poetizar a vida. Deveremos apontar para possíveis avanços de 

um território que pode oportunizar outros modos de observação em relação às práticas 

artísticas e aos processos artísticos. 
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1. UM BECO QUE NÃO É MAIS SÓ DA LAMA 

 

 Em uma época onde cada vez mais se reivindicam padronizações e uma maior 

participação das esferas institucionais nos espaços públicos, parecem ainda haver espaços que 

querem seguir à margem desse pensamento, marcando um ritmo próprio, um novo tempo de 

uma poética “contemporânea”. Por “contemporâneo” poderíamos pensar, assim como 

Agamben, como aquela experiência ou pensamento que, em relação ao tempo: 

  

[...] não coincide perfeitamente com este, nem está adequado a suas pretensões e é, 

portanto, nesse sentido, inatual; mas, exatamente por isso, exatamente através desse 

deslocamento e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e 

apreender o seu tempo (AGAMBEN, 2009, p. 58-59). 

 

 

Recém-chegados de outra cidade
13

 e apresentados por amigos ao Beco da Lama, 

vimos algo que se assemelha a esse deslocamento extemporâneo. Vimos cantores, 

compositores, poetas e alguns artistas plásticos com desenhos e pinturas passeando por entre 

mesas de bares, conversando com as pessoas sobre produções e perspectivas em relação à 

arte.  Mostravam traços artísticos, demonstravam algumas técnicas utilizadas em suas artes 

etc., mas o que mais nos chamava atenção era a dedicação por parte daqueles artistas em nos 

aproximar, não só deles, mas das suas poéticas, do modo como eles compõem suas obras, 

aproximando-nos, assim, do ritmo deles.  

  Locais como o  Bardallo’s Comida e Arte, O Bar de Neide e a Oficina de Jotó, por 

exemplo, propiciaram-nos momentos em que tivemos que repensar a imagem que tínhamos 

sobre o lugar da arte . Após nossas idas ao Bar de Nazaré, Neide ou Zé Reeira, sempre 

podíamos encontrar algum artista que, por ventura, acabara de vir da Oficina de Jotó, ou do 

Sebo de Ramos, e que estaria à espera de alguma nova eventualidade no Bardallo’s ou vice-

versa. Ir ao Beco é também percorrer, num mesmo período, os pontos singulares que lhe 

compõem.  

 

                                                 
13

 O autor da pesquisa, José Marcilio de Sousa Façanha, é natural do município de Fortaleza-Ce, e só conheceu o 

Beco da Lama quando já era estudante do curso de doutoramento em Ciências Sociais pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Esclarecemos que o uso da primeira pessoa do plural para identificar quem está 

realizando a pesquisa se deve à coparticipação da professora orientadora Doutora Norma Missae Takeuti, que 

nos auxiliou com sua experiência em vários momentos de nosso estudo.  
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As exposições e apresentações artísticas do Beco da Lama são divulgadas, na maioria 

das vezes, pelos circuitos paralelos de mídia da cidade do Natal, e foi por uma dessas mídias
14

 

que chegamos à nossa primeira exposição. O Bardallo’s Comida e Arte foi o primeiro local 

que visitamos no Beco da Lama e onde ocorria, na ocasião, uma exposição de arte naif, na 

qual compradores, admiradores, poetas e demais frequentadores do Beco se faziam 

presentes
15

.  Aos poucos, fomos conhecendo esses personagens que acabariam por nos levar à 

visualização dos novos processos de intermediação entre arte e público.   

 À primeira vista, a possibilidade de continuidade desse espaço de arte parece estar 

dada principalmente pela existência de sebos e bares que abrem suas portas para obras e para 

a presença de artistas em geral, que passaram a ter ali seu espaço frequente para exposição, 

venda e convivência artística. Mas vimos que não é só disso que o Beco se “autoproduz”. 

Existem muitos admiradores da arte dos artistas do Beco. Dentre eles, conhecemos 

professores, empresários de vários ramos, jornalistas, funcionários públicos, músicos, 

artesãos, enfim, uma multiplicidade de “seres”. Além desses, não há como esquecer os 

marchands que querem adquirir a obra diretamente da mão do artista (a um preço menor do 

que os pedidos nas demais galerias), e que vão ao encontro destes nos próprios sebos ou 

bares.  São múltiplos, os “personagens do Beco” que se interconectam e “dão liga” ao dia a 

dia da arte no Beco da Lama, fazendo com que aquele território possa emergir, dentre outras 

coisas, como uma linha de fuga (Deleuze; Guattari, 1995) ou, como descrevem os mesmos 

autores (1997b), como espaço “nômade”, para que artistas e os demais não fiquem reféns de 

um plano institucional no seu contato com a arte.    

Entre as obras, vimos misturassem ao Beco da Lama personagens que, talvez, 

possamos chamar também de personagens “fronteiriços”, ou, de acordo com Deleuze e 

Guattari (1995, p.33), platôs, que estão “[...] sempre no meio, nem início nem fim. [...] uma 

região contínua de intensidades, vibrando sobre ela mesma, e que se desenvolve evitando toda 

orientação sobre um ponto culminante ou em direção a uma finalidade exterior”.  Visto sob 

essa ótica, é como se nessa zona não houvesse barreiras a todo tipo de contágio e mistura 

entre seus personagens, de modo a se estabelecer uma espécie de espaço de fronteira, um 

espaço “entremeio”, algo entre o que está estabelecido e o que estar por vir, que é contagiante.    

 

                                                 
14

 Estamos nos referindo ao grupo Solto na Cidade, que mantém um endereço eletrônico: 

<http://www.soltonacidade.com.br/> e disponibiliza material gráfico divulgando diversos eventos na cidade do 

Natal-RN.   
15

 Em ponto mais adiante do texto deveremos retomar esse fato. 

http://www.soltonacidade.com.br/
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Admitamos que ocorra “certa” distinção entre os personagens do Beco, mas ela seria 

de outra ordem.  Não seria uma distinção regida por um estatuto, menos ainda arraigada em 

alguma tradição ou especulação sobre a condição técnica de cada um. Tampouco pode se 

dizer que as pessoas que se destacam ou ocupam determinadas posições estratégicas ali 

alcançaram reconhecimento dos grupos pertencentes à dinâmica do Beco da Lama devido ao 

seu carisma.  Percebemos que, ao longo dos quatro anos de nossa pesquisa, tudo girava em 

torno de um reconhecimento territorial (sempre fronteiriço), conquistado pouco a pouco em 

uma convivência contínua.  Nisso ocorreriam vínculos diferenciados, mas quase todos ligados 

a algum tipo de produção artística.   

 Deveremos trabalhar melhor essa questão do reconhecimento territorial mais adiante. 

Por ora, adiantamos que foi difícil encontrar, nas noites do Beco da Lama, alguém que não 

possuísse ao menos uma dessas ocupações: músico, artista plástico, produtor cultural, 

marchand, poeta, escritor, escultor, dançarino, grafiteiro, luthier, ator, diretor de teatro, 

coreógrafo etc. A pergunta sobre quais talentos cada um mobilizava em suas incursões no 

Beco pareceu-nos muito recorrente e importante para processos de reconhecimento naquele 

território. Porém, nesse sentido, não devemos tratar as distinções recorrentes ao Beco da 

Lama como fruto de divisão entre artistas e não artistas, estabelecidos e estrangeiros ou 

novatos versus outsiders.   

  O Beco, por se dispor sempre à margem, comparando-se aos modos como são 

operados os processos artísticos no mundo da arte institucional, facilita que hajam 

aproximações espontâneas com os que estão chegando, sendo esses elementos novos (pessoas, 

artistas, especialistas etc.) logo tentados a perceber a característica desviante que tem aquele 

solo.  E, dentre as modalidades artísticas presentes no Beco da Lama, a que nos pareceu mais 

estruturada foi a das artes plásticas, que tem os sebos e os bares como lugares certos para 

exposição de arte.  Todavia, um Beco de bares, sebos, músicos e poetas pareceu dar 

considerável número de elementos para pensar que em toda sua geografia são confabulados 

processos que transitam à margem dos meios institucionalizados, ora resistindo a eles, ora 

adentrando sorrateiramente  no circuito institucional proporcionando-lhe  novas configurações 

ramificadas  à margem.    

 Diante de um grande desafio metodológico conhecemos um Beco plástico suscetível a 

um tipo de contato, um contato háptico, que é tátil e óptico ao mesmo tempo.  Sobre esse 

termo, Deleuze, em “Francis Bacon: Lógica da Sensação”, afirma:  
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Falaremos de háptico toda vez que não houver mais subordinação rigorosa em um 

sentido ou em outro, nem subordinação branda nem conexão virtual, isto é, quando a 

visão descobrir em si mesma uma função de tato que lhe é característica, e que 

pertence só a ela, distinta de sua função ótica (DELEUZE, 2007, p. 156)    

 

 

Armados dessa vontade onde pudéssemos apreender e exercitar essa visão háptica, 

passamos a perceber que o próprio território - o Bardallo’s, o Bar de Nazaré, Bar de Neide 

(Meladinha), Bar do Pedrinho, Bar Zé Reeira, o Sebo Balalaika, a Oficina de Jotó,
 16

 os 

artistas e os personagens do Beco - nos deixavam bem próximos de construirmos uma 

vivência artística que operasse também junto a nossa pesquisa. Lá não nos foi exigido o 

pensamento douto, nem o conhecimento sobre História das Artes, nem qualquer título para 

conviver com qualquer personagem do Beco, seja ele artista, promotor de evento etc. Ao 

adentrar na Oficina de Jotó
17

, por exemplo, não entramos num salão organizado para ser um 

mero espectador, mas num ambiente que permitiu-nos o manuseio, a produção, proximidade 

com os artistas e sua obra.  Os lugares do Beco se mostraram “acolhedores”. Essa mesma 

característica nos foi revelada pela  artista e personagem também desse trâmite, Civone 

Medeiros. Os fluxos (semióticos, afetivos e artísticos) ali presentes possibilitaram o 

desenvolvimento desse contato háptico, tal qual descrevemos anteriormente. Contudo, não 

esquecemos nossa tarefa sociológica de produção de conhecimento científico, a questão é que 

tivemos que elaborar algumas perspectivas, de dentro mesmo do campo empírico, para que 

pudéssemos retomar o rumo de algumas exigências do conhecimento científico.  Uma 

cartografia, aos modos propostos por Rolnik( 2006) foi de fundamental importância nesse 

processo de conversação.  

 Heinich (2008), já num outro aspecto,  relembra a importância de estudarmos obras 

de arte e os processos artísticos sob uma perspectiva sociológica, elaborando uma discussão 

onde deveríamos buscar as obras e os artistas, pensando, junto a esse material, nos 

desdobramentos sociais que se desenvolvem com as práticas artísticas. Flertando com 

metodologias que levariam em consideração materiais empíricos como, por exemplo, o 

desejo, e sendo este uma das substâncias compositoras de ações no campo de pesquisa, 

atentamos para compostos de corpos desejantes inventores de reações táteis, muitas vezes,  

em forma de expressões não verbais; sensações múltiplas que culminariam em poéticas 

                                                 
16

 Esses foram os locais que mais frequentamos durante a pesquisa, mas poderíamos citar outros bares e sebos no 

Beco da Lama que também têm presença de artistas e personagens da arte em geral, como o Sebo Vermelho, a 

Toca o Bar do Coelho, O Amarelinho (Bar), Sebo Potiguar etc. O que citamos no texto foram aqueles que mais 

visitamos durante o tempo da pesquisa.   
17

 Que ainda deveremos visualizar mais adiante.  



33 

 

plásticas e acontecimentos diversos que efetivam  sensações e desejos formando 

territorialidades. Após a visualização dessas territorialidades encontramos brechas para 

construirmos nossos estudos. Atentamos para sociabilidades específicas que essas 

manifestações singulares proporcionam.  Dessa forma, procuramos diminuir as fronteiras e 

desconfianças em relação ao estudo sociológico da arte e de seus processos. Pensando nisso, 

adiantamos a intenção de nos debruçarmos também sobre as telas, na tentativa de retomar as 

sensações que conseguimos durante contato com a obra e com os artistas dessa zona 

fronteiriça que é Beco: 

 

Se aceitarmos, como sociólogos, tratar ‘a arte como sociedade’, então, não existe 

mais fronteiras estanques entre esses polos, mas um sistema de relação entre 

pessoas, instituições, objetos, palavras, organizando as mudanças contínuas entre as 

múltiplas dimensões do universo artístico. (HEINICH, 2008, p.98) 

 

 

Figura 3 - Confraternização que ocorre nas sextas-feiras no espaço do Jotó. Na imagem, temos 

compradores apreciadores de obras de arte e artistas plásticos. Dentre os artistas com os quais também 

trabalhamos aqui estão presentes: Jotó, o primeiro da esquerda para a direita; na sequência, Fabio 

Eduardo, à frente e no centro da imagem; e o último, ao fundo e à direita de Fábio Eduardo, Wagner 

Oliveira. 

 
           Fonte: Marcilio Façanha, 2012.   

 

  Pensar sobre as telas, as poesias e as intervenções poéticas deverá nos devolver um 

pouco do olhar que obtivemos quando lá estávamos, para retomarmos as práticas que 

circundam aquele cenário de arte, as artimanhas, os “não ditos” que foram desenhados e 

coloridos em linguagem artística.   

 Segundo Agamben (2012), a obra de arte - a poiésis - abriria dimensões para 

desprendermo-nos de dispositivos que nos aprisionaram no tempo como meros espectadores. 
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Nesse sentido, e esclarecendo nosso entendimento sobre o que seria a poiésis sobre a qual 

tanto nos referimos, acompanhamos novamente o que Agamben (2012) desenvolve:  

 

Abrindo para o homem sua autêntica dimensão temporal, a obra de arte lhe abre 

também, de fato, o espaço o seu pertencimento ao mundo, no qual ele pode ganhar a 

medida original de sua demora sobre a terra e encontrar a própria verdade presente 

no fluxo irrefreável do tempo linear. Nessa dimensão, o estatuto poético do homem 

sobre a terra encontra seu sentido próprio. Somente porque na poética, ele faz a 

experiência do seu ser no mundo como sendo a sua condição essencial, um mundo 

se abre para a sua ação e a sua existência. Somente porque ele é capaz do poder mais 

inquietante, da produção na presença, ele é capaz de práxis, de atividade livre e 

desejada. Somente porque alcança, no ato poético, uma dimensão mais original do 

tempo, o homem é um ser histórico, para o qual está em jogo, a cada instante, o 

próprio passado e o próprio futuro (AGAMBEN 2012, p.164). 

 

Evidentemente, estudar as obras dos autores do Beco da Lama é procurar também 

compreender o que está além de seu conteúdo técnico. É procurar a poética de cada um e sua 

“produção na presença” (Agamben, 2012).  Tentamos estudar, de forma simultânea, obras, 

artistas e espaços, procurando sentir um pouco as consequências da operação de retomada da 

arte dos caminhos das institucionalizações por agenciamentos à margem dos lugares do 

esteticismo moderno.  

 Quando tratamos de personagens, nem sempre estamos relacionando-os à lugares 

específicos; porém, quando falamos aqui de lugares, sempre os enxergamos junto aos 

personagens que neles vão deixando expressões. O lugar fala de expressões. Poderíamos 

pensa-lo como algo incorporal, que só passa a fazer parte de nosso pensamento enquanto 

houver passagem, interferência, atuação de algo exprimível, assim como indica Bréhier em 

relação ao pensamento estoico: 

  

Essa aproximação do lugar e do exprimível, que se faz pela noção de incorporal, é o 

traço mais marcante da teoria estoica do lugar. Para ela o lugar não está nos 

princípios do corpo. Assim como os corpos são extensos, o que há de essencial 

neles, a força, é superior a essa extensão, pois ela é o princípio neles (nos corpos). A 

incorporidade do lugar desempenha, neste caso, um papel análogo à idealidade do 

espaço no kantismo. O lugar não afeta a natureza dos seres, tampouco, como em 

Kant, o espaço não afeta a coisa em si. O lugar não é uma representação sensível e 

sim uma representação racional que acompanha a representação dos corpos, mas que 

dela não faz parte. O lugar não é objeto do pensamento senão pela passagem de 

diversos corpos (BRÉHRIER, 2012, p. 78-79).     

 

 

Seguindo com esse mesmo autor, pensamos que um lugar pode ser visto como a 

posição em que determinado corpo atua, passa, pratica ou ocupa num espaço maior.  O Lugar 

passa a ser, também, algo que passou a exprimir ações, movimentos ou manifestações.  
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Quando nos referimos ao Beco da Lama, por exemplo, seria aquele um espaço que teria 

dentro dele expressões diversas, lugares diversificados, onde manifestações e exposições 

artísticas demarcariam seus domínios por meio dos acontecimentos que exprimem.  Uma 

tarde de intervenção artística nos muros, uma exposição no Bardallo’s, ou mesmo um artista 

que pede para expor seu quadro no Bar de Nazaré ou na Oficina de Jotó
18

, todas essas 

situações vão emprestando aos espaços uma noção de que ali é um lugar de “algo”, lugar 

daquilo que ele exprime, um território. As artes plásticas, nesse sentido, seguiriam exprimindo 

dentro do Beco sua força, demarcando posições com as telas, desenhos, esculturas e grafites 

etc.; todas, posições talhadas pela intervenção dos personagens da arte do Beco. Ainda nessa 

reflexão sobre o lugar, diríamos, assim como Bréhier (2012, p.93), que dessa forma “As 

posições, portanto, são os lugares de cada corpo considerado na sua relação com o lugar maior 

do corpo no qual ele está”.   

 

Assim, se existe um lugar demarcado para uma arte cuja representação espacial é o 

museu, agora, por intermédio de um novo uso dos espaços das ruas, dos muros, dos bares e 

sebos, realizado por alguns personagens artistas, junto ao Beco da Lama, foi se erguendo , à 

margem do cenário institucional, um filete, uma ramificação rizomática para práticas 

artísticas. Nesse filete, personagens desenham uma zona de “entremeios”, um espaço 

fronteiriço que perdura avançando e retrocedendo, influenciando e sendo afetado ao mesmo 

tempo.  Se não é mais de um museu, galeria tradicional ou pinacoteca que estamos tratando, e 

nem um contraponto a isso, estamos diante de outras expressões, não de outra arte, mas outra 

forma de se compor com a arte compondo territorialidades e resistindo, com sua forma de 

atuação, à margem dos organismos centrais, do circuito oficial.  Esse resistir não cria um 

campo oposto, mas sim uma territorialidade que permite ramificações e inserções sorrateiras 

que carregam caracteres dos espaços fronteiriços a operar cortes na paisagem institucional.  

Alguns dos artistas que compuseram e ainda compõem o Beco são chamados até com certa 

frequência para participarem de algumas mostras oficiais nas pinacotecas oficiais.  Dentre eles 

destacamos Marcelu’s Bob, Assis Marinho, Tiago Vicente. Todos esses artistas premiados 

dentro campo institucional.  

 

 

 

                                                 
18

 Deveremos nos ater mais adiante sobre esses lugares.  
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Figura 4 - Marcelu’s Bob em uma tarde no Bar de Pedrinho. 

 
          Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

Mas de que forma esses lugares à margem podem permitir expressões de processos 

que possam ser considerados artísticos?  Primeiramente, são locais que não teriam um 

disciplinamento prévio, ordenado por algum edital ou estatuto, ou mesmo não representariam 

nenhuma centralidade.  Entramos agora na ideia que Deleuze e Guattari têm sobre “platôs”, 

onde por platô devemos entender toda “[...] multiplicidade conectável com outras hastes 

subterrâneas superficiais de maneira a formar e estender um rizoma” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p.33), sendo o rizoma, por sua vez, “[...] linhas de segmentaridade 

segundo as quais ele é estratificado, territorializado, organizado significado, atribuído, etc.; 

mas compreende linhas de desterritorialização pelas quais ele foge sem parar” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997a, p. 18).  Uma multiplicidade conectável, seriam também esses locais que 

perfazem o Beco da Lama com suas hastes artísticas sendo trilhadas por personagens da arte 

do Beco. 

Figura 5-Frase no muro defronte ao bar Meladinha. 

 
                        Foto: Civone Medeiros, 2013. 
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Qualquer pessoa, mesmo não sendo artista, pode ser produtora de acontecimentos.  

Isso pode ser potencializado por espaços que lhe permitam a expansão de suas 

expressividades. Esses espaços não representam centralidade, mas pontos de efervescência. 

Veremos no Beco esses pontos onde podemos encontrar vestígios da atuação de personagens, 

os quais chamaremos aqui, em alguns momentos, de personagens do Beco.  

 Não devemos confundir os artistas e demais envolvidos com a trama do Beco, por 

serem denominados aqui de personagens, como meros sujeitos de um lugar. São eles 

predicados e verbos que atuam simultaneamente na expressividade que queremos buscar junto 

às artes.  Os personagens do Beco exprimem uma micropolítica
19

 artística, e não são simples 

resultados do espaço, mas coprodutores de lugares, do mesmo modo que o próprio território 

os instiga a traçar as linhas de fuga.  Os personagens são peças tais quais os sebos e os bares, 

os quadros, as poesias e tudo que se faz presente em cada cenário do Beco. A equação dessas 

peças aponta para um determinado momento: o acontecimento de uma arte em que se permite 

o manuseio da vida. Toda uma virtualidade que perpassa a margem do estabelecido foi 

tornada acontecimento nessa região periférica formadas pelos bares e sebos do Beco. É o 

acontecimento da arte do Beco.   

A cena de um lugar pode variar de acordo com a movimentação de seus personagens, 

a duração de suas performances, o tempo de suas passagens e a velocidade de seus elementos 

de composição. As características da cena do Beco vão se formulando em paralelo aos 

enfrentamentos que os artistas realizam no dia a dia. Mesmo assim, ao abordarmos as obras 

dos artistas do Beco, não iremos nos ater somente às lembranças ou questionamentos, mas às 

sensações que esses questionamentos e lembranças ajudam a produzir, pensando sempre na 

contribuição que cada obra traria à composição da arte do Beco. 

 Se há, como afirmamos anteriormente, uma emergência de processos artísticos 

acontecendo por intermédio de experimentações poéticas em espaços fronteiriços, os 

personagens desses espaços, ao se intercruzarem, não param de construir ou reformular 

materiais para obras de arte. Então, agora tentamos uma sociologia que nos permita sentir um 

pouco dessas expressões fomentadoras de laços com um modo singular de viver. Lembramos 

novamente que essa aproximação com a arte do Beco nos trouxe as sensações que nos tiraram 

também, assim como aos demais, da condição de meros espectadores. 

                                                 
19

Sobre a questão de “micropolítica”, amparamo-nos aqui no conceito trabalhado por Guattari e Rolnik (1996, 

p.127) que a descrevem como a questão de uma “analítica das formações do desejo no campo social que diz 

respeito ao modo como se cruza o nível das diferenças sociais mais amplas (que chamei de molar), com aquele 

que chamei de molecular”.  
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Figura 6-Poesia em homenagem ao Bar de Nazaré. 

 
Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

 

Nos próximos capítulos, além dos espaços de bares, oficinas e sebos, veremos 

algumas obras e uma pequena parte da trajetória de artistas como Jordão, Assis Marinho, 

Marcelu’s Bob, Tiago Vicente, Fabio Eduardo, Civone Medeiros, Marco Di Mello Angelus 

Desmoulins, Marcelo Fernandes, Hebert, Tony, Luciano Rock, Djalma Paixão e Wagner 

Oliveira.  Esses artistas serão todos personagens, mas lembremos que o termo personagens 

aqui nos serve apenas para retirar esses artistas e as demais pessoas que estão presentes no 

cenário da trama do Beco de posições fixas, pois a cena muda constantemente. Por posições 

fixas entendemos aquelas meramente passíveis aos olhares e intervenções exteriores.  Se 

tomássemos como pressupostos pontos ideais, fixos e imóveis, nós nos distanciaríamos de 

toda possibilidade de observar justamente a produção mútua entre personagem, artista, 

território e obra acontecendo numa mesma duração de tempo, como film frame. Antes disso, 

veremos um pouco da formação institucional que acometeu a cidade de Natal, para nos ajudar 

a pensar o lugar que o Beco da Lama passou a ocupar na trama urbana.   

 Acreditamos que, assim como Deleuze e Guattari apontam: “[...] escrever não tem 

nada a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda 

por vir” (DELEUZE; GUATARRI, 1995, p. 13). Nossa escrita deverá mostrar o que se 

produz num espaço de fronteira com o estabelecido e o que está por vir. 
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 Quando falamos de arte, falamos de um modo geral em “composição”. Viver 

artisticamente é viver essa composição. Deleuze e Guattari atentam que a arte seria, antes de 

qualquer coisa, uma “[...] composição, eis a única definição de arte. A composição é estética e 

o que não é composto não é uma obra de arte” (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.247). É 

também uma relação de construção não só da obra, mas de um espaço relacional que se coloca 

entre uma coisa e outra, entre a obra e o artista, entre o artista e seu meio, entre os grupos e o 

território, entre territórios etc.   

 O ambiente no qual trilhamos nossa jornada contém, dentre os demais personagens, 

marchands, compradores particulares, críticos e historiadores. Há também admiradores e 

flâneurs, que bebem descompromissadamente daquela atmosfera, mas estão sempre se 

inserindo nas cenas por meio de comentários ou críticas que, em alguns momentos, são 

retratados nas obras (as obras de Marcelu’s Bob foram as que mais nos mostraram esses 

personagens ocultos).  

 Sobre essa interposição de elementos necessários à formação de um espaço artístico, 

Henich descreve: 

 

Uma obra de arte não encontra espaço como tal a não ser graças à cooperação e uma 

rede complexa de atores, sem marchands para negociá-la, colecionadores para 

comprá-la, críticos para comentá-la, peritos para identifica-la, avaliadores para pô-la 

em leilão, conservadores para transmiti-la a posteridade, restauradores para 

recuperá-la, comissários de exposição para mostrá-la, historiadores de arte para 

descrevê-la e interpretá-la; ela quase não encontrará espectadores para contemplá-la, 

e além de que, sem intérpretes, editores e impressores, ela não encontrará ouvintes 

para escutá-la, leitores para lê-la (HENICH, 2008, p.88). 

     

 

Lembramos que essas categorias citadas por Heinich, no Beco operariam, na maioria 

dos casos, como parte de alegorias. Não há funções fixas para nada. Todos os personagens 

podem ser marchands, críticos, colecionadores ou peritos.  É uma historia sendo escrita às 

bordas de um processo histórico maior.  É uma micropolítica.     
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2.  A CENA INSTITUCIONAL E A EMERGÊNCIA DO BECO 

 

  Antes de seguirmos com as obras, os personagens e as tramas do Beco, deveremos 

trazer à pesquisa reflexões sobre alguns desdobramentos do cenário que se tornou “macro”, 

no que diz respeito às artes plásticas na cidade do Natal-RN.  O interesse é saber um pouco do 

funcionamento interno institucional e em que momento podem se abrir brechas que permitam 

o desenvolvimento de  linhas de fuga que incitaram o desenvolvimento de desvios artísticos 

para à margem.  Não queremos dizer aqui que o beco é o resultado de uma resistência 

dicotomizada em relação às instituições, mas que em determinados momentos o Beco reúne 

também a possibilidade de acontecimento para a arte que não se realizaria dentro do cenário 

oficial, ao menos à priori.  

 

Figura 7. Os Engraxates. Obra de Assis Marinho.  

.   

                                           Foto Marcilio Façanha 2013 

 

 

 A produção do cenário institucional para a arte no Rio Grande do Norte vem se formar 

primeiramente com as primeiras exposições de arte, nas quais figuravam como principais 

protagonistas os artistas plásticos Dorian Gray Caldas
20

, Newton Navarro e Ivon Rodrigues. 

Quase trinta anos depois das duas primeiras exposições de artes plásticas norte-rio-

grandenses, Dorian Gray Caldas, já com fama reconhecida no Brasil, escreve uma espécie de 

guia artístico para apresentar as obras dos artistas que atuavam pelas terras potiguares. O livro 

ganhou destaque no campo artístico do estado. “Artes Plásticas do Rio Grande do Norte” 

(Caldas 1989) é um grande apurado de considerações e críticas sobre as obras dos artistas do 

estado. Nele, o autor aponta sua opinião sobre a produção artística, o estilo e característica 

técnica de artistas de diferentes períodos da história do Rio Grande do Norte. Dentre eles, até 

                                                 
20

 Sobre Dorian Gray, encontramos ainda relevantes informações num texto de Manoel Onofre Junior com o 

título: Traços para um Retrato de Doryan Gray. Texto consultado on-line e disponível no site eletrônico: 

<http://www.ubern.org.br/canal.php?codigo=225>. Acesso em: 01 out. de 2013. 

http://www.ubern.org.br/canal.php?codigo=225
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encontramos alguns que conhecemos no Beco da Lama, como Gilson Nascimento, Jordão, 

Falves Silva e Assis Marinho. Sobre Assis Marinho, por exemplo, Caldas escreve o seguinte: 

 

Assis pinta a catarse de um impulso inevitável. Doação Permanente. Sem revolta, 

sem panfleto, sem doutrina, sem romantismo. A cor e o traço da distinção humana. 

Forte, rigoroso, autêntico porque nele fala mais alto o dom da poesia. O menino da 

praia, que não conhece anatomia nem a ‘proporção áurea de Leonardo da Vinci’, 

transmite em seus quadros definições anatômicas que dispensam comentários 

(CALDAS, 1989, p. 92).  

 

 

Dorian Gray Caldas talvez tenha se tornado, além de artista plástico, aquele perito 

que citamos anteriormente, que teria adquirido a condição de gerador de pensamentos e 

opiniões para posicionar e classificar as artes da cidade. Assim como um “homem de gosto”, 

ele teria legitimidade para tecer críticas aos trabalhos artísticos, dando-lhes uma posição no 

cenário das artes plásticas do estado. Teria Dorian Gray se tornado tal qual esse “homem de 

gosto” que Agamben (2012) descreveu?  Acontece que esse homem de gosto em questão é 

também uma das personalidades artísticas ainda vivas mais famosas do estado do Rio Grande 

do Norte. Dentre as personalidades já falecidas, destacamos Newton Navarro Bilro
21

 e o poeta 

e escritor Luís da Câmara Cascudo
22

. Newton Navarro Bilro é, inclusive, o nome dado a uma 

grande obra arquitetônica da cidade, a ponte que liga o bairro da Redinha ao da Ribeira.  

Sobre Newton Navarro Caldas (1989) teceu comentário que mostra um pouco de algumas 

intenções que circulavam entre artistas do início da segunda metade o século XX. Seriam 

intenções de consolidar um cenário “legítimo” para as artes plásticas no estado do Rio Grande 

do Norte: 

 

Newton Navarro é artista da minha geração. Falar sobre ele é percorrer caminho da 

mesma identidade afetiva. Tínhamos estilos diferentes e ideias muito próprias de nos 

conduzirmos na arte e na vida. Todavia, tínhamos o mesmo ideal, a mesma força 

telúrica, o mesmo desejo de servir e de dotar as artes de nosso estado de uma 

mensagem de renovação e de autenticidade (CALDAS, 1989, p.269). 

 

 

 Os comentários de Dorian Gray Caldas parecem ainda ecoar, mesmo vinte e cinco 

anos depois do lançamento de seu livro-guia (CALDAS, 1989). Em nota escrita para as 

páginas de apresentação da obra de Caldas (1989), o médico e ex-reitor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Daladier Cunha Lima, expressou o seguinte pensamento: 

 

                                                 
21

 Artista plástico, dramaturgo e poeta nascido em Natal no ano de 1928 e falecido no ano de 1992. 
22

 Nascido em Natal no ano de 1898 e falecido em 1986. Foi historiador, antropólogo, advogado e jornalista. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1898
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Advocacia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalista
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No cenário das Artes e da Cultura Norte-rio-grandenses, Dorian Gray Caldas é, sem 

contestação, nome de altíssimo valor. Desde muito jovem, aqui mesmo em Natal, 

iniciou-se no artesanato de múltiplas atividades artísticas. Começando como 

desenhista e pintor – excelente aquarelista, sobretudo com suas marinhas de tons 

leves e expressiva sobriedade – Dorian fez esculturas, xilogravuras, tapetes. Como 

tapeceiro ganhou notoriedade nacional e até internacional. Seus trabalhos nesse 

gênero são de deslumbrante colorido de soluções plásticas de beleza incomum. 

Totalmente devotado a sua vocação de criador no campo da arte, ele renunciou a 

aceitar qualquer emprego público ou na iniciativa privada. Criou seu próprio mundo 

e dele vive exclusivamente, diuturnamente. É também inspirado poeta, já tendo 

publicado vários livros e ilustrado seus álbuns de xilogravuras com seus poemas (...) 

nos últimos anos Dorian deliberou escrever Artes Plásticas no Rio Grande do Norte, 

que, agora, está sendo entregue à cidade e ao país. É trabalho de pesquisa de 

relevante importância, onde condensa mais de sessenta anos de História da Arte no 

estado. Sua pesquisa inicia-se no ano de 1920 e se prolonga até 1989, isto é, as 

nossos dias (...) livro amplamente documentado com a iconografia que foi possível 

recolher nas pesquisas, Artes Plásticas no Rio Grande do Norte, de Dorian Gray 

Caldas, é Fonte de consulta permanente, de agora por diante, para estudiosos dentro 

e fora do estado (CALDAS, 1989, p.13). 

 

  

 

Esse depoimento que acabamos de ver aponta Dorian Gray Caldas como peça que 

pode ter alavancado consideravelmente os processos artísticos institucionais do estado do Rio 

Grande do Norte.  Um discurso de delimitação estética acaba por induzir pensamentos sobre a 

“necessidade” do surgimento de museus e demais lugares institucionais para a arte.    

 Numa época de busca por um regionalismo que firmasse identidade artística para as 

regiões do Brasil (primeiros anos pós-Segunda Guerra Mundial), Dorian Gray, Newton 

Navarro e Ivon Rodrigues logo foram aclamados e passaram a despontar em vários canais de 

comunicação como referências para a arte potiguar. Eles organizaram as primeiras exposições 

ainda na década de 1950 e, em nota, o periódico que circulava à época,
23

 “A República”, 

anunciava dessa maneira o trabalho de ambos: 

 

 Em 1949, Newton, sozinho, instalou o I Salão de Arte Moderna em Natal, 

apresentando ele próprio cerca de trinta telas. Agora Já no segundo salão, mais dois 

companheiros, Ivon Rodrigues e Dorian Gray, se aliavam a ele para divulgar 

trabalhos. E o orador concluiu afirmando que, no próximo ano, acreditava que os 

outros e novos promissores desenhistas apareceriam também no terceiro Salão de 

Arte Moderna (...) Os trabalhos de Ivon Rodrigues, feitos a lápis comum e papel 

visivelmente impróprio, revelam todavia o artista poderoso que ele é (...) Já 

dissemos uma vez e repetimos que as figuras de Ivon são estranhas e parecem provir 

de um mundo desconhecido, como se fossem habitantes de outro planeta (...) Dorian 

Gray é o mais moços de todos eles e nos parece o mais avançado para o 

abstracionismo (...) Não resta dúvida de que II Salão de Arte Moderna em Natal foi 

mais uma grande Vitória de Newton Navarro, repartida igualmente com Ivon 

Rodrigues e Dorian Gray. O que é preciso é que o povo não se furte de apreciar uma 

pintura inteiramente nova, que fala sempre mais ao espírito do que aos olhos, mas 

                                                 
23

 A década é a de 1950, anos em que as primeiras exposições artísticas passaram a ganhar destaque nos meios 

de comunicação no Rio Grande do Norte. 
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que tem a virtude igualmente de agradar pelas linhas e colorido, qualquer pessoa 

compreensiva e arejada (A REPÚBLICA, 1950).   

 

Podemos observar acima, no trecho destacado do periódico, que nessa época já havia 

preocupações com a formação de um público que poderia ser, segundo o autor do comentário, 

“qualquer pessoa compreensiva e arejada”.  Pensamos que essas discussões principais 

tratavam de dar importância aos eventos e práticas que ajudassem a demarcar uma história 

para a arte do estado, assim como garantir a legitimidade necessária para organizar e gerir 

espaços com os devidos aparatos normalizadores para otimização artística voltada à formação 

de um público e um mercado. 

 Até a primeira metade do século XX, as exposições de arte aconteciam em locais 

cedidos por particulares. Assim aconteceu com a primeira exposição de arte “moderna” em 

Natal realizada por Newton Navarro que, de acordo com Caldas (1989), ocorreu na antiga 

“Sorveteria Cruzeiro”, por volta do ano de 1949.  Apesar do sucesso das primeiras 

exposições, somente após quarenta anos, o governo do Rio Grande do Norte inaugura a 

pinacoteca do estado onde antes funcionava a sede do Palácio do Governo. 

 

Figura 8 - Pinacoteca do estado do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: Marcilio Façanha, 2014. 

 

Além da pinacoteca, o estado do Rio Grande do Norte tem como parte de sua rota 

para visitação pública a Casa dos Milagres Museu
24

, que abriga exposições de arte sacra e se 

localiza na antiga capela do Centro de Turismo do município de Natal. Em 1987 é inaugurado 

o Memorial Câmara Cascudo, lugar que abriga um museu de cultura folclórica e um ateliê de 

artes plásticas onde também são ministrados cursos de desenho e pintura. Há, também, o 

                                                 
24

 Disponível em: <http:// cultura.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=6190&ACT 

=&PAGE=0&PARM=&LBL=ACERVO+DE+MAT%C9RIAS>. Acesso em: 28 de dezembro de 2013.  

../../../../Norma/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/=&PAGE=0&PARM=&LBL=ACERVO+DE+MAT%25C9RIAS
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Museu de Arte Sacra, criado em 1988, na Igreja Santo Antônio (também conhecida como 

igreja do Galo, no bairro Cidade Alta) que abriga objetos de arte religiosa. A prefeitura, por 

sua vez, mantém no bairro da Ribeira a Fundação Cultural Capitania das Artes – Funcarte, 

que começou, no início de 1996, a realizar exposições em suas galerias de arte (Galeria 

Newton Navarro, Leopoldo Nelson e Laponi Araújo)
25

. Nos espaços acadêmicos temos, 

dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a galeria Conviv’art, e no Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia existe uma galeria que realiza periodicamente 

exposições das obras de diversos artistas locais e de outros estados. Essas são as principais 

instituições que perfazem a cena institucional da arte norte-rio-grandense.   

 A seguir, veremos um dos editais promovidos por uma dessas instituições para a 

realização de exposições artísticas e teceremos algumas reflexões a respeito desses 

mecanismos de gestão da arte para em seguida tecer considerações sobre os pontos que no 

próprio edital, abrem-se possibilidades de surgimento de processos inversos aos propostos 

pelo processo de  selecionamento dos Editais.  Consideramos que , no momento em que são 

definidos limites do território institucional por meio de documentos oficiais, toda uma 

potencialidade não aproveitada, ou seja artistas que não tiveram seus quadros aceitos para 

figurarem nas paredes das pinacotecas,  podem, assim como vimos acontecer no Beco da 

Lama, compor nos  espaços periféricos ao do território insitucionalizado, juntando-se também  

a outros artistas que, por opção
26

, já não participam de editais, preferindo estar sempre à 

margem para darem vazão a suas artes.     

2.1 Um Beco para além dos ditos de um edital 

 

As estruturas institucionais que tratam dos processos artísticos em Natal-RN, por 

mais que não tenham as mesmas proporções e aparatos técnicos, ou reconhecimento midiático 

que adquiriram, por exemplo, as estruturas de outros estados brasileiros como Rio e Janeiro 

ou São Paulo, parecem ter seguido a mesma cartilha na qual se ergueram alguns desses 

grandes centros.  Apesar de somente no começo da década de 1990 o município de Natal 

consolidar seus principais dispositivos de exposição para a arte, no caso, museus, pinacotecas 

e os institutos anteriormente mencionados, mesmo assim, a proposta do município para o trato 

                                                 
25

 Material online disponível em <http://www.natal.rn.gov.br/>. Acesso em: 14 de dezembro de 2013. 
26

 Fábio Eduardo, um dos artistas  mencionados nesta tese, por vários momentos declarou não querer participar 

dos processos de seleção dos museus e pinacotecas. Fábio alegava que se submeter a esses processos atrapalhava 

seu processo criativo.  

http://www.natal.rn.gov.br/%3c
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com a arte parece não ter buscado diferencial em relação aos espaços institucionais mais 

tradicionais.  

 Lendo alguns editais lançados pelos institutos de Natal, vimos que parte de suas 

funções pareciam ser mesmo a de delimitação no número de pessoas que teriam acesso aos 

recursos financeiros e a demarcação de espaços públicos para uma exposição disciplinada de 

obras de arte e práticas artísticas, e, além disso, a função de ditar os modos pelos quais as 

obras e as práticas deveriam ser expostas. 

 Vejamos agora, a título de exemplo, alguns trechos selecionados do Edital do XV 

Salão de Artes Visuais da Cidade do Natal, lançado no ano de 2013 pela Fundação Cultural 

Capitania das Artes - Funcarte
27

.  Atentamos para a existência de itens que impedem a 

participação de determinadas pessoas; por exemplo, as que não tenham residência fixa 

(moradores de rua, ou aquele que não tenha como comprovar residência fixa), ou aquelas que 

porventura não tenham comprovação de dados bancários. Vamos a algumas das exigências
28

:  

 

Edital Nº 005/2013  

Processo Administrativo Nº 00000.050382/2013-57  

XV SALÃO DE ARTES VISUAIS DA CIDADE DO NATAL – 2013  

O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, da  

Prefeitura Municipal de Natal, no uso de suas atribuições legais, torna público o 

edital XV SALÃO DE ARTES VISUAIS DE NATAL, válido em todo território 

nacional, em  

conformidade com os preceitos do Decreto Municipal nº 8.909 de outubro de 2009, 

Lei  

Orgânica do Município de Natal, nos termos do art. 166, inciso I e Lei Federal nº  

8.666/93.  

1 DA FINALIDADE  

1.1 Fomentar, promover e difundir a produção artística, a reflexão e o intercâmbio  

de ideias no campo das artes visuais, contribuindo para a formação de público  

e a construção da história da arte mais recente no país. 

2. DO OBJETO  

2.1 Selecionar e premiar 15 (quinze) artistas inscritos no XV Salão de Artes Visuais  

de Natal, de livre temática, nas seguintes categorias: 

3. DA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão ser proponentes:  

3.1.1 PESSOAS FÍSICAS, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) 

anos,  

brasileiros natos ou naturalizados, domiciliados em qualquer estado ou  

município da Federação, ou estrangeiros com situação de permanência 

documento oficial com foto);  

4 DA INSCRIÇÃO 

c) Comprovante de endereço atualizado em nome do proponente (Conta de luz, 

água  

ou telefone);  

e) Comprovante de dados bancários do proponente (Banco, Agência e Conta  

Corrente).  

                                                 
27

 Ver edital na íntegra em Anexo ou no endereço eletrônico >http://www.natal.rn.gov.br/funcarte/paginas/ctd-

563.html< acessado em 29 de Janeiro 2014. 
28

 Destacadas em negrito as passagens que consideramos mais intrigantes. 

http://www.natal.rn.gov.br/funcarte/paginas/ctd-563.html%3c
http://www.natal.rn.gov.br/funcarte/paginas/ctd-563.html%3c
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4.8.2. Envelope 02 – Habilitação Técnica: 01 (um) envelope lacrado, contendo:   

b) Currículo artístico do proponente;  

c) Para trabalhos em arte e tecnologia, performance e videoarte: projeto gráfico  

com registro em DVD;  

d) Para trabalhos de instalação e intervenção urbana: projeto gráfico (croquis);  

e) Para trabalhos em assemblage, cerâmica, colagem, desenho, design gráfico,  

escultura, Fotografia, grafitti, gravura, objeto, pintura, tapeçaria; Enviar  

Fotografias devidamente identificadas com nome do artista e título da obra e  

crédito das Fotos, em formato mínimo de 18 x 25 cm, impressas e gravadas em  

CD ou DVD, com resolução de 300 dpi e formato PDF ou JPEG;  

f) Informações e materiais adicionais que possam acrescentar dados e contribuir  

para a sua avaliação, se houver;  

g) O proponente autor de texto teórico sobre artes visuais deverá inscrever  

apenas 01 (um) texto inédito, de sua autoria, em português e em arquivo  

PDF. 

 5. DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO DA 

INSCRIÇÃO  

5.1. A falta de apresentação de quaisquer documentos de inscrição, ou do não  

cumprimento do estabelecido no Item 04 e seus subitens, implicará no imediato  

indeferimento da inscrição; 

7. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS  

7.1 DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO E SELEÇÃO  

7.1.1 A Comissão de habilitação será dividida em 02 (dois) comissões especiais:  

Comissão de Habilitação Jurídica e Comissão de Habilitação e Seleção Técnica.  

7.1.1.1 As comissões especiais serão integradas por servidores públicos ou não,  

conforme previsto no art. 51, parágrafo 5º, da Lei nº 8.666/93.  

7.1.2 Comissão de Habilitação Jurídica será composta por 03 (três) técnicos  

designados pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – 

FUNCARTE  

por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município. A comissão será  

responsável pela análise da documentação jurídica apresentada, observadas as  

exigências constantes neste Edital.  

7.1.3 Caso preencha os requisitos de habilitação nesta fase, o projeto será  

encaminhado à Comissão de Habilitação e Seleção Técnica.  

7.1.4 Comissão de Habilitação e Seleção Técnica será composta de 03 (três)  

especialistas de notório saber no campo das artes visuais, sendo 02 (dois) de  

reconhecida atuação a nível nacional e 01 (um) membro com atuação local e que  

serão designados pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes –  

FUNCARTE por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município. A 

Comissão  

será responsável pela avaliação e seleção dos projetos apresentados, observadas as  

exigências técnicas constantes neste Edital (NATAL, 2013). 

 

 

Vendo tais trechos, lembramos, por exemplo, que alguns artistas que encontramos no 

Beco, como Edvaldo Correa (mais conhecido por Catarro
29

), não possuía residência fixa no 

                                                 
29

 Edvaldo Corrêa, ou simplesmente “Catarro”, natural de Recife-PE, nascido no ano de 1974, já teve dois 

quadros participando de mostras coletivas na Suíça, que foram levadas para lá por um artista que visitou o Beco. 

Catarro veio ao município do Natal em 1992, mas ainda não tinha se estabelecido ali nos primeiros anos daquela 

década, pois acompanhava movimentos anarco-punks pelo Nordeste brasileiro. Declara-se fã de Van Gogh e 

Basquiat.  Tem o Beco da Lama como uma de suas escolas e sua atual casa. Em um encontro, perguntamos se, 

ao enfrentar essa situação de morar na rua, havia nele algum sentimento de solidão, e ele respondeu-nos dessa 

forma: “Nunca senti solidão; sempre tem algo ao meu lado”.  
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período em que desenvolvemos a pesquisa.  Catarro dormia em uma espécie de 

“camelódromo” nas adjacências do Beco da Lama.   

 

 

Figura 09 - Arte de Edvaldo Correia exposta na galeria de Jotó. 

 
     Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

   

No entanto, vimos que a arte de Catarro não precisou desse detalhe para conseguir 

um lugar onde pudesse ser vista (e comprada).  Por muito tempo, seu quadro preencheu as 

paredes da oficina de Jotó. Assim ocorreu com muitos que procuraram o Beco. Porém, 

detenhamo-nos, ainda, no edital. Dos itens que vimos no trecho do edital exposto 

anteriormente, o que talvez mostre melhor as delimitações que o processo de padronização e 

disciplinamento das  práticas artísticas opera  seja o item oito deste mesmo documento. 

Tópico que chega a exigir a “[...] qualidade artística e técnica do texto teórico sobre as artes 

visuais, sendo este o item de maior relevância” 
30

.   Vejamos o tópico oitavo dos critérios de 

“seleção”:  

  

8 DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO TÉCNICA  

8.1 Os(as) proponentes serão analisados pela comissão de seleção técnica 

a partir  

dos seguintes critérios:  

                                                 
30

Ver edital na íntegra em Anexo ou no endereço eletrônico >http://www.natal.rn.gov.br/funcarte/paginas/ctd-

563.html< acessado em 29 de Janeiro 2014. 

 

http://www.natal.rn.gov.br/funcarte/paginas/ctd-563.html%3c
http://www.natal.rn.gov.br/funcarte/paginas/ctd-563.html%3c
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a) Qualidade artística da obra, sendo este o item de maior relevância para 

a avaliação;  

b) Qualidade artística e técnica do texto teórico sobre artes visuais, sendo 

este o item  

de maior relevância para a avaliação;  

c) Currículo do proponente (NATAL, 2013).
31

 

 

 Não há muito mistério na intenção desses editais em deixar a prática artística à mercê 

dos que chamamos aqui anteriormente de os “homens de gosto” que, aparentemente (ou 

mesmo oficialmente), teriam condições suficientes de julgar o que são expressões artísticas ou 

não, quais são as melhores e as piores obras etc. Na letra C do item oito, vimos que há ainda a 

exigência do “currículo do proponente”. Ao todo, eram quinze vagas abertas para todo artista 

residente no país.  

 Vimos exigências semelhantes se repetirem em outros editais; porém, mostramos parte 

desse edital apenas para tentar demonstrar melhor a formação dos perímetros que uma política 

de disciplinamento das práticas artísticas pode operar. 

 De acordo com Bourdieu (2003), na relação entre obra e instituições há, na verdade, 

uma luta de forças entre agentes e regras a serem jogadas, além de aparatos (toda uma 

historiografia, críticos da arte, mídia, especialistas, comerciantes etc.) que buscam conservar 

tais relações, formando ao redor dessa disputa uma espécie de “campo” onde continuam a 

serem propostas e reformuladas as regras do jogo: 

A estrutura de um campo é o estado de relação de força entre os agentes ou as 

instituições envolvidas na luta ou, se preferir, da distribuição do capital específico 

que, acumulado no decorrer das lutas anteriores, orienta as estratégias posteriores. 

Esta estrutura, que está no princípio das estratégias destinadas a transformá-la, está 

ela própria, sempre em jogo: as lutas cujo lugar é o campo têm por parada em jogo o 

monopólio da violência legítima que é característica do campo considerado 

(BOURDIEU, 2003, p.120). 

 

 

Conversamos com alguns artistas no Beco, dentre eles Fábio Eduardo
32

, que nos 

disse não querer e até evitar participar desses “jogos”, ou processos de seleção, como esse que 

mostramos anteriormente. Observamos em nossa pesquisa que, paralelo ao campo 

estabelecido na arte norte-rio-grandense, foram traçadas linhas de fuga em direção às regiões 

periféricas e aos campos estabelecidos da arte. Fábio, que teve Assis Marinho
33

 como um de 

seus primeiros tutores e tem nas adjacências do Beco alguns de seus locais de atuação, diz se 

                                                 
31

 Idem 
32

 Artista plástico e frequentador do Beco da Lama. Sobre este artista deveremos falar mais adiante em outro 

tópico. 
33

 Um dos mais conhecidos artistas plásticos de Natal e que também faz parte da construção do Beco como 

espaço para apreciação e prática de arte.  
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voltar mais para compradores particulares com os quais ele foi construindo relações de 

amizade, assim como a que ele fez com o médico, filósofo, professor universitário e 

colecionador de obras de arte Edrisi Fernandes, que, além dos trabalhos de Fábio Eduardo, 

adquiriu quadros de Assis Marinho, Wagner Oliveira, Tiago Vicente, Valderedo, Jotó e 

muitos outros artistas do Beco.  

 Consideramos Edrisi Fernandes também como um dos personagens do Beco, na 

ocasião de nossa pesquisa; foi um dos personagens com os quais conversamos bastante. Edrisi 

passou a fazer parte da cena do Beco, sendo presença constante no ateliê de Jotó. Também o 

vimos em algumas noites de exposição e apresentação artística do Bardallo’s.  Edrisi nos disse 

ser conhecedor de muitos dos espaços e salões de arte espalhados pelo mundo, mas não se 

furta de ir ao Beco da Lama e buscar uma convivência singular com os artistas, além de novas 

obras. Edrisi demonstrou forte apreço por todo tipo de expressão artística e, por muitas vezes, 

ele nos prendia a atenção falando sobre as obras que estavam expostas na oficina de Jotó. Em 

um de nossos encontros, Edrisi falou sobre a qualidade que tem aquele espaço para as artes 

plásticas: “Eu duvido você chegar à Pinacoteca do Estado e ver a variedade de estilos e 

riqueza de quadros que tem aqui” (informação verbal)
34

.    

 Não consideramos Edrisi como aquele tipo que apresentamos anteriormente, ou seja, 

como representante da figura do “homem de gosto” ao qual se referiu Agamben (2012). Edrisi 

geralmente participa dos projetos que encomenda aos artistas e chega até a confabular junto a 

este, entre cores e formas, alguns dos processos plásticos que a obra poderia requerer.  Vimos 

que Edrisi, apesar de não se considerar um artista, aproxima-se da prática de arte e se mistura 

aos artistas. Lá no Beco ele não é um intelectual da Academia, mas um amigo dos artistas, 

alguém que passou a fazer parte da obra daquele lugar.  

Figura 10 - Edrisi Fernandes e Fábio Eduardo em evento na oficina de Jotó. 

 
                         Fonte: Marcilio, 2013. 

 

                                                 
34

 Palavras de Edrisi Fernandes em um dos eventos ocorridos na Oficina de Jotó. 
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Sentimos que o andamento das práticas artísticas no Beco da Lama consegue operar 

em paralelo à proposta institucional. Ela oferece, assim como nos museus, quadros e 

exposições para venda e apreciação, além do espaço para produções artísticas. No entanto, seu 

modo de operar é que aponta para sua localização à margem, localização fronteiriça, área 

ainda mundana, área onde o que não está previsto e permaneceria em suspenso ou impedido 

de emergir pode encontra lugar para acontecer independentemente de editais como o 

mencionado anteriormente. 

Vimos que a efetuação ou não desses dispositivos parecem não afetar tanto a vontade 

dos artistas e demais personagens do Beco em relação à continuidade de suas produções. Parte 

das obras dos artistas que frequentam o Beco é exposta e vendida ali mesmo, naquela zona de 

fronteira entre o mercado estabelecido e o ainda não classificado no terreno das artes.   

 

Figura 11 - Pichação na fachada da pinacoteca. 

 
             Fonte: Marcilio Façanha, 2014 

 

Rolnik (2002) já levantara a problematização sobre a captura que o capitalismo, com 

seus espaços institucionalizados, realiza junto aos processos artísticos  que, quanto mais 

“originais”, maiores seriam as possibilidades de ganho para o mercado. A excentricidade, a 

anomalia e os traços mais primitivos, segundo a referida autora, teriam agora seu espaço. O 

problema é que essas criações, ao serem capturadas, seriam afastadas dos terrenos de seus 

traços mundanos.  Deleuze aponta justamente a tentativa de Francis Bacon em sair do clichê e 

observa que “são as marcas manuais ao acaso que lhe darão uma chance”(Deleuze 2007, 

p.100).  Linhas de fuga podem ser traçadas a todo o momento em que o cotidiano se impõe.  

Ainda, para Deleuze “o problema do pintor não é entrar na tela, pois ele já está nela (tarefa 

pré-pictural), mas sair da tela e, deste modo, sair do clichê” (Deleuze 2007, p.100). Tratamos 

aqui de redes de sociabilidade que passam pela situação de  procurarem tecer laços às 

margens dos processos estabelecidos  para buscarem vivências singularizantes. O 

acontecimento do Beco apresenta-se no momento dessa angústia da potencia criadora, 

potencia que Rolnik descreve da seguinte forma:   
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A arte é um meio original onde tal estratégia incide com especial vigor. É que a arte 

constitui um manancial privilegiado de potência criadora, ativa na subjetividade do 

artista e materializada em sua obra. Artistas são, por princípio, anômalos: 

subjetividades vulneráveis ao movimento da vida, cuja obra é a cartografia singular 

dos estados sensíveis que sua deambulação pelo mundo mobiliza. A anomalia dos 

artistas e suas criações é o que faz girar o mercado da arte. Mas, se isto intensifica as 

oportunidades de criação e circulação no mercado, por outro lado, para entrar no 

circuito, a obra tende a ser clonada, esvaziada do problema vital que ela cartografou; 

a subjetividade do artista também tende a ser clonada, esvaziada de sua 

singularidade em processo e transformada em identidade, ‘glamourizada’, de 

preferência.  Juntas, obra e subjetividade traficadas formam o pacote a ser veiculado 

pela mídia e vendido no mercado da arte cujo valor será determinado por seu poder 

de sedução. Se atingir um valor alto, poderá ser ainda, vendido em outros mercados, 

como é o caso da moda, para agregar valor de glamour cultural à marca que o 

comprar. Ao artista clonado restam, em geral, poucas saídas para fazer circular sua 

obra. O destino de muitos é trabalhar nos departamentos de criação das agências que 

produzem prêt-à-porter design, publicidade etc (ROLNIK, 2002, p. 331-312). 

 

No entanto, observamos que a dinâmica do Beco da Lama pode oferecer, em parte,  

algumas dessas saídas que a citação anterior descreve.  Mesmo após a fama em exposições 

estaduais, nacionais e até internacionais, artistas como Marcelu’s Bob e Assis Marinho, por 

exemplo, voltam ao Beco e continuam produzindo obras para os sebos e bares. Por mais que 

os institutos operem separações com os seus dispositivos técnicos, há “contradispositivos” no 

Beco que fazem o caminho inverso, que restituem a vida às obras dos artistas.   

 O Beco da Lama, assim como um ambiente fronteiriço (se não acabar fazendo parte de 

programas de gentrification
35

), não possui aparatos procedimentais e normalizadores, mas 

confabulações e sistemas de convivência não instituída que parecem buscar sempre o desvio, 

em grande parte, para flexibilizar suas possibilidades de continuidade. Não há literaturas 

oficiais que darão valor a obras; os valores surgem nos bastidores. Não há prêmios que 

destaquem algum artista em particular, mas a produção de sensações que farão daquele artista 

ou daquela obra parte do Beco parte de uma arte fronteiriça.   Como afirmam Deleuze e 

Guattari (1997b, p.53) “[...] a vida nômade é o intermezzo” que propõe a liberdade para a 

produção de si, no sentido problematizado por Foucault (2005), nesse território. Se alguns 

artistas permitiram, por vezes, a “clonagem” de sua arte nesses institutos, mesmo assim, 

vimos que alguns deles voltaram ao Beco, não para aproveitar sua fama, mas para se misturar 

                                                 
35

 Expressão que, de acordo com Leite (2004), refere-se aos processos de reordenamento, higienização e 

padronização de áreas urbanas por parte das instituições que se apropriam dessas áreas, dando-lhe finalidades 

pré-estabelecidas, tendo em vista determinados fins. Ainda de acordo com Leite (2004, p.63), “[...] práticas de 

gentrification não se referem apenas a empreendimentos econômicos que visam otimizar o potencial de 

investimentos em áreas centrais; referem-se sobretudo à afirmação simbólica do poder, mediante inscrições 

arquitetônicas e urbanísticas que representem visualmente valores e visões de mundo de uma nova camada social 

que busca apropriar-se de certos espaços da cidade.”   



52 

 

ao underground que traz aquele lugar, desconfiando talvez das armadilhas da glamorização da 

arte e do artista.    

 A arte do Beco consegue, mesmo situada numa zona “underground”, reconhecimento 

dos mais variados segmentos sociais.  É procurada mesmo sem selo de garantia ou respaldo 

institucional. Pensamos se junto às movimentações que se realizam nos ambiente à margem , 

abrem-se possibilidades para contatos e contágios artísticos  mais complexos do que os 

proporcionados pelos espaços disciplinados. Como ouvimos de Jotó em uma conversa entre 

artistas, “[...] lá na pinacoteca a pessoa olha e vai embora, aqui é diferente, a gente conversa e 

se diverte” (informação verbal)
36

. Como dissemos, o Beco é frequentado por médicos, 

acadêmicos, políticos e empresários, que se misturam aos bêbados, prostitutas, viciados, 

loucos e tudo que uma zona fronteiriça pode acolher.   

 Ubiratan Lemos, que foi presidente da Sociedade dos Amigos do Beco da Lama e 

Adjacências – SAMBA, em um depoimento cedido a estudantes de cinema, comentou o 

seguinte sobre o que é o espaço do Beco da Lama: “A desorganização de forma organizada, a 

atitude anárquica do Beco. A gente não pode engessar o Beco, instituições e leis, essas coisas 

ninguém quer aqui mesmo não”.
37

 É como se essa cantiga fosse cantarolada pelos 

personagens do Beco de forma diferenciada em cada ritual, enfrentamento e poetização, que 

já se torna possível na tentativa de expressar algo sobre aquele ambiente underground. Sendo 

artista ou não, as pessoas que frequentam o Beco acabam bebendo dessa atmosfera, acabam 

cantarolando as cantigas marginais, e acabam por se tornarem também personagens daquela 

proposta.   

 Por vezes, vimos que a imersão num território, num devir de determinado bando, pode 

ocorrer também quando nos deixamos acfetar pelo “elemento excepcional” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997a) ou pelo “fenômeno de borda”, que também caracterizaria o ser 

“anômalo” (Ibidem) que, por sua vez, expressa a intensidade de seu bando. Esse fenômeno diz 

respeito à expressividade do bando nos limites de seus respectivos territórios. De acordo com 

Deleuze e Guattari (1997a), o que caracterizaria o anômalo não deve ser confundido com o 

que diz respeito ao “anormal”, que é aquele que simplesmente foge ou contradiz a regra.  

Anômalo caracterizaria a ponta de desterritorialização. Ainda de acordo com os autores 

                                                 
36

 Conversa com Jotó em uma das celebrações da arte em seu espaço. Deveremos voltar a falar sobre 

personagem e de seu espaço mais adiante.  

 
37

. Trechos de um arquivo audiovisual produzido por estudantes do curso de cinema do projeto Cinema para 

Todos do ITEC - Instituto técnico de estudos de Cinematográficos d Rio Grande do Norte. Material online 

Disponível em   <http://www.youtube.com/watch?v=yIUi5JodQ_o>. Acesso em: 09 set. de 2013. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=yIUi5JodQ_o
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(1997a, p.26), “O anormal só pode se definir em função das características, específicas ou 

genéricas, mas o anômalo é uma posição ou um conjunto de posições em relação a uma 

multiplicidade”.  

 No Beco da Lama encontramos exemplos desse fenômeno de borda operado por 

personagens que se aventuram no ir e vir de suas fronteiras. No tópico seguinte, 

conheceremos um pouco do trabalho de Assis Marinho, que com sua expressividade acabou 

por afetar e trazer para o território outros personagens artistas como, por exemplo, Tiago 

Vicente e Fabio Eduardo
38

, que passaram a somar com o bando da arte do Beco. Sempre 

vimos nos depoimentos sobre o Beco que aquele era um lugar onde Assis Marinho gosta de 

atuar. Para o Beco da Lama, Assis seria, talvez, um fenômeno de borda, que, de acordo com 

Deleuze e Guattari (1997a, p.27): “[...] não é nem indivíduo nem um gênero, é a borda, é 

preciso que eu bata nela para atingir toda a matilha, para atingir toda a matilha e passar 

através”.  Assis Marinho foi, inclusive, o primeiro artista com o qual conversamos no Beco da 

Lama. Fato que talvez tenha aumentado nosso interesse em realizarmos nossa pesquisa. 

Afinal de contas, havíamos topado com o anômalo das artes do Beco e  sua força acabou por 

nos arrastar para aquele território.   

 

 

 

 

2.2 A ré-existencia do Beco nos traços  fronteiriços de Assis Marinho.       

 

 Ao mesmo tempo que percorre à margem do mercado institucional da arte e, apesar do 

tempo em que teve que passar internado pela família em clínicas de reabilitação para se 

libertar do vício do álcool e drogas,  mesmo assim, esse personagem continua fazendo parte 

do cenário das artes plásticas da cidade de Natal como um todo.  Sua obra é elogiada por 

personalidades tanto do meio underground como do meio estabelecido e institucional.
39

 

Apesar de os problemas com o vício em álcool e drogas, sua “compulsão” mais latente nos 

pareceu ser a prática artística. Sempre que encontrávamos Assis Marinho, ele rapidamente 

sacava um lápis ou caneta do bolso e, em um papel de caderno ou numa cartolina, oferecia-

nos algum desenho. Sempre havia algum trabalho novo do referido artista esperando por 

moldura em Jotó e, vez por outra, alguma homenagem estava sendo oferecida a ele em salões 

                                                 
38

 Artistas sobre quem deveremos tratar mais adiante. 
39

 Muitos foram os elogios que ouvimos sobre Assis quando conversávamos com curadores, diretores e demais 

representantes do campo institucional de Natal. 
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de exposição de Natal.   O artista Assis Marinho conviveu e produziu junto a vários outros 

artistas, alguns deles são os que também trabalharemos aqui na pesquisa, como Marcelo 

Fernandez, Jordão, Fábio Eduardo e Tiago Vicente. Aproximamos Assis do conceito de 

“anômalo” que descrevemos anteriormente (Deleuze; Guattari, 1997a), pois ele carregaria o 

“fenômeno de borda” em suas obras, produções, modo de atuar, gestos, cores, traços e 

sensações múltiplas. Fenômeno que, na zona de fronteira, estaria entre a esfera macro (ou 

molar), onde estão as formações institucionais, estriadas, e as intervenções moleculares 

(GUATARRI; ROLNIK, 1996), ou micropolíticas desejantes, que engendrariam novas 

territorializações, desterritorializações
40

, profanações (AGAMBEN, 2007; 2009) e 

acontecimentos poéticos (AGAMBEN, 2009).   

Assis Marinho, em seu modo de trabalhar a arte, parece permitir a emergência de 

linhas de fuga para diversos artistas também trilharem táticas (CERTEAU, 1994) de 

produção, independente dos institutos e museus. Constatamos que os primeiros contatos, as 

inspirações e o mercado de venda das obras, para Assis, assim como também para alguns dos 

artistas que ele influenciou, eram buscados, primeiramente, no imediato das ruas.  

 Assis, assim como os demais artistas que aqui chamamos de personagens do Beco, 

leva sua obra para as cigarreiras, para os sebos, para as paredes de bares e botecos, para as 

mãos dos que estão no Beco da Lama. Ele tornou acessível sua arte às camadas mais 

imediatas das ruas, mas, além disso, além de deixar a arte à mercê do “uso comum”, ele se 

aproximou, ou mesmo nunca se distanciou do comum, do popular e das ruas, dos sebos, dos 

bares.  As obras dos artistas do Beco, quando estes já obtiveram certa “fama”, como Assis 

Marinho, podem, após comporem as “paisagens plásticas” dos bares e sebos, serem levadas 

para alguma exposição de “grande porte” na cidade; porém, em forma de empréstimo.  A obra 

vai para alguma exposição temática para ser apreciada e até mesmo vendida. Caso não tenha 

sido obtida por algum comprador, volta às paredes do Beco.     

 A convivência com Assis, segundo depoimentos de alguns artistas, potencializou o 

devir artístico de muitos, não somente de artistas, mas de todos que constroem aquele 

território, poetizando e criando a cena do Beco.  Assis Marinho, que já expôs até em grandes 

galerias do país, tem presença constante no Beco, e é lembrado sempre como o ilustre artista 

que optou por estar à margem, no underground, produzindo ao seu modo mecanismos que o 

fazem atravessar fronteiras e expor em qualquer salão.  

                                                 
40

 Deveremos retomar esse conceito nos tópicos seguintes. 
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 Algumas de suas obras contêm cenas religiosas recheadas de tons fortes e formas 

que expressam melancolia e situações de misérias. Na figura a seguir (Figura 11), vê-se uma 

imagem com trabalhadores inspirada visivelmente na obra A Última Ceia, de Leonardo Da 

Vinci. Assis nos diz que, ao pintá-la, reformula lembranças de suas vivências acoplando 

sensações (DELEUZE, 2005) novas, formuladas em momentos distintos, a um mesmo 

quadro. Às ruas, juntam-se as figuras do sertão. A Última Ceia foi tomada agora pelas 

expressões de Assis:   

 
 

Fazendo uma reminiscência dos anos que eu vivi, sobrevivi, o quadro que vai 

acontecer é uma ceia, mas a ceia que na realidade eu vou trazer vai acontecer, é uma 

de mendigos do Beco da Lama, ali, dividindo seu próprio prato. E ali fui 

desenvolvendo a condição de dividir o que eu sempre fiz na minha vida. É por isso 

que eu não tenho nada na minha vida, porque que eu só aprendi a dividir, nunca a 

somar (informação verbal)
41

.  

 

 

Figura 12. Ceia. Obra de Assis Marinho exposta no Bardallo’s Comida e Arte. 

 

 
Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 
 

 

Natural de Cubati, sertão da Paraíba, Assis Marinho veio ainda criança para o Rio 

Grande do Norte com a família. Filho de  escultor de imagens sacras, Walfredo Marinho, 

Assis enveredou pelos caminhos do desenho e pintura ainda na infância.  O artista começou a 

aparecer na periferia da cena das artes plásticas, pintando celebridades brasileiras como 

Roberto Carlos, Alceu Valença, Rita Lee, Wanderlei Cardoso, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, 

Fernanda Montenegro, e entregando suas obras pessoalmente aos artistas quando estas 

passavam por Natal. Assis comentou que esperou Roberto Carlos sair de um show em meados 

da dácada de 1970 e, quando o cantor voltou ao hotel, Assis o abordou e lhe entregou um 

pintura daquele artista. Assim Assis nos falou do resultado do encontro:  “Ele me deu 50 

cruzeiros, era um dinheiro legal, deu para comprar uma calça de tergal, uma camisa Volta ao 

                                                 
41

  Entrevista com Assis Marinho no Bar Catolé em 2012. 



56 

 

Mundo, um sapado cavalo de aço e o resto investi em material e fui pra Caicó” (informação 

verbal)
42

. 

  Destaquemos agora alguns dos espaços em que Assis Marinho já expôs suas obras: 

Museu de Arte Contemporânea (MAC), São Paulo/SP - 1983; Mostra livre da Praça da 

República – São Paulo/SP 1979; Casa da cultura de Votuporanga - Votuporanga/SP 1979.  No 

entanto, em nosso primeiro encontro nada sabíamos a respeito dele. Assis nos parecia um 

pedinte comum ao ambiente do Beco da Lama, passeando entre as mesas em um bar, 

segurando em suas mãos um curioso desenho feito em papel canson.  O encontro aconteceu 

no segundo semestre do ano de 2010, no “Bardallo’s Comida e Arte”.  Foi um contato 

repentino, mas tivemos uma conversa longa que nos levou a investigar os rastros desse 

personagem e a relação dele com aquele lugar. Nesse encontro, Assis Marinho contou-nos um 

pouco de sua trajetória, desde a infância no sertão da Paraíba: 

 

Eu comecei a fazer quadro na Praça da República com uma pranchetinha pequena. 

Eu perdi meus empregos, minhas aposentadoria, mas ganhei uma experiência de 

vida. Voltei pra Natal e quando retornei à São Paulo já foi representando o Rio 

Grande do Norte numa exposição de artistas brasileiros. Cada um representava seu 

estado. Eu me orgulhei porque senti que, na verdade, eu era uma pessoa, eu era 

gente (informação verbal)
43

. 

 

 Assis Marinho logo havia percebido que éramos figuras novas naquele lugar, mas não 

se furtou, mesmo sem nos conhecer, de contar sobre suas experiências com a arte, suas 

vivências, sua técnica.  Ele revelou sua admiração por Candido Portinari, que foi o primeiro 

artista renomado a chamar-lhe a atenção, por causa da obra O Menino Morto
44

.   Assis 

comentou sua insatisfação com o fato de muitos insistirem que suas pinturas surgiam  

inspiradas nas obras de Portinari, mas o artista  advertiu:  

Eu nunca tive influência de ninguém, as pessoas diziam que eu tinha influência de 

Candido Portinari, na realidade quando eu comecei a desenhar eu só fazia as figuras 

do meu sertão e eu nem sabia quem danado era Candido Portinari, depois é que eu 

fui me afeiçoar à história cultural a nível universal (informação verbal)
45

.  
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 Entrevista com Assis no Bar de Catolé no ano de 2012 
43

 Idem. 
44

 Figura O menino Morto: Material disponível em:  

<www.vidaslusofonas.pt/candido _portinari.htm>. Acesso.em: 06 de dezembro de 2012 
45

 Conversa com Assis no bardo Catolé no início do ano de 2012. 

../../../../Norma/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/www.vidaslusofonas.pt/candido_portinari.htm
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Figura 13- Tela de Assis Marinho. 

 
Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

 Em conversa que tivemos em um dos pontos adjacentes ao Beco da Lama, Assis 

contou-nos de suas lembranças de infância, que em muito marcam suas telas. Porém, 

acreditamos que não devemos entender que essas lembranças entram em seus quadros como 

meros elementos condicionantes, mas sim como composições novas de momentos já vividos. 

Composições que não cessam e sempre o acompanham em zonas de proximidade artística. 

Sobre a questão da memória na arte, Deleuze e Guattari (1997a, p.92) observam que a questão 

dos devires, como os de criança, por exemplo, não podem ser confundidas com memórias da 

infância, pois o devir é uma “antimemória”: 

  

A lembrança tem sempre uma função de reterritorialização. Ao contrário, um vetor 

de desterritorialização não é absolutamente indeterminado, mas diretamente 

conectado nos níveis moleculares, e tanto mais conectado quanto mais 

desterritorializado: é a desterritorialização que faz manterem-se juntos os 

componentes moleculares. Opõe-se desse ponto de vista um bloco de infância, ou 

um devir criança, à lembrança de infância: uma criança molecular é produzida... 

uma criança coexiste conosco numa zona de vizinhança ou num bloco de devir, 

numa zona de desterritorialização que nos arrasta a ambos (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997a, p. 92). 

 

Os blocos de infância seriam moleculares e desterritorializantes; podem se 

relacionar abrindo ou fechando espaços de consistência.  O que há nas telas de Assis é uma 

apropriação singular de microprocessos em que o artista poetizou suas vivências. Mesmo que, 

como ele nos afirmou, descreva como “lembranças” as sensações que o ajudam a criar, 

acreditamos que essas “lembranças”, sejam, na verdade, “blocos” em que se pode criar; 
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“sensações” de uma época de infância que cortam a tela transversalmente, apontando para 

multilinearidades e onde se ganha espaço para poetizar.   É um processo de corte que não 

pertence a ele somente, mas a um devir artístico que o relança na obra. Vejamos a fala de 

Assis: 

 

A vivência que eu tive ao longo desses anos todos foi a de ter sido retirante e ver 

aquelas figuras esquálidas e sem vida enquanto nós estávamos viajando com a 

jumenta e com uma carga.  Eu via aquelas pessoas, então aquilo fortaleceu minha 

tristeza, ou seja, o poder de colocar para fora, o sentimento de dor que eu vi, vivi. 

Quando eu cheguei para expor no Museu de Arte Contemporânea em São Paulo e 

me deparei com o quadro de Candido Portinari, O Menino Morto, eu comecei a 

chorar.  Chorei porque relembrei o período que vivenciei.   Eu era tão ingênuo e 

acordei debaixo de um juazeiro com as frestas do sol penetrando na minha rede. Eu 

me levantei e fui atrás do sol pensando que fosse uma bola de ouro e me perdi 

dentro do mato; acordaram-me desmaiado, porque quanto mais eu ia e subia mais a 

bola de sol sumia. Eu imaginava que era ouro. A miséria era tão grande... 

(informação verbal)
46

 

 

Tirar a arte do artista é prendê-lo, mas ele, ainda conectado aos desdobramentos de 

sua obra, tem a possibilidade de vivê-la mais e mais.  As relações entre obra e Assis Marinho 

devem ser vistas como tomadas por microagenciamentos políticos e poéticos que expressam 

um modo de reexistência do artista em sua produção.  As sensações que incitam Assis 

Marinho vão para a fronteira entre o inexplorado (algo a se construir, mas que entra em um 

modo de vir a ser quando se inicia a prática poética) e o momento em que ele as elabora 

pictoricamente. 

Figura 14 - Assis Marinho começando a desenhar em uma manhã de sábado no 

Bar de Catolé. 

 
    Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 
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 Depoimento de Assis no Bar do Catolé no ano de 2012 
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 Em conversa com o ex-diretor da pinacoteca do estado, Novenil Barros
47

, este 

comentou-nos que Assis Marinho, apesar de ser considerado um talentoso artista, permanece 

(na opinião dele) no “semianonimato”, devido, em parte, à falta de políticas direcionadas ao 

campo das artes plásticas que venham a dar maior amplitude ao trabalho de artistas como 

Assis e, em parte também, devido à postura do próprio artista, que, ainda de acordo com 

Novenil, detém um comportamento muito “anárquico” e por vezes “autodestruidor”, o que 

estaria prejudicando sua própria promoção frente aos aparelhos políticos de fomento cultural e 

artístico. Conversamos com Assis sobre essa questão levantada por Novenil Barros e que 

outras pessoas também disseram de forma semelhante. Sobre essa postura “anárquica” ou 

“autodestruidora”, Assis nega-as e nos diz que sua continuidade depende mesmo do contato e 

reconhecimento, por parte de qualquer pessoa.  Assim nos disse o artista:    

 

Primeiramente o artista é Deus, eu sou meramente um operário da arte. E a 

sensibilidade me transformou e a vivência com as pessoas humildes, pobres, desde 

1965, quando eu comecei a desenhar. O povo que investiu no meu trabalho viu que 

eu não pinto por pintar, mas com minha emoção, com minha alma, e isto me deixava 

feliz, e me fazia trabalhar cada vez mais para aqueles que gostam da minha arte.  As 

vezes através da miséria, da fome, a gente nem acredita em nós, mas quando as 

pessoas começam a estimular o artista, a gente se procria. Então comecei a acreditar 

em mim, mas eu acredito mais naqueles que gostam do meu trabalho. É uma 

recíproca (informação verbal)
 48

. 

 

     

 

A apropriação que Assis opera sobre suas vivências o leva a construir vários mundos. 

Diz-nos o artista, em entrevista, que há entre ele e seus personagens relações de proximidade. 

Mundos vão se construindo e parecem liberar Assis para adentrar neles. O artista chama essa 

maneira de construir sua arte de um “sentimento aprofundado da vida”; é como um trabalho 

poético acoplado a uma produção vital. Criar e se criar, pintar e pintar a si, produzindo sempre 

um próximo de si mesmo. Vejamos o que o artista em questão nos disse: 

 

Eu me torno companheiro daqueles personagens que eu crio. Eu sei os nomes, as 

roupas que eu dou pra eles, sapato, decoro as mulheres, faço os vestidos, sei os 

nomes: uma é dona Joana, dona Mariana, Maria. Então todos aqueles estão 

aglutinados dentro da minha alma e dentro da tela.  Estou vivendo mais eles do que 

eu próprio, eu me esqueço de mim pra me lembrar deles e a necessidade de cada um 

daqueles. Quando eu pinto a mulher aguardando o marido chegar do alto mar e faço 

a criança na janela olhando expectante o pai chegar e na mesa só tem a cabeça de um 

peixe com as espinhas, um bule e uma xícara, então um olhar desesperado da mulher 

e a rede armada, é um sentimento de uma profundidade muito aguçada, é muito 
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 Entrevista cedida à pesquisa em  2012  
48

 Depoimento de Assis na Oficina de Jotó no ano de 2012. 
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diferente você trabalhar com um sentimento altamente aprofundado da vida 

(informação verbal)
49.  

 

 Assis Marinho, anunciamos anteriormente, tem um grande apreço por temáticas 

religiosas. Vimos em vários de seus desenhos, além de cenas que remetem a condições de 

pobreza, solidão ou situações comuns ao cotidiano de personagens populares, figuras do 

imaginário cristão.  Em um momento que o encontramos na oficina de Jotó, Assis nos revelou 

alguns pontos que poderiam dizer respeito a essa tendência em produzir imagens sacras, como 

o fato de ser filho de pais religiosos - seu pai esculpia imagens de santos em madeira.  Assis o 

admirava e queria compor como ele.  Além disso, há o sentimento de religiosidade nos sertões 

nordestinos, sua formação cristã etc.  

    Trouxemos aqui alguns momentos da trajetória particular de Assis Marinho, 

pois, assim como anunciamos no início do texto, queremos reencontrar rastros que possam 

passar despercebidos pelos portfólios dos críticos. Acreditamos ser necessário para a pesquisa 

não excluir o artista do meio em que viveu e das cenas das quais foi personagem; cenas 

religiosas, de miséria etc., todas fazem parte de suas andanças.  Ele traz nesse material, 

sensações criadas. O que nas palavras de Assis seria também um sentimento de fé, semelhante 

ao apregoado nos discursos religiosos. Mas, no caso dele, seria uma fé manifesta em formas e 

cores.   

 

Figura 15 – Cristo. Quadro exposto na Oficina de Jotó. 

 
.   Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

 

                                                 
49

 Depoimento de Assis no Bar de Catolé no Ano de 2012. 
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O momento da arte é, assim como ocorre com o Beco da Lama, o intermezzo, no 

instante do devir outro, o momento da arte.  Um território de fronteira tem no elemento 

dissonante a possibilidade de recompor a vida sempre com novas inventividades.  Os 

caracteres construídos a partir das vivências de Assis com suas experiências religiosas 

parecem servir a esse artista como uma nota dissonante que remete seu olhar à percepção, 

além da figura que traça, de uma linha de fuga que o tiraria do clichê fazendo com que a obra 

interaja novamente com ele, apresentando-lhe algo mais que uma reprodução técnica da 

figura. Vemos na imagem a seguir (Figura 16) uma figura solitária em seu escritório.  Nessa 

cena, o artista parece mostrar como operam algumas nuances do que seria um ritmo pictórico 

(DELEUZE, 2007) que Assis desenvolve. No canto superior, atrás do homem, podemos ver 

novamente outra figura. É um Cristo que parece operar também como imagem tema em outras 

obras desse artista que trouxemos para o nosso texto. O que chamamos de imagem tema é a 

expressão que remeteria à figura cristã que Assis acostumou-se a produzir continuamente.  O 

que nos pareceu foi que Assis pretendia mostrar, nessa repetição, algum aspecto indizível de 

suas telas. Não era apenas a imagem de Jesus que ele queira pintar repetidas vezes, mas uma 

expressividade que o acompanha e que, vez ou outra, encontrava brechas para se acoplar às 

demais obras.   

 

Figura 16 - Obra de Assis no Sebo Balalaika 

 
             Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

A imagem de Cristo que se acopla ao quadro também na figura seguinte, ao fundo, 

apresentaria uma linha fronteiriça que atravessa o quadro, mas também lhe dá uma forma 

melódica, expressões rítmicas de “relações não ilustrativas” (DELEUZE, 1995). Observando 
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as obras que trouxemos de Assis, como as que retratam um homem em seu computador; o 

palhaço; a ceia (que vimos anteriormente); o quadro de Jesus (na Figura 2) e a ceia que 

veremos a seguir, percebemos que o artista traz em sua poética plástica feita em cera 

multicor,
50

 ora em chiaroscuro, ora em tons claros, não a história dos personagens, mas as 

sensações que os atravessam, que atravessam Assis e que também se formulam em nosso 

olhar. A religiosidade, o trabalhador, o palhaço, a solidão e a miséria deixam de ser 

figurativos ou narrativos, e passam a compor com o observador um diálogo rítmico.
51

 Sobre 

esse contexto, analisando a obra de Francis Bacon, Deleuze (1995) afirma que as sensações 

podem ser acopladas dentro de um “matter of fact”, onde seria:  

 

 É próprio, portanto, da sensação passar por diferentes níveis sob a ação de forças. 

Mas acontece também de suas sensações se confrontarem, cada qual com um nível 

ou uma zona, e comunicando seus níveis respectivos. Não estamos mais no domínio 

da simples vibração, mas no da ressonância. Agora há duas figuras acopladas. Ou 

melhor, o acoplamento das sensações que é determinante: pode-se dizer que há um 

único matter of fact para duas figuras, ou até uma única figura acoplada para dois 

corpos. Vimos desde o início que, segundo Bacon, o pintor não podia renunciar a 

pôr no quadro várias figuras ao mesmo tempo, embora haja o risco de reintroduzir 

uma “história”, ou de recair numa pintura narrativa. A questão diz respeito então à 

possibilidade de que existem entre as figuras simultâneas relações não ilustrativas e 

não narrativas, nem mesmo lógicas, que se chamariam matter of fact (DELEUZE, 

2005, p.70). 

 

 

 

Figura 17 - Obra de Assis Marinho que figurou em exposição no Núcleo de Arte da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

 
 

     Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 
  

 

                                                 
50

 Material produzido com o derretimento de vários gizes coloridos.    
51

 Trabalharemos com a noção de ritmo em outro ponto mais adiante.  
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Para nos aproximarmos da maneira e do ritmo que Assis Marinho propõe, tivemos 

que analisar sua obra em conjunto. Um só quadro pode até mostrar algo de sua assinatura; 

transparecem alguns de seus traços, mas o ritmo que se acopla à figura independe dela, 

transpassa-a. 
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3.   TERRITÓRIOS  ARTEANTES  

 

 Arteante é o termo que se aproxima de outra expressão empregada popularmente aqui 

no nordeste do Brasil para apontar pessoas, principalmente crianças, que realizam peripécias 

ou “traquinagens”, ganhando, com isso, o apelido de “arteiras”.   As pessoas que fazem essa 

“arte arteira”, nesse sentido, seriam tratadas como indisciplinadas. Porém, a maneira 

indisciplinada das manifestações artística do Beco da Lama, operariam também como 

manifestações  poéticas.  Vimos em nossa pesquisa que algumas pessoas, quando aproveitam 

espaços como o Beco da Lama para a prática de arte, passam a  ativar encontros de 

composição. Podem ser criações, conflitos, alucinações, desejos, experimentações, pactos de 

bando, amores, brigas, traições, percepçoes e afetações.  Podem juntar-se, ainda,  à 

problemática  desses espaços,  práticas profanas, “demarcações”, como no exemplo de 

Certeau (1994, p.94): “Uma criança ainda rabisca e suja o livro escolar; mesmo que receba 

um castigo por esse crime, a criança ganha um espaço”. Também chamamos esses espaços 

demarcados por experiências poéticas de  territórios arteantes.  

 

Figura 18 - Cruzamento das ruas Doutor José Ivo e Cel. Cascudo-Beco da Lama 

 
.      Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

Mas em que sentido essas composições desembocariam no termo “território”?” Uma 

primeira noção podemos esboçar com Guattari e Rolnik (1996), para quem o território pode 

emergir à partir de um espaço vivido ou de um sistema percebido.  
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A noção de território é entendida aqui num sentido muito amplo, que ultrapassa o 

uso que dela fazem a etologia e a etnologia. Os seres existentes se organizam 

segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes e aos 

fluxos cósmicos. O território pode ser relativo tanto a um espaço vivido, quanta a 

um sistema percebido no seio do qual um sujeito se sente “em casa”.  O território é 

sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada sobre si mesma. Ele é o conjunto 

dos projetos e das representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda 

uma serie de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, 

culturais, estéticos, cognitivos (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 223). 

 

 

Diríamos que, no caso do Beco da Lama, pode ser “um espaço vivido” e um “sistema 

percebido”.  É que o espaço é vivido pelos bandos de artistas e demais personagens de forma 

semelhante às demarcações territoriais que ocorrem com os bandos de animais, com 

expressões que demarcam as expressões de cada um deles. Sobre esse assunto, em relação ao 

comportamento dos animais na demarcação de seus territórios Deleuze afirma: 

 

[...] essa reorganização da função implica primeiro que o componente considerado 

tenha se tornado expressivo, e que seu sentido, desse ponto de vista, seja marcar um 

teritório. Uma mesma espécie de pássaro pode comportar representantes coloridos 

ou não; os coloridos têm um território, enquanto que os esbranquiçados são 

gregários. Sabe-se o papel da urina ou dos escrementos na marcação; mas 

justamente, os excrementos territóriais,  por exemplo do coelho, têm um odor 

particular devido a glandulas anais especializadas. Muitos macacos de sentinela, 

expõem seus órgãos sexuais de cores vivas: o pênis torna-se um porta cores 

expressivo e ritmado que marca os limities do território (DELEUZE, 1997a, p.21). 

 

 

O território demarcado também é percebido quando há uma expressividade, 

movimento de expressão numa  composição que aponta para um bando. Essas expressões e 

movimentações podem dar vez a ritmos que, junto às expressões, alastram-se num movimento 

diário e contínuo. Os dois modos, vividos e percebidos, dão o ritmo em cores e formas, 

perspectivas e experimentos.   

 Os personagens artistas do Beco e “suas couraças poéticas” demarcam as linhas de 

um front, mas passam constantemente de um lado para o outro sempre como nômades e não 

como migrantes ou curiosos. Muitos, artistas ou não, vão ao underground e ao encontro das 

tramas da noite, como desenhou com palavras um dos poetas do Beco, Espedito Assis de 

Sousa, na composição: “Um Beco na Noite”: 

 

As tramas da noite do beco 

Reclamam 

Da cama de quem não ama 

Desanda 

Nas noites do beco 
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Que anda 

Um gole de cana  

Faz sonhar... (informação verbal)
52

. 

 

 

Encontramos o território Beco da Lama também nas expressões em grafites nos 

muros. Uma tela cujos  olhares  ultrapassam o espectador  e o inquietam. Pertubações assim 

nos são oferecidas nas linhas fronteiriças das obras de Assis Marinho ou nos humánoides 

encapuzados e misteriosos de Marcelu’s Bob´s, no erotismo de Wagner Oliveira, na poesia 

navalhar de Civone Medeiros,  nos suburbios subversivos de Tiago Vicente, nos traços 

inquietantes de Marcelo Fernandes, na metamorfoseante oficina de Jotó  etc. Sobre essas 

qualidades expressivas que perfazem os terrritórios,  Deleuze aponta que:  

 

[...] as qualidades expressivas ou matérias de expressão entram em relações móveis 

umas com as outras, as quais vão ‘exprimir’ a relação do território que elas traçam 

com o meio interior dos impulsos e com o exterior das circunstâncias (DELEUZE, 

1997a, p.124).    

 

 

Figura 19 - Poema de Civone Medeiros expressado em um dos muros do Beco da Lama. 

 
            Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

O território expresso do Beco da Lama pode estar revelando também algo como um 

poder de remarcar demais territórios.  Poder que, para Foucault, seria o mesmo que: “[...] 

incitar, induzir, desviar, tornar fácil ou difícil, ampliar ou limitar, tornar mais ou menos 

provável [...]. Essas são as categorias do poder” (FOUCAULT, 2005, p.78-79). Só que o 

poder expresso no Beco da Lama induz à produção de desejos, territorializações de arte e 

vida. É o poder poético de cada um que, em cortes transversais, também incita, induz, amplia, 

complica e facilita um caminhar fronteiriço. Um território arteante entra em composição com 

os praticantes de seus espaços e ambos passam para um devir arte (DELEUZE,1997a), só que 

um tipo de devir que diz respeito às apropriações.  O devir nômade (DELEUZE, 1997b) é 

                                                 
52

 Poema de Espedito Assis de Sousa que nos foi entregue pelo próprio poeta no espaço do Bardallo’s, em junho 

de 2013. 
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uma expressão da resistência aos modos centralizantes e estagnados de pensamento. A vida 

do Beco, em seu plano de composição (DELEUZE, 1988) fronteiriço, contém os 

agenciamentos de sua liberdade sem necessidade de um tripé ou um mapa, para ser 

contemporâneo.     

 Um território arteante, para sustentar-se assim, além ter de atualizar sensações, deve 

apresentar suas linhas de fuga e zonas livres por onde dará continuidade a composições outras 

(incluindo a nossa), “afectos”:  

 

É de toda arte que seria preciso dizer: o artista é mostrador de afectos, inventor de 

afectos, criador de afectos, em relação com os perceptos ou as visões que nos dá. 

Não é somente em sua obra que ele os cria, ele os dá para nós e nos faz transformar-

nos com eles ele nos apanha no composto (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.227).  

.   

“Affectus” ou Afecto, em Deleuze (2009), diz mais respeito ao aumento ou 

diminuição da potência de agir na relação entre os corpos
53

, do que sobre aspectos 

emocionais.  Assim, como a obra de arte, um território arteante também agiria sobre nós como 

um espaço para produção de afectos. A interação com os artistas, com as telas e com os 

personagens em geral, não nos deixa na condição de espectadores, mas no modo de produção 

de expressões, sensações, poéticas. O Beco pode ser também o exemplo daquilo que atravessa 

ruas e avenidas, num traço marginalizante que reproduz espaços “lisos” entre os muros e dá 

abrigo ao nômade, sombra às tardes dos boêmios e noite aos poetas:  

  

Este beco que acolhe a todos  

                  que acolhe o ébrio  

                                    a prostituta  

                                    e o louco, 

Este beco que acolhe a mim 

este poeta sem rumo  

com esta angustia sem fim.   

 

Este beco  

             em que a urina não fede 

             o vomito não perturba  

             e o escarro não enjoa 

  

Este beco 

              onde todos são iguais 

              seja cristo ou satanás 

 

Este bendito Beco 

                           onde tudo é permitido 

                           onde nada é proibido 

Este beco 

                                                 
53

 Deleuze trabalha o termo de maneira semelhante ao tratado por Spinoza, onde, de acordo com Deleuze (2009, 

p.36), por affectus “[...] nos denominamos como a variação da potência de agir”.  
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               de todo santo dia 

               que ingere taras  

                                gemidos  

                                e agonias 

Este beco 

                não é somente um beco 

                é um mundo talvez 

                é um gesto que nos comove 

                é uma mão que nos acena 

                é um olhar que nos acolhe 

                (AMIR MASSUD, [s.d])
54

 

 

Os poetas, os artistas plásticos, os músicos, os personagens artistas em territórios 

arteantes compõem-se com as sombras, com a noite, com tons claros e obscuros do mundo 

sensível, recompondo as linhas para um contínuo estado de disposição artística. Agora 

façamos uma pequena digressão teórica com Gabriel Tarde, que de acordo com Themundo  

seria: 

Responsável pela produção de uma teoria sociológica singular, em muito afastada 

das tradicionais bases da sociologia de Durkheim, e também de toda sociologia 

interessada em um arquivamento das representações coletivas deixando escapar os 

processos dos quais tais representações são o efeito, o referente estatístico 
(THEMUNDO, 2002, p.07). 

 

 

Para Tarde (2003, p.70), “Existir é diferir, e de certa forma a diferença é a dimensão 

substancial das coisas, aquilo que elas têm de mais próprio e mais comum”. Ainda para Tarde 

(2003), há entre os elementos que compõem os mundos (os elementos por sua vez constituem 

mundos internos infinitamente, na teoria neo-leibziana desse autor), processos de 

diferenciação infinita que impossibilitariam qualquer proposta de investigação baseada no 

evolucionismo ou estruturalismo, tendo em vista infinidades de possibilidades de composição 

entre as substâncias de cada mundo. As substâncias aí já seriam diferenciações, frutos de 

agenciamentos de diferenciação que a compuseram, situações de existência que, por sua vez, 

não permitiriam nenhuma identificação prévia.  Somente nos movimentos de diferenciação se 

possibilitaria alguma nova consistência que poderá ser retomada até a relação de 

diferenciação seguinte. Ainda para Tarde (2003), é preciso considerar a diferença inicialmente 

para os estudos dos fenômenos: “[...] é preciso partir daí evitando qualquer explicação; para 

onde tudo caminha mesmo a identidade, de onde falsamente partimos” (2003, p.70).  

                                                 
54

 Poesia de Amir Massud. Disponível em : < http://almadobeco.blogspot.com.br/2005_10_30_archive.html>. 

Acesso em: 09 de setembro de 2013. Para a formatação desse material no texto, optamos por procurar a 

semelhança do modelo original nas margens e pontuação, da forma em que aparece no endereço citado do sítio 

eletrônico Alma do Beco.  

../../../../Norma/AppData/Local/Microsoft/Windows/Downloads/Acesso%20em:%2009%20de%20setembro%20de%202013
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 Essa projeção aberta de Gabriel Tarde é feita em forma de crítica à teoria das 

mônadas, de Leibniz. Para Leibniz, as mônadas são substâncias fechadas; elas contêm um 

mundo inteiro dentro de si, mundo que não existe igual em outro lugar. Para Deleuze(2012) 

essas mônadas também selecionariam mundos convergentes, pois, cada uma delas tem uma 

zona de convergência com outras substâncias que passam a somar com seu mundo. Sobre o 

pensamento de Leibniz a respeito das mônadas, Deleuze descreve: 

 

As mônadas de Leibniz são submetidas a duas condições: clausura e seleção. De um 

lado elas incluem um mundo inteiro, mundo que não tem existência fora delas; por 

outro esse mundo supõe uma primeira seleção, e convergência, pois ele se distingue 

de outros mundos possíveis, mas divergentes, excluídos pelas mônadas 

consideradas; e ele leva consigo uma segunda seleção, de consonância, pois cada 

mônada considerada vai recortar uma zona de expressão clara no mundo que ela 

inclui (DELEUZE, 2012. p.235). 

 

 

A mônada de Leibniz teria ainda, como informa Deleuze (2012), uma autonomia do 

interior, mas seu exterior é independente, sua fachada é um exterior sem interior: “[...] a 

fachada, sim, pode ter portas e janelas, está cheia de buracos” (2012, p.55). Essa seria, ainda, 

para Deleuze, uma das ligações da arquitetura barroca com a teoria de Leibniz: “O que pode 

definir a arquitetura barroca é essa cisão entre a fachada e o dentro, entre o exterior e o 

interior, a autonomia do interior e independência do exterior em tais condições que cada um 

relança o outro” (2012, p.56). 

 Pensamos essa mônada, então, como um mundo que contém vários mundos e que, em 

seu interior, há uma série de relações que se deslocam em diferentes planos.  Porém, em sua 

fachada, acabariam se estabelecendo possibilidades de relação com o exterior, mesmo que 

esta não incida diretamente no interior da mônada. Essa relação acaba por dobrar a mônada e 

criar outros mundos que deverão dobrar e redobrar desdobrar, e assim por diante:  

 
A questão é habitar o mundo, mas o hábitat musical de Stockhausen e o hábitat 

plástico de Dubuffet, por exemplo, não deixam subsistir a diferença entre o interior e 

o exterior, entre privado e público: eles identificam a variação e a trajetória, e 

duplicam a monadologia com uma “nomadologia”. A música continua sendo a casa, 

mas o que mudou foi a organização da casa e sua natureza. Permanecemos 

leibzianos, embora já não sejam acordos/acordes os que expressam nosso mundo ou 

nosso texto. Descobrimos novas maneiras de dobrar, assim com novos envoltórios, 

mas permanecemos leibzianos, porque se trata sempre de dobrar, desdobrar, 

redobrar (DELEUZE, 2012, p.236). 

 

 

Tratamos dessa questão sobre as mônadas de Leibniz sob a ótica de Deleuze (2012) e 

Tarde (2003) na tentativa de aproximarmos nosso território arteante, não da condição de uma 

mônada do tipo barroca, mas ao tratado de uma “nomadologia” (Deleuze 2012) 
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territorializante. O desenvolvimento desse tema deve nos remeter já para desdobramentos ou 

composições outras numa coletividade molecular, devires que se atapetam, formando uma 

consistência que não deve ser confundida com uma molaridade, com um sujeito molar. Um 

território arteante conteria uma infinidade de mundos, de possibilidades. Fechar esse mundo 

dando-lhe uma identidade totalizante seria correr o risco de interromper um processo infinito 

de produção dos “mundos possíveis” (Tarde 2003).   

  O território arteante passar a ser um devir para ser ativado quando solicitado, como 

nos mostra mais essa poesia sobre o Beco: 

 

O Beco (DA LAMA)  

O Beco 

da lama 

das dores e lamentos 

das pedras e sofrimentos 

o Beco 

das fantasias 

das heresias 

do riso fácil 

das lágrimas voláteis 

O Beco 

do balanço das ancas 

do frevo 

do rebolado 

do samba 

O Beco  

dos cabeludos 

de fala mansa 

do rip rop 

do reggae do Bob Marley 

O Beco 

do disse me disse 

das gandaias 

das conversas jogadas fora 

do papo cabeça 

dos sonhos e ilusões perdidas 

O Beco 

de tantos pensamentos 

sentimentos  

atos e omissões 

O Beco 

dos amores rápidos 

das paixões sem fim 

O Beco 

de voz e violão 

de prosas 

de palavras que versam... 

É lá 

no Beco 

que a vida pulsa 

e lateja 

é lá que a poesia 
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resiste... (informação verbal)

55
  

 

 

 A poesia do Beco parece surgir como algo sonoro, que se atualiza na extensão rítmica 

desse território. Aproveitamos para discorrer sobre essa questão do ritmo junto a Deleuze e 

Guattari (1997), que aproximam seu conceito filosófico de “ritornelo” a uma espécie de 

componente rítmico em devir, onde “[...] o devir seria uma máquina, diferentemente presente 

em cada agenciamento, mas passando de um para o outro, independentemente de uma ordem 

fixa ou de uma sucessão determinada” (1997a, p. 165).  O ritonornelo retiraria do meio 

sensível, ou melhor, impulsiona a produção em meio aos sons, imagens e sensações rumo às 

diferenciações, criações e novas alianças. A poética do Beco da Lama ergue suas 

diferenciações por meio de inventividades desejantes expressas em escrituras plásticas de 

manifestações  ou mesmo em intervenções iconoclastas de seus personagens.  Diferenciações 

que podem agir também como elementos “desterritorializantes”.  De acordo com Deleuze e 

Guattari (1997b, p.238), a função da desterritorialização é o movimento pelo qual se 

abandona o território. É a operação da “linha de fuga”, mas, ainda segundo os autores, “[...] 

qualquer coisa pode fazer as vezes de reterritorialização, isto é, ‘valer pelo território perdido’; 

com efeito a reterritorialização pode ser feita sobre um ser, sobre um objeto, sobre um livro 

sobre um aparelho ou sistema...” (DELEUZE; GUATTARI 1997b, p.238).  

 Assim, a poética do Beco, semelhante ao ritornelo, operaria sempre recriando suas 

demarcações fronteiriças em diversas esferas. Ainda para Deleuze e Guattari: 

O ritornelo é um prisma, um cristal de espaço tempo. Ele age sobre aquilo que o 

rodeia, som ou luz para tirar daí vibrações variadas, decomposições, projeções e 

transformações. O ritornelo tem uma função catalítica: Não só aumentar a 

velocidade das trocas e reações naquilo que o rodeia, mas assegurar interações 

indiretas entre elementos desprovidos de afinidade dita natural, e através disso 

formar massas organizadas (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 167). 

 

 

O escritor e poeta potiguar Laélio Ferreira de Melo mostrou-nos um pouco de seu 

pensamento sobre o Beco da Lama, revelando-nos algo de sua verve e aproximando-nos de 

um dos ritmos do Beco: “Beco da Lama, o maior do mundo, tão grande que parece mais uma 

rua… Tal qual muçulmano que visita Meca uma vez na vida, todo natalense deve ir ao Beco 

                                                 
55

  Todas as palavras e a forma da poesia de Espedito Assis de Sousa foram conservadas tal qual constam no 

escrito original entregue a nós em um momento no Bardallo’s Comida e Arte. Não nos atrevemos a fazer 

qualquer ajuste estético, gramatical ou ortográfico.     
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libertário, Beco pai das ruas do mundo todo” (MELO, 2012).
56

 Em outro momento desse 

mesmo poeta, a sua poesia prefere apologizar a “má fama” que atravessa aquele espaço: 

 

      
 

Logradouro de má-fama, 

Mafuá mal frequentado 

covil de degenerado 

- o velho Beco da Lama ! 

Só lá vai quem come rama 

e os que têm tesão retal… 

A toda corja anormal, 

aviso, não é farromba: 

- naquela porra uma bomba 

vou explodir, em Natal! (MELO, 2012)
57

 

 

 

Zona fronteiriça, já o dissemos, nela cabe toda a ambivalência contida na 

sociedade e na “alma do poeta”. Plínio Sandersom, poeta, também em depoimento sobre o 

Beco da Lama, aponta as metamorfoses geradas pela expansão poética daquele espaço:  

 

O Beco foi berço, o Beco foi sarjeta, o Beco é etéreo, o Beco é eterno, porque esse 

Beco não cabe no nome de rua, esse Beco era transeunte, esse Beco era nômade, 

esse Beco foi lá, foi cá, passou pra lá. O Beco definitivamente não cabe em si 

(SAMDERSOM
 
, 2009)

58
. 

 

São muitas as declarações sobre o Beco, e para cada pensamento um Beco emerge 

como espaço de liberdade de criação, criação de partes, em cada parte um “platô” que 

novamente se reparte, evitando se concentrar em centralidades, em formações “molares”. 

Processo esse semelhante ao de uma máquina de arte tal qual a “máquina de guerra nômade” 

pensada por Deleuze e Guattari, onde: 

 

[...] o que é evidente é que os bandos, não menos qeu as organizações mundiais, 

implicam uma forma irredutível ao Estado e que essa forma de exterioridade se 

apressenta necessariamente como a de uma máquina de guerra, polimorfa e difusa 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p. 25-25).  

 

Assim, fomos sentindo um território em mutação artística na periféria de espaços 

esquadrinhados. O Beco vem como desvio cortante expresso nas poesias, telas, canções e 

ritmo de seus personagens.  Sobrevoando este local, poderíamos dizer que o Sebo Balalaika 

                                                 
56

 Material disponível no endereço eletrônico <http://mediocridade-plural.blogspot.com.br/2012/04/minhas-odes-

ao-beco-da-lama.html>. Acesso em: 17 de dezembro de 2013 
57

 Idem 
58

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=yIUi5JodQ_o>. Acesso em: 09 de setembro de 2013. 

http://mediocridade-plural.blogspot.com.br/2012/04/minhas-odes-ao-beco-da-lama.html
http://mediocridade-plural.blogspot.com.br/2012/04/minhas-odes-ao-beco-da-lama.html
http://www.youtube.com/watch?v=yIUi5JodQ_o
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de Ramos, o Ateliê de Jotó, o Bardallo’s, o Bar de Pedrinho, O Bar de Neide, a Toca, O Bar 

de Nazaré, o Bar de Zé Reeira e o Sebo Vermelho seriam pontos de frequência de artistas e 

dos que chamamos de personagens do Beco. Basta observarmos os eventos que ocorrem para 

constatarmos que há uma territorialidade ampla interagindo, se interligando.  A rua,  os 

vigilantes, os pedintes, os viciados, loucos, vendedores ambulantes, grafiteiros, as prostitutas 

etc. Rua a rua, o Beco da Lama vai acontecendo e intercalando suas noites efetivando    

atividades artísticas. 

 

Figura 20 - À esquerda, a imagem da proprietária Nazaré; e no canto superior direito, um quadro de 

Valderedo, artista plástico com obras bstante presentes no Beco. 

 
   Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 
              

 

 As poesias, os quadros e os artistas plásticos parecem, por determinadas vezes, com 

pontas que emergem do interior das coisas, cortando-lhes a superfície, permitindo, com isso,  

aproximarmo-nos mais  do desenvolvimento no interior dessas coisas. Da mesma forma, a 

saída das telas e dos artistas do interior do Beco pode transformar seu próprio interior, devido 

ao contato com o exterior. São como movimentos de desterritorialização e reterritorialização  

que fazem link  com o restante da Cidade.   

 Há situações em que a arte do Beco é destaque como arte da cidade do Natal. E, como 

já anunciamos anteriormente, junto a ele existem aqueles seres “excepcionais” (como 

apontamos ser Assis Marinho), que, de acordo como Deleuze e Guattari:  

 

Tem muitas posições possíveis. Kafka, mais um grande autor dos devires-animais 

reais, canta o povo dos camundongos; mas Josefina a camundonga cantora, tem hora 

posição privilegiada no bando, ora uma posição fora do bando, ora se insinua e se 

perde anônima nos enunciados coletivos do bando [...] todo animal tomado em sua 
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matilha ou sua multiplicidade tem seu anômalo (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 

25).  

 

   

Por excepcional ou “anômalo”, Deleuze e Guattari (1997a) indicam que não seria 

necessariamente o diferente em relação ao restante do bando, mas se refere a uma posição ou 

a um conjunto de posições em relação a uma multiplicidade. Ainda para esses autores, o 

anômalo não é, na verdade:  

 

Nem indivíduo nem espécie, o que é o anômalo? É um fenômeno, mas um fenômeno 

de borda. Eis nossa hipótese: uma multiplicidade se define, não pelos elementos que 

a compõem em extensão, nem pelas características que a compõem em 

compreensão, mas pelas linhas e dimensões que ela comporta em intenção 

(DELEUZE; GUATTARI, 1997 a, p.27). 

 

              Uma territorialidade arteante é a que contém intensidades e sensações, onde pessoas 

se alimentam de suas poéticas de cores e formas, inventividades, astúcias. Ela não deve nos 

levar à simples cognições, à acomodações conservadoras para o olhar ou aos clichês 

figurativos, deslocados de uma dinâmica efervescente de intenções artísticas.  Intenções como 

as de Civone Medeiros, Marco Di Mello, Fábio Eduardo e Marcelo Fernandes, personagens 

“excepcionais” que veremos a seguir, e que tivemos o prazer de conviver em nossas visitas ao 

Beco. 

 

 

3.1 Civone Medeiros territorializando poiésis 

 

Um bom exemplo de artear e de reapropriação dos espaços, tornando-os territórios 

arteantes, são as intervenções poéticas da multiartista Civone Medeiros, que de vez em 

quando empresta suas intervenções à atmosfera do Beco da Lama.  Em uma de suas 

intervenções mais recentes, a artista desenhou  no  chão do Beco (rua Doutor José Ivo), com 

ajuda dos que passavam no local e mais alguns amigos, um punhado de  estrelas,  incitando 

em nosso pensamento a idéia de que a fama que o Beco respira seria tão somente aquela 

praticada pelas pessoas e pelos  artistas que de lá tiram suas noites para construir suas próprias 

constelações.     
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Figura 21 - Civone Medeiros realiza intervenção poética, pintando 

o chão do Beco da Lama com estrelas. 

 
      Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=FcNXk1oNkbo>acessado em outubro de 2013. 
 

 Conhecemos a artista Civone Medeiros no ano de 2013, justamente no Beco da Lama, 

mais precisamente no bar “A Toca”. Caminhávamos com o artista plástico Marcelu’s Bob, 

quando encontramos Civone e o compositor Romildo Soares que em muitos momentos nos 

acompanhou nesse projeto apresentando-nos algumas facetas do Beco. Conversamos algo 

sobre os fatos corriqueiros do Beco; logo em seguida, dirigimo-nos ao Bardallo’s para 

continuar a noite. Assim, entre conversas e bebedeiras, íamos vivendo a noite daquele 

território e percebendo como se dava o funcionamento daquele espaço, sabendo como e por 

que a atração de alguns personagens artistas para com aquele ambiente era tão forte, e, ao 

mesmo tempo, vendo que era forte também a atração que eles exerciam nos demais.  

 

Figura 22 - Calçada da Fama, de Civone Medeiros 

 
   Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=FcNXk1oNkbo>. 

  

  Retornemos à expressividade do Beco, através de Civone e seu apreço por esse 

território; mais do que isso, seu devir-beco, devir-artista:  

 

Eu não estou dentro do Beco da Lama, eu não passo pelo Beco da Lama eu não sou 

o chão do Beco da lama eu não estou embaixo do Beco da Lama. A verdade é que o 

Beco da Lama sou eu (informação verbal)
59

. 

        

 

                                                 
59

 Declaração de Civone Medeiros cedida a pesquisa no ano de 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=FcNXk1oNkbo
http://www.youtube.com/watch?v=FcNXk1oNkbo
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No período em que encontramos essa artista, ela estava expondo algumas de suas 

poesias em cordões em alguns espaços do Beco da Lama. Nos cordões, alguns recortes de 

tecidos viravam telas que acolhiam criações poéticas, onde, mais do que dizer algo com 

palavras, expressavam pensamentos em cores numa poética singular. Ela nos trazia 

inventividades sobre o amor, liberdade, desejo e coragem como em uma de suas criações em 

retalhos: “Amo como quem não teme”
60

.  

 A proposta poética de Civone não nos surgiu como informativa, mas transformadora.   

Seus varais poéticos, suas pichações, suas estrelas, operaram como mecanismos que 

incitariam criações nossas também.   

Figura 23 -  Poema de Civone Medeiros exposto no Bardallo´s. 

 
                 Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

 Epistoles poéticas como as das figuras 22 e 23 ficavam expostas para serem vistas, 

mas também se encontravam à venda para todos. Civone nos dizia que vivia apenas do 

dinheiro que ganhava com algumas de suas intervenções artísticas e que havia abdicado de 

empregos formais.  Ainda segundo a artista, o dinheiro que ela precisava para suas 

necessidades materiais a arte supria. Cada tecido poético era vendido, em média, pelo preço 

de dez reais, mas esse valor podia variar de acordo com sentimento que cada pessoa 

expressava na aproximação com as obras, podendo haver ainda situações em que a artista 

preferia não vender para determinado comprador, ou mesmo oferecer gratuitamente para 

outro.     
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 Conferir Figura 26 
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Figura 24 - Varal poético de Civone Medeiros. 

 
Fonte: Civone Medeiros, 2013. 

 

Civone nos disse que ela “era o Beco”, mas não necessariamente seria aquele 

“Beco”, mas a expressividade que o território Beco transpirava. Ali seria, para ela, uma 

demarcação de sentimentos de acolhimento. Ainda segundo Civone, os artistas não 

escolheram o Beco, mas o Beco se encontra com o caminhar deles.   

 Podemos então entender que é na vivência do lugar que se pode ir construindo a 

possibilidade de viver e conviver com todos e com tudo, e a vivência praticada no Beco 

passou a ser instigante para os artistas e, por que não, para a cidade. A poetisa enfatiza que o 

Beco já foi o lugar da lama; agora, passou a dar também fama a alguns.     

 

O Beco é imenso, ele tem vidas diversas. O comercio surgia na Avenida Rio Branco, 

as famílias empoderadas moravam aqui. E para onde iam os entulhos, os dejetos? 

Onde era a porta dos fundos? O Beco. Por isso é que chama-se da Lama. E hoje o 

Beco da Lama tem muito mais fama do que lama. Tem muito mais alma. Ele é 

acolhedor, ele liga, ele interconecta diversas escamas da sociedade, do alto político 

ao cara ao Léo, da mulher passante, da dama (informação verbal)
61

 

 

 

Civone Medeiros não é conhecida somente no Beco, mas, conforme constatamos no 

período da pesquisa, é referenciada por várias pessoas que têm alguma informação sobre as 

cenas artísticas undergrounds da cidade de Natal.  Em seu blog
62

 nos é informado o interesse 

da poetisa de que suas expressões sejam acessíveis às pessoas, por isso a escolha de imprimir 

                                                 
61

 Declarações de Civone Medeiros cedida a pesquisa no ano de 2013. 
62

  Disponível em: <http://naredecomcivone.blogspot.com.br/>. Acesso em: 15 de dezembro de 2013 

http://naredecomcivone.blogspot.com.br/%3c
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as manifestações poéticas também em pequenos pedaços de tecido de baixo custo e de fácil 

manuseio. 
63

 

  Vimos que o Beco da Lama opera, tal como anunciou anteriormente a poetisa, 

como um lugar que acolhe pessoas e expressões poéticas. Não foi por acaso que encontramos 

Civone Medeiros pelas ruas do Beco, assim como a arte também não agiria ao acaso, mas sim 

provocada por situações que aguçaram nossa visão e nosso pensar.   

 Sentindo a dinâmica do Beco, nos perguntamos se os processos de institucionalização 

não acabariam por  promover, junto aos seus dispositivos, o que Agamben (2012) chamaria de 

“dessubjetivação” (AGAMBEN, 2012), caracterizando, com isso, a ocultação do undergrond, 

dos acasos, do acolhimento informal etc. Se dispositivos de institucionalização incitariam os 

afastamentos das sensações que se constroem nos espaços undergrounds, pensamos se 

“contra-dispositivos”, continuando ainda com Agamben(2012) permitiriam recriar essas 

sensações e incitar uma produção singular de si, e, até mesmo, um reengajamento de 

processos   artísticos vindos dessas vivências undergrounds, dos excessos e comportamentos   

desviantes,   como  construtores de vivências e territorialidades.  Ainda para Agamben(2012) 

um contra-dispositivo viria em forma de profanação  dos aparatos  institucionais.   Talvez, não 

por acaso, a fama de lugar de profanação é uma das  características creditadas ao  Beco .    

 

 

 
Figura 25 - Poesia de Civone Medeiros em um dos quadros no espaço do Bardallo's. 

 
                  Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 A artista compartilha ainda vivências num um bairro próximo ao Beco da Lama, no espaço “LAB com 

Vivências” (Laboratório Criativo de Convivência), onde ocorrem oficinas de estamparia e protagonismo poético 

destinado a todos que o visitem. 
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Figura 26- Escritos poéticos de Civone Medeiros que foram postos em exposição no Bardallo’s em 

Setembro de 2013. 

 

 
 Fonte: Marcilio Façanha, 2013.  

 

3.2 Desvendando fios na arte de Marco Di Mello  

 

 
Figura 27 - Obra “Mascaradas e Moribundas”, exposta no bar de Nazaré- Beco da Lama. 

 
  Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

Arte não é só uma mesinha redonda que tem por aqui em natal. A arte  

 

 

é um círculo no mundo pra você fazer aquilo que você enxerga na 

forma transcendental do seu espírito 

 (Marco Di Mello). 

 

Em nosso encontro com o artista plástico Marco Di Mello, percebemos que das falas 

pronunciadas escorriam desejos poéticos que revelavam a vontade de um viver artístico 

singular. Eram frases exaltadas e preenchidas por uma alegria declarada em viver como artista 
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plástico, viver em “estado de arte”. O encontro aconteceu em uma tarde do mês de maio, ano 

de 2012, no Bar de Nazaré, que como anunciamos anteriormente, é reduto de artistas 

plásticos, jornalistas, poetas, músicos etc. Lá, desenvolvemos uma conversa que se 

assemelhava à composição de uma pintura em forma de “palavras sobre tela”. Era como a 

formação de uma superfície de possibilidades plásticas, onde conversávamos sobre a potência 

da arte do dizer, do ouvir, do refletir e se expressar para uma vida artística ativa.    

 Marco Di Mello nasceu no bairro das Rocas, Natal-RN. Ainda criança, esse artista 

disse ter aproveitado suas aulas de português na escola primária para esboçar seus primeiros 

desenhos.  Parecia começar ali um exercício de expressão que não lhe abandonaria.  Marco Di 

Mello só passou a frequentar a escola aos dez anos de idade, e diz ter aprendido a ler aos 

onze.   Esse artista, que atualmente também é marceneiro nas “horas vagas”, diz ter herdado o 

talento para marcenaria do pai, mas que sua “vocação” artística, ou seu “chamado” (assim se 

expressou), veio em momentos solitários junto às paisagens  naturais e a observação das cenas 

cotidianas. E o que ele entende por “vocação”?   Marco Explicou-nos que  “vocação” seria 

quando “[...] o que você faz lhe dá satisfação plena e a busca pela felicidade é correr atrás 

dessa satisfação” (informação verbal)
64

.  Mais adiante afirma que:  

 

Quando eu tinha quinze anos eu fiz uma obra de arte, meu pai chegou pra mim, na frente do 

meu cunhado que é rico e disse: ‘tá bonito, eu quero ver se isso vai te dar o de comer’. Não 

esqueci isso mais nunca, eu disse, ‘porra, ele não me conhece mais não, porque vocação é o 

chamado doa a quem doer’. Aqui em Natal tá cheio de universidade, tá todo mundo 

querendo ser médico, advogado, mas não tem vocação, vai porque tem dinheiro para 

comprar livros caros, vai ser mercenário. Agora, me chama para ser advogado, eu não 

quero. Eu quero ser eu, porra, eu sou eu, não quero ser advogado porque eu não sou 

chamado para ser advogado, aí eu vou o quê? Para ganhar dinheiro? Dinheiro não vai me 

comprar não, véi, eu quero ser eu e sou feliz. Se eu comer um ovo com feijão, sou feliz. Eu 

tô feliz toda hora, meu irmão, Às vezes, quando você não faz aquilo que é chamado, você 

fica preso, se sente escravo, aí passa trinta, quarenta anos e lá vai fumaça. Ficou preso 

porque não foi chamado, aí fica velhinho perto de aposentar quer se libertar com a arte, é 

por isso que tem aí o chamado da terceira idade (risos) (informação verbal)
65

.  
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 Declarações de Marco Di Mello no Bar da Nazaré, Natal-RN 2012. 
65

 Idem.  
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Figura 28 - Obra de Marco Di Mello. Título: Sinal Vermelho. Quadro exposto no Bar de 

Nazaré. 

 

 
         Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

Esse artista utiliza-se de pequeninos fios eletrônicos de aparelhos telefônicos ou de 

informática como principal matéria-prima de sua obra. Poderíamos chamar a técnica de 

“fiação sobre tela”?  Di Mello diz ter inaugurado um estilo, o “reciclassismo” que, segundo 

ele, seria a união da arte com um trabalho de reciclagem, por reutilizar fios telefônicos nas 

telas: “Eu quero costurar as formas” (informação verbal)
66

.    

 Para compor seus quadros, Marco diz ter sempre por perto uma garrafa de vinho. No 

seu ateliê particular, em sua casa, guarda, em cores e formas, as poéticas plásticas, as 

inspirações que viriam de qualquer parte, de qualquer temática. Enfim, para o artista “arte é 

aquilo que tá presente, é sensibilidade” (informação verbal)
67

 

 Foi o também artista,  Edvaldo Correia,  quem nos apresentou Marco Di Mello.   

Vimos que as aproximações entre os artistas e as pessoas que se interessam por momentos de 

construção poética contribuem, não só para a emergência de artistas como Marco, mas com 

todo um processo de  continuidade de uma territorialidade artística. Ainda segundo Marco:  

 

Nunca pensei de as pessoas me convidarem, irem à minha casa porque gostam do 

meu trabalho... Quando eu cheguei teve artista que se aproximou de mim e fez 

amizade comigo, mas teve artista que se afastou (risos), aí eu comecei a observar 

esse universo. “Desde pequeno eu quis ser artista”. Eu lutei. Hoje, ‘eu sou eu’, e me 

sinto orgulhoso. Eu sofri cara. É como um despojamento é como rasgar sua roupa, 

um despojamento para ser eu e hoje eu consegui (informação verbal).  

 

 

Foi primeiramente no Beco da Lama que Di Mello buscou ser reconhecido 

perante outros artistas.  O Beco lhe possibilitou exposição e venda de suas obras.  Quando nos 

                                                 
66

 Declarações de Marco Di Mello no Bar de Nazaré  no Ano de 2012  
67

 Idem. 
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conhecemos, no Bar de Nazaré, ele se encontrava à espera de um comprador que havia 

marcado com ele para receber os quadros.  Como no Beco não há regras pré-estabelecidas, é 

muito pela situação ou circunstância tateante que se dá o reconhecimento ou entrada de um 

artista nos bandos daquele lugar.  Encontramos Marco Di Mello no segundo ano de nossa 

pesquisa e, depois desse tempo, esse artista já parecia se sentir mais acolhido pelos 

personagens do Beco.  Ouvimos muitos comentários favoráveis à obra de Marco Di Mello, 

principalmente por parte de alguns compradores de obras de arte. 

         

Figura 29 - Parte da obra Sinal Vermelho exposta no bar de Nazaré 

 

 
           Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

 

3.3 Fábio Eduardo e a alegria artística de um território arteante. 

 

Figura 30 - Obra de Fabio Eduardo que encontramos exposta no Bardallo’s 

 
. 

           Fonte: Marcilio Façanha, 2013.  

 

Conhecemos também, em nossas muitas idas ao território Beco, o artista Fábio 

Eduardo Soares.  Artista plástico que, assim como Tiago Vicente, encontrou na atmosfera do 

Beco da Lama o fluxo poético produzido pela proposta artística daquele espaço.  Fábio nos 

relatou que também obteve influência para seus traços artísticos no convívio com Assis 
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Marinho, mas, assim como Assis, ele misturou-se com a proposta pictórica daquele lugar. 

Com dos bares,  dos personagens, das noites de flerte com a vida e morte em um território 

selvagem; lugar em que as ações políticas estatais de enobrecimento urbano ainda se 

estabeleceram. Leite (2004) vai nessa direção quando nos fala dos processos de gentrification: 

trata-se de preparar o lugar para o consumo, compondo-se com propostas de higienização e 

segregação próprias dos modos de operação dos processos capitalistas. Porém, a proposta 

estética do Beco é discutida ali mesmo pelos próprios personagens.  As obras emergem ali e 

ali fluem os comentários e a armadura necessária para aventurarem-se em outros territórios.  

 

Figura 31 - Fonte de reportagem veiculada pelo periódico local Nós do RN, no mês de maio de 

2013, do artista plástico Fábio Eduardo, que na ocasião concluía suas telas um espaço dentro da oficina de 

Jotó 

 
.                                           Fonte: Marcilio Façanha, 2014. 

Fábio tem seus quadros expostos no Sebo Balalaika, no Bardallo´s, na Oficina de 

Jotó; e não só isso: montou, durante algum tempo, seu ateliê em um dos quartos do espaço de 

Jotó. Um pequeno quarto que vem sendo ocupado por diferentes artistas para a realização de 

suas obras.  

O Beco dá essa liberdade de você tá produzindo uma obra aqui e aí dá vontade de 

tomar uma aí você sai pra tomar uma. Aí tem um cliente lá e pergunta: ‘Tá fazendo 

o quê? Tô fazendo isso... Vamos lá dar uma olhada... Ah, esse trabalho eu quero... 

Aí eu me identifico muito com isso (informação verbal)
68

. 

 

 

Fábio Eduardo conta, também, que os membros mais abastados da cidade acabam se 

dobrando ao ambiente do Beco, e querem ter um pouco da vivência daquela zona artística: 

 

Os meus clientes, apesar de serem pessoas que convivem com a alta sociedade, 

porque são doutores, advogados, juízes, médicos etc., mas eles vêm atrás da gente 

aqui no Beco.  Vêm conversar com a gente aqui, eles têm aquela curiosidade de 

conviver um dia com os artistas, bater um papo com os artistas no boteco, pagar uma 

bebida pra gente, aí, adquirem uma obra, depois degustam um tira-gosto.  A gente 

mostra: ‘olha aquele barzinho ali, aquele boteco tem um tira-gosto massa’, aí eles já 

trazem outro amigo para cá para conhecer também. Então, o Beco vai agregando, vai 
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 Conversa com Fábio Eduardo no Bardallo’s, em junho de 2013 no Bardallo’s. 
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agregando pessoas que tinham medo de vir ao Beco e hoje já convivem com o Beco 

(informação verbal)
69

. 

    

Fábio informou-nos ainda que, em seu convívio no bairro Mãe Luiza, muitos de seus 

amigos não sabem que ele é artista plástico, tampouco sabem que ele já expôs nas galerias 

mais afamadas do Rio Grande do Norte. Por outro lado, o ambiente do Beco, segundo Fábio, 

proporciona a possibilidade de qualquer pessoa conhecer os artistas e as obras deles. Apesar 

de Fábio já ter figurado em todos os espaços destinados à exposição artística em Natal, ele nos 

diz preferir mesmo a espontaneidade que o Beco da Lama proporciona. É como se lá a 

experiência artística não tivesse hora nem dia para acabar. O artista não fica dependendo dos 

editais e convites de grandes galerias ou salões para mostrar sua arte. No Beco tem sempre 

alguém disposto a ver ou mesmo a negociar as telas. Tem sempre alguém disposto a discutir 

perspectivas sobre as práticas artísticas.     

Figura 32 - Obra de Fábio na Oficina de Jotó 

 
           Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

O espaço do Bardallo’s foi o lugar escolhido por Fabio para algumas das nossas 

conversas. Lá, Fábio Eduardo também concedeu entrevista a um periódico local
70

, onde 

relatou que, nas suas obras, transforma sempre o cotidiano em realismo mágico, brincando 

com figuras de seu imaginário. O artista diz, em sua forma poética de contar suas inspirações, 

que após “Deus ter criado o mundo”, o papel do artista é transformá-lo em mágica. E é essa 

mágica que vem garantindo a Fábio, desde a adolescência, um lugar nas artes plásticas.  O 
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 Declarações de Fábio Eduardo cedidas à pesquisa no ano de 2013 no Bardallo’s. 
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 Periódico “Nós do RN...” do mês de maio de 2013.  
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trabalho em empresas de publicidade e serigrafia na adolescência passou a não mais conter 

seu entusiasmo em querer manipular  formas e cores. Assis Marinho, o ser anômalo que 

anunciamos anteriormente, foi um dos que ajudou Fábio a abraçar de vez sua poiesis:    

 

Eu tava meio infeliz na agência de publicidade (onde trabalhou como gráfico). Teve 

um dia que eu me aporrinhei no trabalho ai encontrei num bar aqui no Beco da Lama 

Assis (Marinho), aí ele disse:  

-O que é que tá acontecendo cara?  

- Eu não tô mais a fim de trabalhar na agência de publicidade.             

- Quer ser artista? Pede demissão. Vai lá, pede as contas cara, e venha pra cá, vamos 

tomar uma aí, você começa a trabalhar comigo, eu banco você. Lhe pago uma grana, 

você me ajuda, dá uma assistência e eu lhe dou uma grana.  

Ele perguntou se eu tava duvidando e colocou no meu braço uma corrente de ouro e 

disse que ia me dar dois mil reais para eu sair com ele e produzir. Aí eu, desde 1998, 

comecei a trabalhar com Assis e aprendi muita coisa. Meu guia plástico e parceiro 

da boemia foi Assis Marinho. Eu sabia desenhar, mas Assis me ensinou a criar, me 

ensinou a construir com o que eu sabia (informação verbal)
71

.  

 

A fome de arte de Fábio encontrou no Beco um de seus espaços para saciar-se. Fábio 

logo aprendeu com Assis Marinho a negociar obras com os comerciantes locais. O sistema de 

trocas parece se encaixar bem em ambientes onde as relações tendem a ser de “bando”, 

composições de laços que são construídos na cumplicidade dos membros. Nas relações dos 

bandos do Beco acontecem trocas de obras de arte por serviços, por livros, favores etc. A 

circulação das obras no Beco passa por esses momentos. Uns desses acordos de bando 

apontaram para Fábio a possibilidade de sua articulação e reconhecimento naquele local. Não 

foi a venda de uma obra de arte por meio convencional (dinheiro) que marcou inicialmente a 

trajetória de Fábio, mas a troca de seus desenhos por livros, como o próprio artista nos 

revelou:  

 

Quando eu tinha 18 anos comecei a querer comprar livro sobre arte, mas eu não 

tinha dinheiro, aí eu cheguei ao sebo de Ricardo brito que fica a ali na esquina do 

bar do Paulinho da Nazaré (Bar de Nazaré). Era uma cigarreira e era um sebo. Aí eu 

lembro que queria dois volumes da história da arte brasileira aí ele perguntou: 

- Tu faz o quê, boy? 

-Eu pinto. 

-Pois pinta aí; se eu gostar a gente troca.  

Aí me lembro de que pintava muito pôr do sol. Sentava ali na beira do rio Potengi, 

ali na Pedra do Rosário, eu era paisagista na época, levei dois desenhos de pôr do- 

sol, aí ele gostou e trocou.  Depois ele pediu um retrato dele, aí a gente ficou nessa 

troca. Trocar trabalho por um livro. Eu queria altos livros de arte e não tinha 

condição de comprar, trocava por arte. Depois eu conheci Abimael do sebo 

vermelho, fiz o retrato dele e assim fui (informação verbal)
72

. 
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O Beco da Lama, como territorialidade  marginal, não poderia fugir a esse ponto.  

Verificamos aí nesse sistema de troca, naquela relação de bando, a existência que Deleuze e 

Guattari (1997b) chamam de um critério de avaliação marginal, uma economia da vida 

cotidiana, onde não é o valor de troca, nem os conceitos abstratos em que o sistema de 

mercadorias se assenta que prevalecem ali, mas um tipo de troca tal, uma avaliação tateante, 

como afirmam os autores citados: 

 

A troca é somente uma aparência: cada parceiro ou cada grupo aprecia o valor do 

último objeto receptível (objeto-limite) e a aparente equivalência decorre disso.  A 

igualização decorre de duas séries heterogêneas, a troca ou a comunicação resulta de 

dois monólogos (palavratório). Não há nem valor de troca nem valor de uso, mas 

avaliação do último de cada lado (cálculo de risco aferente a uma passagem do 

limite), uma avaliação antecipação que dá conta do caráter ritual tanto quanto 

utilitário, do caráter serial tanto quanto da troca.  A avaliação do limite para cada um 

dos grupos está presente desde o início e já comanda a primeira ‘troca’ entre os dois. 

Há certamente um tateamento, a avaliação não é separável de um tateamento 

coletivo (DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p. 141).  

 

   

Fábio e o dono do sebo sentem a necessidade da continuidade daquele tipo de relação 

comercial, mas num fluxo solidário que dê sustentabilidade a uma dinâmica recorrente no 

Beco. Não haveria preocupação com acúmulo por ambas as partes, mas sim com a 

continuação de uma “desejabilidade” como componente de agenciamento: “Cada grupo 

deseja segundo o valor do último objeto recebível” (DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p. 142).  

Notamos que há, então, uma forma diferenciada de relação quanto à circulação financeira 

nesse ambiente, há uma vontade de convivência à margem dos fluxos de apropriação 

institucionais. Há, misturado ao ambiente artístico daquele lugar, desejos que acabam por 

possibilitar consistência a um tipo de fluxo e a conexões de bando. Poderíamos dizer que essa 

economia de bando antecipa uma preocupação com a continuidade desse tipo de relação no 

momento da “troca”.  Quando falamos que haveria um tipo de solidariedade, não queremos 

dizer que esta esteja relacionada a alguma sensação de compaixão ou pena, de ajuda ao 

diferente. Ali, há o sentimento de pertença ao território. É o estar e se sentir no mesmo Beco, 

no mesmo bando.  

 Esse comportamento não é regra geral. É difícil falarmos em regra geral no Beco, mas 

existe certa intenção para com a manutenção de um ambiente independente, ou pelo menos 

um espaço mais distante dos aparatos burocráticos do sistema financeiro. No Beco, as trocas 
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de serviços por mercadoria, serviços por serviços, o que por lá também recebe a expressão 

“fazer jogo”, é um dos caracteres que permite a continuidade do território.
73

  

 Não podemos dizer que não haja conflitos que envolvam dinheiro no Beco da Lama. 

Presenciamo-los algumas vezes, mas isso ocorre quando uma das partes se distancia da lógica 

da solidariedade, da ajuda mútua.  O que notamos foi que essa dinâmica, baseada, por vezes, 

nesse “sistema de trocas”, acaba permitindo outras formas de convivência.   

 Alguma pendência financeira dos personagens artistas com os proprietários dos 

bares do Beco nos pareceu recorrente. Mas vimos também que, assim que as obras são 

vendidas as dívidas são pagas para que se continue a convivência com os estabelecimentos.  

Como já anunciamos anteriormente, não é só o dinheiro que paga esses débitos. As “contas 

penduradas” nos bares são contrabalanceadas pelos tratados singulares feitos entre eles.   

Nesse período de dois anos em que convivemos lá, notamos que a presença de determinados 

personagens é valiosa para dar prestígio aos ambientes de bares e sebos (não devemos 

esquecer que ambos também funcionam como galerias de exposições artísticas). Mesmo que, 

por vezes, esses personagens possam arrumar alguma confusão, devido ao seu comportamento 

explosivo, ou mesmo que aquela pessoa vá novamente pedir para anotar a conta para ser paga 

futuramente; no entanto, o movimento de vai e vem dos artistas e demais personagens da arte 

tem que continuar.  Esse ar “boêmio” e artístico já faz parte do cardápio da exposição dos 

bares e sebos, faz parte da constituição do espaço de arte, e aquele comerciante ou negociante 

que não perceber esse ar não permanecerá por muito tempo naquela atmosfera, ou, mesmo 

estando ali, não fará parte dos mecanismos de territorialização daquelas práticas de arte.    

Essas características de tomada dos espaços para correr o fluxo de uma arte de viver 

são parte da proposta dos artistas do Beco. Um comportamento nômade, que não permite 

zonas de conforto, sedentárias, mas que cultivam os caminhos pelos quais os fluxos de sua 

vida podem se expandir. Deleuze e Guattari (1997b) apontam a desterritorialização praticada 

pelo nômade como um processo constante, onde:  

 

Se o nômade pode ser chamado de o desterritorializado por excelência, é justamente 

porque a reterritorialização não se faz depois, como no migrante, nem em outra 

coisa, como no sedentário (com efeito, a relação do sedentário com a terra está 

mediatizada por outra coisa, regime de propriedade, aparelho de Estado...). Para o 

nômade, ao contrário, é a desterritorialização que constitui sua relação com a terra, 

por isso ele se reterritorializa na própria desterritorialização. É a terra que se 

desterritorializa ela mesma, de modo que o nômade aí encontra um território  

(DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p. 56). 
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O Beco não é só um mero espaço urbano.  O que temos são pontos pelos quais um 

território arteante não se subordina, mas atravessa-os.  Para Deleuze e Guattari (1997b, p.57) 

o “[...] espaço nômade, é localizado, não delimitado. O que é ao mesmo tempo limitado e 

limitante é o espaço estriado”.  Ainda, essa característica nômade não pode ser confundida 

com o ato mecânico de movimentar-se. Esse movimentar mecânico acabaria por não 

representar os espaços de resistência aos disciplinamentos das máquinas de conservação. 

Deleuze e Guattari traçam um paralelo entre movimento e velocidade, colocando a velocidade 

como intensiva, e ao movimento ela dá a característica de extensão:  

  

O nômade se distribui num espaço liso, ele ocupa, habita, mantém esse espaço e aí 

reside seu princípio territorial. Por isso é falso definir o nômade pelo movimento (...) 

enquanto o migrante abandona um meio que deveio amorfo ou ingrato, o nômade é 

aquele que não parte, não quer partir, que se agarra a esse espaço liso onde a floresta 

recua, onde a estepe ou o deserto crescem, e inventa o nomadismo como resposta a 

esse desafio. O nômade sabe esperar, e tem uma paciência infinita. Imobilidade e 

velocidade, catatonia e precipitação, ‘processo estacionário’, a pausa como processo 

(...) por isso é preciso distinguir a velocidade e o movimento: o movimento pode ser 

muito rápido, nem por isso é velocidade; a velocidade pode ser muito lenta, ou 

mesma imóvel, ela é, contudo, velocidade. O movimento é extensivo, a velocidade, 

intensiva. O movimento designa o caráter relativo de um corpo considerado ‘uno’, e 

que vai de um ponto a outro; a velocidade, ao contrário, constitui o caráter absoluto 

de um corpo cujas partes irredutíveis (átomos) ocupam ou preenchem um espaço 

liso, à maneira de um turbilhão, podendo surgir num ponto qualquer. (Portanto, não 

é surpreendente que se tenha invocado viagens espirituais, feitas sem movimento 

relativo, porém em intensidades, sem sair do lugar: elas fazem parte do nomadismo) 
(DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p.55). 

 

 

Nos eventos que ocorrem fora ou no próprio Beco, quando há possibilidade de os 

artistas exporem suas obras, há também uma rede de informações que circula no espaço e 

entre seus personagens. Essa rede de informação não tem uma organização central ou 

verticalizada, é no boca-a-boca das ruas, bares e sebos. O artista Edvaldo Correa, por 

exemplo, é um dos personagens que sempre nos deixou a par de tudo que viria a ocorrer no 

Beco ou nos arredores.  As datas comemorativas, as exposições de cada artista, os eventos 

musicais, os eventos na pinacoteca ou nos bares; Edvaldo sempre se mostrou atento a esses 

acontecimentos, talvez por suas táticas de sobrevivência junto aos sebos, aos artistas, aos 

bares, aos comerciantes locais. Ele sente ser aquele personagem que pode prestar algum 

pequeno serviço a todos.  Aquele que deve ficar atento a todas as ocorrências para poder se 

preparar com antecedência e traçar estratégias.  
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 Todos os personagens participam e colaboram, principalmente quando o evento diz 

respeito à arte.  E essa disposição em cuidar do interesse da arte do Beco atravessa a todos que 

se implicam no território-beco. Mesmo os que optaram por morar em outros lugares, vez ou 

outra retornam para rever os amigos e participar de alguns eventos de arte ou mesmo  

reatualizar suas conexões. Sobre essa questão Fabio declarou-nos: 

 

 Já tive convite para morar em Brasília, já tive convite pra morar em Recife, mas 

meu umbigo ainda está muito agregado ao centro de Natal (Beco da Lama), aqui a 

gente tem uma base!  Aqui a gente tem um cais, a gente tem uma amizade, aquela 

fraternidade de ajudar um ao outro.  Tem aquele que diz: ‘Fulano, vou lhe dar um 

presente, eu indiquei você para tal trabalho’, ou tem como uma jornalista que me 

disse: ‘Olhe, eu indiquei você pra capa daquela revista’. Então, a gente tem esse 

convívio e eu acho que isso é bom, a gente tem isso de um estar dando força para o 

outro e isso vai crescendo.  Já tem um tempo que tá acontecendo isso. Por exemplo, 

tem a feira do sebo, e aí já convidam um boteco para botar um barzinho lá na feira; 

já convidam o artista pra trabalhar num Box lá, para mostrar as obras. Tem o 

MPBECO, que já abre portas para artistas também (informação verbal)
74

. 

 

Fora os eventos patrocinados por entidades governamentais, os eventos considerados 

grandes, essa correlação de solidariedade, como já anunciamos anteriormente, estende-se ao 

dia a dia. Está na condição da continuidade do Beco e nos personagens do Beco. É claro que 

não estamos aqui defendendo que há essa ou aquela regra de conduta, mas que em alguns 

momentos o funcionamento da máquina requer comportamentos como os citados acima, para 

que ela possa ter consistência para escapar aos dispositivos de captura institucionais e 

possibilitar um espaço coletivo de resistência, uma fronteira. Essa disposição não foi 

orquestrada por nenhum grupo, entidade ou associação. É um fluxo espontâneo que vimos 

emergir a partir de práticas que foram tomando corpo justamente do “lado de trás” das lojas 

do centro do Natal.  

  Contudo, seria só obra do acaso o fato de nascer esse espaço independente para 

a arte justamente no lado de trás dos setores tradicionais do plano urbanístico? Por que num 

beco? Por que no oculto do centro da sociedade potiguar, do lado de fora para onde vão 

dejetos do comércio? Nesse aspecto, Maurice Blanchot nos diz que “A arte está vinculada [...] 

ao que se situa ‘fora’ do mundo e exprime a profundidade desse fora sem intimidade e sem 

repouso” (BLANCHOT, 2011, p. 75). 
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 Entrevista com Fábio Eduardo no Bardallo's, realizada em junho de 2013. 
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Figura 33 Intervenção artística de Fábio no muro lateral do Instituto Federal Tecnológico do 

Rio Grande do Norte-IFRN. 

     

Fonte:<https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-      
frc3/292043_360536140688398_258677940_n.jpg> acessado em 3 de setembro de 2013. 

 

 

3.4 Marcelo Fernandes e as artérias multicoloridas da arte do Beco. 

 

É uma elaboração singular, o momento do artista junto às suas vivências.  O artesão 

da vida passa a compor uma nova maneira de ser com o mundo.  Nessa poiesis são ativadas 

múltiplas bifurcações que darão ao espaço da obra, um fluxo que constrói perspectivas. Assim 

nos falava Marcelo Fernandez, mais um dos personagens artistas que dão ao Beco da Lama: 

“O Beco é berço, berço do quê? Berço do ser útil, agradável, amável” (informação verbal)
75

. 

Marcelo constrói sua arte e a si mesmo em pinceladas que, como ele mesmo nos disse “tratam 

de movimento e pensamento” (idem).  

Figura 34 - Marcelo Fernandes (à frente) e Edrisi Soares no Ateliê de Jotó. 

 
Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 
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Marcelo Fernandez chegou a patentear o Giz de Cera Multicor, com o qual muitas 

telas mostradas aqui foram confeccionadas; segundo esse artista, fez esse material novo nem 

tanto para conseguir alguma bonificação ou direito sobre o uso da invenção técnica, porém, 

quis registrá-la como mais uma de suas obras de arte. É um material de uso e uma obra de 

arte. Marcelo confecciona pequenos triângulos de cera multicoloridos que, quando entram em 

contato com o papel, vão revelando cores que não necessariamente estavam previstas para a 

tela. Para Marcelo, o artista no ato poético é que vai buscando a cor que precisa para cada 

parte da obra. Abaixo (Figura 34), uma obra de Marcelo feita com esse material; obra que se 

encontrava em exposição em uma praça onde ocorria o festival de música do Beco da Lama 

(MPBECO), no ano de 2011 

 

Figura 35. - Obra de Marcelo Fernandes exposta em estande improvisado, montado na ocasião 

do evento musical MPBECO, em Natal. 

 
          Fonte: Marcilio Façanha, 2011.  

 

Apesar de Marcelo Fernandes já ter exposto em galerias fora do país, o artista se 

dizia insatisfeito. Contudo, essa insatisfação não seria algo que o tivesse afetado 

negativamente; ao contrário, segundo ele, seria a vontade de querer sempre continuar 

produzindo e vivendo artisticamente, de nunca parar. Como na frase em que nos afirma: “Se o 

mar estivesse satisfeito parava de fazer aquelas ondas, pergunta pro mar se ele ta satisfeito, se 

o mar para eu paro junto. Do mar eu só quero um onda, nenhuma para tirar eu só quero botar 

mais um onda lá” (informação verbal)
76

.   
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4 . PLÁSTICAS DO BECO 

 

 

 

Figura 36 - Placa na porta da Oficina de Jotó 

 

 
  Fonte: Marcilio Façanha, 2014. 

 
Numa composição entre mundos fronteiriços, personagens da obra, o personagem 

que pinta a obra e o espaço onde a encontramos está o maquinário de uma arte ao alcance de 

todos, assim como um nômade também pode alcançar a todos, pois não se prende e nem 

prende ninguém a nada, a não ser a um constante devir, composição de trilhas para o pensar.  

A plasticidade seria algo como Deleuze; Guatarri (1997b) pensam a propósito de 

“nomadologias”, pois é justamente nesse pensamento que podem ocorrer diferenciações e 

mobilidades continuas para composição de acontecimentos:  

 A cidade libera espaços lisos que já não são só os da organização mundial, mas os 

de um revide que combina o liso e o esburacado, voltando-se contra a cidade: 

imensas favelas móveis, temporárias, de nômades e trogloditas, restos de metal e de 

tecido, patchwork que já nem sequer são afetados pelas estriagem do dinheiro, do 

trabalho ou da habitação (DELEUZE; GUATTARI 1997b, p.201). 

   

Num primeiro momento, podemos entrar em composições com o mundo sensível do 

Beco, com os objetos, personagens, obras etc., para nos compormos com eles.  Antes disso, só 

poderíamos coletar informações que de nada adiantariam se não sentíssemos o ritmo das 

dobras do Beco, as várias dobras geográficas que uma arte nômade proporcionaria. Entramos 

em plasticidades, em devires, que são modos de composição via sensações.  Quando entramos 

no caminhar do artista, que com sua tela passeia de sebo em sebo, passamos a pertencer a esse 

momento, acompanhando-o com o olhar.  



93 

 

A rua pode ser tomada como linha que caminhamos antes de podermos adentrar em 

algum lugar. Acompanhados da teoria dos diversos “platôs” de Deleuze e Guattari, vimos que 

a rua pode ser também como uma linha transversal que passa pelos pontos, e quando não a 

utilizamos para chegar a algum lugar, mas para continuar por mais tempo em caminhada, 

poderemos entrar em zonas de proximidade com os demais caracteres que ela implica: o 

inesperado, o marginal, o louco, o esquizofrênico, o morador de rua, a noite, o ladrão, o 

viciado, a prostituta, o artista. 

 O Beco é também uma rua, mas, mais que isso, ele atravessa lugares como uma rua 

inesperada, não planejada, mas que aconteceu. É quando um devir-rua acopla uma quantidade 

no mínimo razoável de microações, micropolíticas (DELEUZE; GUATARI, 1997a) e 

sensações elevando-se em potência, deixando rastros de suas ações e afetando os que entram 

ou são perpassados por sua zona de alcance. Não há epicentro que oriente esse pensamento de 

devir, e os conceitos que vamos abordando aqui devem também se compor com o pensamento 

de extrair dessas zonas as sensações que nos dirão algo sobre essa retomada da arte dos 

museus para as ruas, bares, sebos etc. É uma como uma retomada para um devir minoritário 

que “[...] é um caso político e apela a todo um trabalho de potência, uma micropolítica ativa”. 

É o contrário da macropolítica e até da história, onde se trata de saber sobre tudo como se vai 

conquistar ou obter uma maioria (DELEUZE; GUATARRI, 1997a, p.89).     

    Na Oficina de Jotó, por exemplo, temos a oportunidade de nos relacionar com 

várias obras ao mesmo tempo, agenciamentos diferenciados dos processos artísticos 

multilineares.  Entrar na Oficina de Jotó é entrar em vários mundos; mundos que se vinculam 

em ritmo entre  linhas horizontais e verticais que  compreendem o fluxo de um lugar-arte. No 

território de Jotó, não há uma macro-história para se contar entre as obras, no entanto, as 

figuras parecem fazer parte de um corpo sonoro colorido.  

Ainda, diferente do museu, no sebo Balalaika, em Jotó ou no Bardallo’s, não 

haveriam artistas escolhidos pela fama que obtiveram, mas devido a outros agenciamentos 

que compõe com o espaço. São outras características que não passaram pelas adequações 

institucionais, não precisaram passar por algum edital para poderem estar ali; não há um 

artista sendo homenageado, nem uma proposta temática que possa interferir num 

agenciamento de livre relação com o quadro.   O caminho já seria o espaço do cultivo da vida, 

e não apenas a passagem.  É “passagem”, mas em outro sentido. O Beco não é uma passagem 

de viajantes peregrinos, mas território de fluxo vital que consegue desvios para que se 

pratique o pensar criativo.  Então, é passagem de fluxos, fluxos desejantes, fluxos picturais. 
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Os nômades não são peregrinos; são personagens que se fazem notar sem se 

oficializar, ou mesmo que se distanciam dessa oficialização. E as obras distribuídas nos 

pontos artísticos do Beco vão aparecendo levadas pelas mãos de artistas em suas visitas 

àquele espaço.  Quando estas obras já não têm um comprador à espera ou uma exposição certa 

no Bardallo’s, por exemplo, ficam expostas nos sebos e demais estabelecimentos do Beco 

aguardando compradores ou mesmo algum evento em que ela posará. 

 Como emerge de forma indeterminada, o fluxo artístico que atravessa o Beco só se 

atualizaria por seus personagens, e esse fluxo não seria uma evolução de algum outro 

momento, mas um acontecimento. Não que represente o primeiro momento de algo, mas uma 

coisa que não se explica por momentos históricos anteriores. É o que acontece, é a 

expressividade (BRÉHIER, 2012) que incita a produção de olhares.  

 O Beco seria o espaço liso de difícil delimitação para tentativas de institucionalização 

de seu espaço e para as pessoas em geral.  Deleuze e Guattari (1997b) fazem uma comparação 

entre os espaços lisos e estriados.  De acordo com o pensamento desses autores, entendemos 

que o espaço liso seria o espaço construído por uma atitude nômade, pela disposição em traçar 

linhas de fuga, pela não centralização ou determinação de trajetos. O espaço estriado seria 

referente aos organismos centralizantes que operam por mecanismos de apropriação 

disciplinar, institucional, molar. Esses dois aspectos estariam presentes nas sociedades 

compondo-nos e decompondo-nos, territorializando, desterritorializando e reterritorializando 

os espaços e as ações. Deleuze e Guattari (1997 b, p.196) apontam ainda que “[...] num 

espaço-tempo liso ocupa-se sem contar, ao passo que num espaço-tempo estriado conta-se a 

fim de ocupar”. E “[...] no espaço estriado, as linhas, os trajetos têm tendência a ficar 

subordinados aos pontos: vai-se de um ponto a outro. No liso, é o inverso: os pontos estão 

subordinados ao trajeto.” (DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p.197).  

 Porém, o que queremos dizer quando falamos do Beco como um espaço liso? 

Novamente sobre essa questão dos espaços lisos, Deleuze e Guattari descrevem que esses são 

parte mesmo de uma paisagem nômade, de uma cena sobre a qual as características de povos 

“nômades” vêm à tona: 

 

O nômade aparece ali, na terra, sempre que se forma um espaço liso, que constrói e 

tende a crescer em todas as direções. O nômade habita nesses lugares, permanece 

nesses lugares, e ele próprio os faz crescer, no sentido em que se constata que o 

nômade cria o deserto tanto quanto é criado por ele. Ele é o vetor de 

desterritorialização.  Acrescenta o deserto ao deserto, a estepe a estepe, por uma 

série de operações locais cuja orientação e direção não param de variar. O deserto de 

areia não comporta apenas oásis que são como pontos fixos, mas vegetações 

rizomáticas, temporárias e móveis em função de chuvas locais, e que determinam 
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mudanças de orientação dos percursos. É nos mesmos termos que se descreve o 

deserto de areia e o de gelo: neles, nenhuma linha separa a terra e o céu; não há 

distância intermediária, perspectiva nem contorno, a visibilidade é restrita; e, no 

entanto, há uma topologia extraordinariamente fina, que não repousa sobre pontos 

ou objetos, mas sobre hecceidades, sobre conjuntos de correlações (ventos 

ondulações da neve ou da areia, canto da areia ou estalidos do gelo, qualidades táteis 

de ambos); é um espaço táctil, ou antes, ‘háptico’ (DELEUZE; GUATTARI, 1997b, 

p.56-57). 

 

 

 Assim, o perceber aí, no pensamento desses autores, é também o incorporar de 

determinadas ações reformulando-as, criando, compondo, já que esse espaço liso fornece 

condições para isso.  É a fertilidade de um deserto, o espaço liso necessário à emergência de 

um pensamento poético.  Pensamento que opera deslocamentos sobre o que seria a linguagem 

“estabelecida”.  

 O Beco pode ser sentido como um lugar de espaços lisos, onde os dispositivos 

normalizadores escorregariam. Ele ainda não passou por um processo de requalificação, ou 

gentrification, como sofreu o lugar vizinho - a Ribeira – e se aproximaria, assim, no sentido 

que falaram Deleuze e Guattari (1997b), de um espaço “liso”.  De acordo com um de nossos 

personagens artistas, Tiago Vicente, O Beco da Lama guarda uma característica importante, 

que é a de ser “todo um conjunto no qual nós fazemos parte. Você é também, o papudinho que 

tá no meio da rua, o Beco tem esse característica de seu um lugar onde todos fazem” 

(informação verbal)
77

.   

 

Figura 37 - Frase de autoria de Civone Medeiros no muro de uma das ruas do Beco da Lama 

 
     Fonte: Marcilio Façanha, 2013 

 

Nessa discussão, uma característica importante que vimos é que a dinâmica do Beco 

faria um corte no campo da arte potiguar, no espaço estriado das instituições interligadas via 

Estado, nos museus, nas pinacotecas, nos órgãos e institutos com todo seu secretariado, suas 
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agentes institucionais etc. Esse corte formaria  espaços livres, férteis, autônomos, para uma 

arte não separada da vida, uma plástica que pode vir a respingar no restante da cidade.   

 

Figura 38 - Poesia do escritor Jobel Costa exposta no Bardallo's 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
.           Fonte: Marcilio Façanha, 2013 

 

. Sabemos que artistas com características semelhantes às que encontramos junto aos 

artistas do Beco da Lama podem estar espalhadas por outros lugares de Natal, do Brasil e do 

mundo. Porém, artistas e demais personagens entrelaçados, convivendo em um mesmo 

espaço, produzindo e expondo todos os dias uma quantidade considerável de obras circulando 

entre sebos e bares, faz daquela localidade um território singular para pensamos, de forma 

sociológica, a prática artística.   

Figura 39 - Frase em um dos muros do Beco da Lama. 

 
        Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 
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Os artistas do Beco, sejam eles já relativamente consagrados ou ainda desconhecidos 

do grande público, reconhecem aquele lugar como local ímpar, que potencializa suas obras e 

suas vidas.  Assim se expressa Wagner Oliveira, um artista plástico emergente daquele 

cenário:  

 

Comecei a andar em Natal graças a um amigo meu; o advogado Fabiano Moura 

indicou o meu trabalho ao Myerson Costa, que gostou muito do meu trabalho; ele 

me levou para conhecer o Lula (Belmont) no Bardallo’s, onde fiz minha primeira 

exposição individual. Meu trabalho repercutiu positivamente. Passei a frequentar 

aquela parte de Natal e fiquei apaixonado por tudo aquilo, todo aquele lugar. Ir ao 

Beco da Lama e não ouvir falar em Jotó, Ramos, Lula e outros... É praticamente 

impossível. Não que eles divulguem conscientemente uns aos outros, mas parece 

que aquele lugar, o camelódromo, os sebos, o Bardallo’s, parece estar conectado aos 

seus personagens, importantes ou não... (informação verbal)
78

. 

 

 

O Beco operaria no interstício, ora não deixando os artistas caírem de vez nos 

paraísos artificiais ou abismos infernais, ora jogando-os em rituais dionisíacos que os 

fortalecem em seus traços e permitem seus retornos à batalha do presente com seus 

respectivos nomes escritos ao fim de cada obra.  

 

 

4.1 Por um mergulho nas badaladas do Bardallo’s Comida e Arte 

 

Conversamos com o proprietário do Bardallo’s, Lula Belmont, que, além de ser o 

responsável pelo bar, é articulador de um bloco carnavalesco - “As Kengas” - que percorre as 

ruas do Beco da Lama no carnaval. Lula, que informou sempre ter estado envolvido com 

práticas artísticas, principalmente no campo das artes cênicas, viu a necessidade, no final da 

década de 1990, de agregar mais um espaço para expressões artísticas na cidade de Natal.  

Surgiu então o Bardallo’s Comida e Arte, na Rua Gonçalves Ledo, no bairro Cidade Alta 

(Beco da Lama), lugar onde sempre encontramos algum artista da Cena Potiguar.  Lá, vimos 

pela primeira vez Tiago Vicente, Marcelu’s Bob, Wagner Oliveira e Assis Marinho. Assis, 

por exemplo, passeava por entre as mesas com uma tela que acabara de produzir e que 

oferecia aos presentes. Conhecemos Tiago Vicente na ocasião em que ocorria uma exposição 

de arte naif de artistas do Rio Grande do Norte. Ele, assim como Assis, também segurava uma 
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tela que tivemos a oportunidade de fotografar e trazer para ilustrar nossa pesquisa.
79

 Na 

ocasião, Tiago havia marcado um encontro com um cliente que encomendara um trabalho.  

Assim como Tiago e Assis Marinho, conhecemos Wagner Oliveira também no Bardallo’s, no 

dia de uma de suas exposições: Balaio de Gatas;  No Bardallo’s também vimos Marcelu’s 

Bob, no entanto, numa tarde em que, apenas nos apresentamos, mas não tivemos 

oportunidade de conversar dado o estado de embriaguez do artista (o que foi compensado em 

outras ocasiões e em outros lugares do Beco, onde a conversa fluiu). 

 Como já anunciamos, no Bardallo’s ocorrem constantemente exposições dos artistas 

que frequentam o Beco. Um dos eventos no referido bar, que ocorre anualmente, é a 

exposição das obras de artistas locais em homenagem a temática da obra A Última Ceia de 

Leonardo Da Vinci.  Em geral, são obras pintadas por alguns dos artistas que acompanhamos 

aqui, como Assis Marinho, Djalma Paixão, Tiago Vicente, além de outros, que, somados, 

devem atingir a quantia de doze artistas para compor a exposição.  

 

Figura 40 - Obra do artista plástico Valderedo em exposição no Bardallo’s 

 
          Fonte: Marcilio Façanha, ano 2013 

 

 

Lula afirmou sempre ter sido ligado à cena artística de Natal.  Na década de 1980, já 

possuíra outro espaço, também no Beco da Lama, com proposta semelhante, unindo obras de 

arte, apresentações artísticas e o ambiente informal de um reduto boêmio.   

 

Eu sempre fui ligado a práticas culturais”. Eu sou do teatro e com o tempo fui vendo 

a necessidade de um espaço onde se juntassem todos os segmentos. Mas não queria 
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aquele espaço convencional. Eu queria que as coisas acontecessem, tanto nas artes 

visuais, como nas artes cênicas, na música, e assim a gente vai juntando. Nos anos 

oitenta já tínhamos outro espaço, aí eu passei oito anos fora de Natal, depois quando 

voltei abri o Bardallo’s (informação verbal)
80

. 

 

     Vimos, dessa forma, as coisas acontecerem no Bardallo’s: os artistas vão 

chegando para se divertir nas noites do Beco aproveitando para expor e vender suas obras; os 

demais buscam convivência com eles, e vão se aproximando de momentos artísticos e da 

possibilidade de protagonizarem momentos poéticos. Todas as noites de “badalação” antes de 

um novo amanhecer, um sino que tem na porta do bar é tocado e serve para avisar aos 

“etiliconóides”
81

 que o estabelecimento está fechando (dando um tempo).   

 

Figura 41 -  Sino do Bardallo’s Comida e Arte 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=328737047247902&set=t.100002075339199&type=3&theater>acessado em 

4 abril de 2013  

 

 Assim como nos informou Lula Belmont, o espaço “vai acontecendo”, na maioria das 

vezes, tendo a arte como “elemento de ligação”: é o assunto a ser conversado ou o mote que 

precisava para iniciar um contato, uma paquera, uma amizade etc. Qualquer lugar poderia 

servir de ponto de encontro, mas não seria em qualquer lugar que encontraríamos artistas 

plásticos, músicos, atores, dançarinos, poetas em meio a obras de arte; enfim, todo um 

material fruto de uma poética que acaba por atiçar todos, levando, assim como aconteceu 

conosco, as pessoas à possibilidades de produção de olhares e sentidos na explosão causada 

pela efervescência daquele lugar.  
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 Lula Belmont, em entrevista concedida à nossa pesquisa realizada no Bardallo’s, no início de 2013 
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 Expressão retirada da temática de alguns personagens do artista plástico Marcelu’s Bob, que deveremos ver 

mais adiante no tópico que trata desse artista.    
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O Bardallo’s, ainda segundo depoimento de Lula Belmont, não precisou de muita 

exposição midiática para começar a acontecer. Lula já sabia da efervescência do Beco da 

Lama, e na década de 2010 disse ter precisado apenas manter o fluxo da proposta do Beco: 

 

Eu já tive um envolvimento com algumas mídias, mas quando eu abri o Bardallo’s 

eu não fui atrás dessas mídias, as coisas foram acontecendo, os próprios artistas 

foram agregando público, depois é que se fez alguma mídia, mas no começo foram 

os artistas que iam fazendo exposições, performances e cantando que foi agregando 

um público. A proposta era essa, não teve inauguração, eu abri as portas e vamos 

começar (informação verbal)
82

. 

 

 

 Para um artista expor seu trabalho no Bardallo’s é preciso, antes de tudo,  mostrar a 

Lula Belmont algumas telas. Mas para o material ser considerado arte e para ser exposto no 

Bardallo´s e no restante das paredes do Beco, o artista teria também que ter a arte como parte 

de sua vivência cotidiana.  Assim, não seria qualquer artista e qualquer obra que poderia 

compor ali. Vimos que era preciso fazer com que os demais interagissem com a proposta do 

artista.  Notamos que era preciso deixar transparecer a vitalidade que ajudou a compor a obra, 

o envolvimento do artista com aquilo que ele quer apresentar. Podemos, então, pensar que ali 

não entraria a questão da arte pela arte, nem a espetacularização do lugar. Lula Belmont não 

abre edital nem sai à caça de artistas para exposição ou promoção de seu espaço. Como ele 

mesmo disse em seu depoimento, no Bardallo’s as coisas “acontecem”. Não é currículo, nem 

algum critério técnico que valem, mas a experiência das práticas artísticas conectadas com a 

vida.  

 

Ele é um bar, é onde você pode se expressar.  Nós aceitamos opiniões e sugestões 

para que as coisas acontecessem, desde a culinária e tudo. Assim vamos levando. A 

gente foi convidando o próprio pessoal aqui da cidade, os artistas com ateliê ou não, 

e aí as coisas foram acontecendo. O Bardallo’s é um lugar que também pode dar 

algum conhecimento. Aqui vêm muitas pessoas jovens (informação verbal)
83

. 

 

 

O jovem que veremos na figura 41, o artista plástico e poeta Luciano Rock, é um 

desses artistas que se aproximou do Bardallo’s e conseguiu espaço para expor suas telas e 

mostrar sua proposta. Primeiro, conhecemos Luciano no espaço de Jotó e, assim como 

aconteceu com os demais, fomos desenvolvendo uma convivência. Conversamos sobre os 

personagens que Luciano trazia às telas e até compomos com ele algo de poético que acabou 
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se perdendo nas noitadas do Beco.  Em um dos momentos que tivemos contato, o artista em 

questão nos falava de seu apreço pelo Beco da Lama, pelos espaços do Bardallo’s, de Jotó, 

Ramos:   

 
Naturalmente cada cidade desenvolve seus pontos de referências culturais a soma de 

incontáveis pessoas que anonimamente deixam sua marca e, na fusão de gerações, 

constroem esses pontos. De forma geral esses lugares estão sempre ligados aos bares 

e cabarés, isso porque são esses espaços onde as pobres almas podem apresentar-se 

de maneira mais real, mais espontânea. É na embriaguez onde muitos se encontram 

consigo mesmo, encontram sua inspiração para a vida, para o amor e para a arte em 

especial. É nesse submundo que os poetas encontram prostitutas, que, por sua vez, 

encontram os cidadãos, os vagabundos e encontram-se todos. Daí forja-se o 

verdadeiro celeiro cultural de uma cidade. Isso é o Beco da Lama. Para viver sentir e 

entender um pouco de Natal, é preciso viver uma bela noite no fabuloso Beco 

(informação verbal)
84

  

 

 

Figura 42 - Luciano Rock no Bardallo’s 

 
    Fonte: http://joseanatal.blogspot.com.br/search?q=luciano+rock Acessado em 14 de dezembro de 

2013. 
 
 

Figura 43- Obra de Luciano Rock adquirida por Lula Belmont e exposta no Bardallo’s. 
 

 
        Fonte:<https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/263261_442910042472548 

_1355485272_n.jpg> Acessado em 14 de dezembro de 2013. 
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Vimos que, realmente, os artistas vão aparecendo no Bardallo’s. É uma opção para 

quem procura, quiçá, diferenciações nas experiências artísticas e poéticas.  Obras de arte estão 

sempre sendo colocadas e retiradas das paredes do Bardallo’s. Ocorria também, nas quintas-

feiras do Bardallo’s, um evento que permitia a qualquer pessoa ser o disc-jóquei do lugar, no 

projeto: “Hoje o DJ sou eu”. Qualquer pessoa podia compartilhar de seu gosto musical e 

assumir a trilha sonora de uma noite no Bardallo’s. Sobre a questão do reconhecimento, a 

aceitação do Bar por parte dos artistas, de certo segmento da população de Natal como sendo 

espaço alternativo para a arte e a cultura na cidade, Lula declara:  

 

Se a gente é reconhecido ou não como espaço de arte, ao menos nosso trabalho é 

feito para isso. Mas a aceitação é boa. Eu digo que oitenta por cento dos artistas da 

cidade sempre estão ligados aqui, sempre passam aqui e a gente convinda para 

alguma coisa, outros já vem com uma sugestão, então a cidade aceita. Bom seria se 

houvessem outros espaços na cidade toda.  Aqui a gente até já fez alguma parceria 

através de editais, mas na maioria dos eventos não (informação verbal)
85

. 

 

   

O nosso estudo do Bardallo’s nos mostrou um pouco mais sobre o que se passa nos 

“andares de baixo”, como diria Certeau(1994) em relação aos olhares institucionais, sem 

cairmos nas armadilhas de pensar esses locais “marginais” às instituições como carentes de 

intervenção do governo. Mesmo nós, por vezes sujeitos das investidas disciplinares 

acadêmicas podemos, como aponta Certeau:  

Analisar as práticas microbianas, singulares e plurais que um sistema urbanístico 

deveria administrar ou suprimir e que sobrevivem a seu perecimento. Seguir o 

pulular desses procedimentos que, muito longe de ser controlados ou eliminados 

pela administração panóptica, se reforçam em uma administração ilegitimada, 

desenvolvidos e insinuados nas redes de vigilância, combinados segundo táticas 

ilegíveis, mas estáveis a tal ponto que constituem regulações cotidianas e 

criatividades sub-répticas que se ocultam somente graças aos dispositivos e aos 

discursos, hoje atravancados da organização observadora (CERTAU, 1994, p. 175).   

  

 Passamos, então, ao encontro de uma arte que propõe se construir nas bordas.  O 

pensamento sobre uma arte solicitante de coexistir nas bordas nos levou à percepção da 

emergência de um território arteante que se realiza nos processos de resistência aos aparelhos 

de captura institucionais, a priori um sistema de regras pré-estabelecidos por um 

agenciamento de poder que o coordena.  Estamos trabalhando sob a hipótese, então, de um 

território nômade, que se chamará também de território-beco, que proporciona possibilidade 

de as práticas artísticas respirarem com seus próprios pulmões, seus próprios bolsões de tinta.  
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Saímos, aqui, em busca de reflexões a respeito do que um espaço de atuação artística pode 

proporcionar quando acontece de forma espontânea.   

 

Figura 44 - Tarde de intervenção artística 
86

 

 
Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

Concretamente o Beco seria, agora, também galeria de vivência artística, assim como 

os bares, as ruas, os muros.  É o Beco do pedinte, do morador de rua, do viciado, da prostituta, 

do bêbado, do bancário, do retirante, do marceneiro, do professor, do médico, do acadêmico, 

do ator.  Todos podem utilizar-se daquele espaço e fazer arte junto a ele, compor olhares, 

vivências, histórias, e tornar-se um personagem do Beco, do transversal, da fronteira e da 

“explosão”, pois, de acordo com Duvignaud (1971, p.24), “A arte é uma espécie de explosão, 

implica uma temporalidade diferente, uma explosão no seio de uma sociedade”.  É dessa 

explosão que precisávamos, pois, senão era como se não estivéssemos lá. Era preciso sair de 

nossa proteção acadêmica e procurar sentir o outro tempo e outro espaço daquele mundo.  

Deleuze observa, em um de seus escritos sobre uma obra de Proust, que: 

  

O que a arte nos faz descobrir é o tempo real tal como se encontra enrolado na 

essência, tal como nasce no mundo envolvido da essência, idêntico a eternidade. O 

extra temporal de Proust é esse tempo no estado de nascimento e o sujeito-artista 

que o descobre (DELEUZE, 2010, p.44). 
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Instituto Federal Tecnológico do Rio Grande do Norte, em frente ao bar do Zé Reeira. Na imagem, alguém 

preenche parte do desenho “Os Encapuzados”, de Marcelu’s Bob. 
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Podemos pensar que é permitida aos artistas do Beco a construção de seu modo de 

lidar com a arte, de praticá-la, olhá-la, manejá-la, senti-la, conectá-la à força de um bando de 

personagens que darão continuidade a expressão surgida na intervenção da obra no Beco. Ora, 

Deleuze e Guattari argumentam que o bando age por sua conta, o bando funciona por meio de 

relações singulares: 

 

 [...] os bandos são grupos do tipo rizoma por oposição ao tipo arborescente que se 

concentra em órgãos de poder. É por isso que os bandos em geral, mesmo de 

bandidagem, ou de mundanidade, são metamorfoses de uma máquina de guerra que 

difere formalmente de qualquer aparelho de Estado (DELEUZE; GUATTARI, 

1997a, p.22). 

 

As forças da arte de um território fronteiriço, como ocorre com o  Beco da Lama em 

suas intervenções poéticas, agenciamentos maquínicos da poieses, quando se erguem, ou 

quando são chamadas a se erguer, atraídas por outras forças que as compõem, podem vir a 

formar “dobras” (DELEUZE, 2012) que venham a ser reinvestidas no mundo ou para outros 

mundos, ir do meio obscuro e confuso do pensamento e ganhar um plano consistente, mas que  

não necessariamente deverá remeter-nos às formas molares de organização, mas às 

intensidades e aos acontecimentos. Estamos tratando de modos de ser e pensar, carregados de 

contágios ocasionados por processos inventivos de uma tática de arte periférica, que uma vez 

manifestada em uma obra de arte, “[...] reagem sobre todos os outros campos” (DELEUZE, 

2010b, p. 36). Pensemos como se algo nos perpassasse num corte transversal, afetando nossos 

corpos e os de nossos personagens, fazendo emergir, em meio às conversas sobre lugares e 

arte, expressões como: “Eu sou um artista marginal” (informação verbal)
87

. 

Figura 45 -  Frase em um dos muros do Beco, próximo ao bar de Nazaré. 

 
       Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 
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 Essa frase é recorrente entre os próprios artistas e donos de sebos, sendo ela pronunciada sempre quando 

tratamos de localizar os espaços formados por essa parcela de artista frequentadora e praticante do espaço do 

Beco.  O além de artista marginal, nesse mesmo sentido ouvimos em nossas conversas expressões como “artista 

maldito”, “arte underground” etc. 
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4.2 A Oficina de Jotó 

Figura 46 - Corredor e antessala da galeria de Jotó. 

 

 
    Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

 

Não há placas ou avisos indicando que ali na Rua Vigário Bartolomeu
88

 

encontraríamos uma galeria de arte ou oficina com os quadros de artistas da cidade do Natal.  

Parece-nos mesmo que algum tipo de contágio fez daquele espaço um ponto de encontro para 

artistas e apreciadores de arte, sem indicação prévia. Para aquele espaço se destinam 

determinadas pessoas ou grupos com algum interesse ou ligação com as artes plásticas, mas 

não só isso. Há o interesse em conviver com os personagens construtores dessas artes.  

  Podemos encontrar de tudo, naquilo que poderia ser comparada a uma 

Wunderkammer do Beco, um espaço das maravilhas semelhante à proposta estética das “salas 

das maravilhas” medievais, os primeiros locais destinados à apreciação de objetos exóticos, 

esculturas, pinturas etc. Agamben descreve a Wunderkammer dessa forma: 

  

[...] mais do que diante de quadros, temos a impressão de nos encontrarmos, como já foi 

observado, diante de uma única imensa tapeçaria na qual flutuassem cores e formas 

imprecisas; e surge espontânea a questão se não acontece, por acaso, com esses quadros, 

aquilo que acontecia com as conchas e os dentes de baleia do sábio medieval, os quais 

encontram a sua verdade e o seu autêntico senso apenas ao serem incluídos no harmônico 

microcosmos da Wunderkammer. Isto é, parece que as telas singulares não têm realidade 

fora do imóvel Theatrum pittoricum ao qual são confiadas ou, ao menos, que apenas nesse 

espaço ideal elas adquirem todo o seu sentido enigmático (AGAMBEN, 2012, p.63). 
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 O espaço desse estudo compreende o complexo socioespacial Beco da Lama, em Natal-RN. A oficina de Jotó 

fica no bairro Cidade, onde está o Beco. 
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  Ousamos pensar que, diferente da Wunderkammer, essa galeria das maravilhas 

oferece algo além. É que, no Beco, as obras parecem ganhar força e um poder de mobilidade, 

e não salientamos isso apenas por ganharem molduras feitas pelo próprio Jotó, mas porque 

elas, na verdade, permanecem conectadas a uma atmosfera artística que se produz no próprio 

território, por intermédio dos artistas, de personagens do Beco, de outros agenciadores, enfim, 

de todo um território selvagem que acaba por se potencializar quando encontram 

interconexões, ao modo de platôs ou pontos de bifurcação que redistribuem os fluxos que os 

atravessam.  

 Impulsionados por autores como Deleuze e Guattari, permitimo-nos a expressar que 

lá, as sensações tomadas das expressividades das obras e da convivência com o espaço  

potencializam e, ao mesmo tempo, ajudam a dar continuidade às articulações em torno das 

práticas independentes. Obras e vivências artísticas construídas naquela atmosfera e 

ocorrendo paralelas ao que temos de comum no que diz respeito à institucionalização artística 

(a ida aos museus e aos institutos de arte), realizam uma nova proposta não só para a prática 

artística, mas para uma vida pulsante da arte na cidade.   

 O processo é aparentemente simples: o autor produz a obra em seu momento particular 

e essa obra chega ao Beco da Lama (levada por ele ou por outro), que a empresta movimento.  

A obra, por sua vez, movimenta-se primeiramente nos espaços em que os sebos e bares lhes 

fornecem.  Lembramos também que essa mobilidade da obra não é uma movimentação 

somente física, mas um tipo de deslocamento que também nos desloca junto ao seu 

acontecimento poético.  

Os artistas, os envolvidos com a arte, os envolvidos com os personagens artistas e os 

demais apreciadores daquele espaço procuram um modo próprio de relação com as pessoas, 

onde cada obra pode ser também instrumento de contágio, cada tela ou escultura acontecendo 

como ferramenta que encontra ou abre brechas para levar o território-beco adiante. Na cidade 

do Natal, já vimos, há obras desses artistas expostas em hotéis, institutos, residências 

particulares, escolas etc.     

 Ao colocarmos a Oficina de Jotó e os demais espaços do Beco como locais que 

permitem reinvenções para um cotidiano, não estamos apontando para lugares mágicos que 

não existam na própria cidade. Tratamos de lugares com paredes livres para a arte, e que não 

pedem nada muito além de uma vivência artística e algumas telas que sejam parte de uma 

vida que passou a se dedicar à arte.   
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Figura 47 - Obra de Jotó exposta em sua oficina. 

 
    Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

   

 

Em nossa primeira visita a Oficina de Jotó, encontramos o artista plástico Edvaldo 

Correia (Catarro) varrendo e organizando alguns papéis que se amontoavam pelo chão. Entre 

esses papéis havia obras de Assis Marinho, Tiago Vicente e uma dezena de outros artistas. 

Todas as obras esperando por moldura e algum eventual comprador. Até espadas feitas com 

bico de peixe podemos encontrar naquela galeria.  

        
89

Figura 48 - Em destaque, uma espada artesanal feita pelo artista Rafael Araújo 

 
          Fonte: Marcilio Façanha, 2011. 

 

Obras de praticamente todos os artistas que já passaram pelo Beco da Lama são 

encontradas por toda parte na Galeria de Ângelus Desmoulins, o Jotó.  É um lugar onde 

apontamos para a “resistência” de agrupamentos que, mesmo à margem do saber 
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 Rafael foi um dos ajudantes que passaram pela Oficina de Jotó. O principal material que compõe o artefato 

seria o bico do peixe do agulhão, espécie da família dos xifiídeos. 
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personificado dos institutos, tanto do campo estabelecido das artes plásticas, como também de 

outras esferas sociais, consegue, em pequenos eventos, procriar um fluxo artístico contínuo, 

potencializando novos rizomas artísticos.   

 

 
Figura 49 - Obra de Jotó exposta em sua Galeria 

 
 Fonte: Marcilio Façanha, 2011. 

 

 

Na linha de pensamento que sustenta nossas hipóteses, podemos inferir que partem 

dali efeitos poéticos constituinte, em seus desdobramentos, do imediato de uma vida resistente 

artisticamente; resistente à acomodação, à hierarquização, à normatização do presente. 

Presente esse repensado ou “reexistido” nas práticas daquele território. Nessa proposta de vida 

e arte, naquele espaço, Jotó emergiria como uma espécie de “chefe” de bando, um 

personagem que é, ao mesmo tempo, artista plástico, agenciador e marceneiro, parceiro da 

arte marginal, divulgador, promotor, luthier, colecionador e conhecedor tanto do modo como 

são produzidas as telas quanto de aspectos biográficos dos artistas que as produziram. O fato 

de estarmos colocando Jotó nesse lugar não significa que estamos falando de um sujeito do 

poder concêntrico. Ao contrário, estamos guiados por outro sistema de referências, estratégias 

moleculares (GUATTARI; ROLNIK, 1996) que formam pontos de efervescência, platôs que 

alimentam extensões rizomáticas para distribuição de inventividades poéticas.      
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Figura 50 - Fonte de material jornalístico retirado do guia cultural “Solto Na Cidade”, 

veiculado na primeira quinzena do mês de maio do ano de 2010. 

 
                                   Fonte: Marcilio Façanha, 2014

90
  

 

 Esse território de Jotó é uma mistura de oficina de fabricação de molduras e galeria 

de arte, além de outros desdobramentos possíveis.  Seria Jotó quase um marchand, mas, mais 

que isso, também artista e crítico em seu maquinário, seu sistema, que é não necessariamente 

seu, mas o envolve nessa relação de produção mútua.  É o mundo de Jotó que parece ser 

também dessa parcela da arte potiguar que se ergueu e insiste na permanência à margem,  

“periférica”, aquela que “acontece” fora dos museus.  Não por acaso, foi nesse ambiente onde 

encontramos quase todos os artistas que citamos em nosso trabalho de doutoramento. 

  Em alguns momentos, conversando com Jotó, esse personagem astuto do território 

das artes “periféricas”, captamos algo que nos indicou o desdobramento de uma prática 

artística re-cotidianizadas, contadas não somente pelos registros gerais da história das artes, 

mas agora por aqueles que sentem os efeitos do fenômeno dessa poieses “re-territorializante”. 

Na expressão de Jotó: 

 

[...] aqui na verdade, rapaz, é uma comunidade [...] para expor aqui basta a gente se 

conhecer... Eu recebo qualquer artista: novo; velho; bom.  Aqui a gente não tem esse 

negócio não [...] e ao contrário, se precisar de alguma ajuda tem eu, tem Fábio, a 

gente dá uma mão. Não é dizer que a gente vai ensinar... Mas a gente ensina 
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 A reportagem fala sobre o dia do artista plástico e buscou espaços como o de Jotó para retratar a prática de 

arte. O grupo “Solto na Cidade” pode ser visitado no endereço eletrônico <http://www.soltonacidade.com.br/ 

 sobre>. Acesso em: 05 de janeiro de 2014. 

 

http://www.soltonacidade.com.br/sobre%3c
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também. Já aparecerem muitos aqui [...] aqui é uma oficina como uma galeria 

também... (informação verbal)
91

. 

 

Diferente de como ocorre em museus ou galerias, onde obras ficam expostas de 

forma bem calculada para dar um destaque e/ou distinção aos quadros com luzes 

adequadamente direcionadas, o ateliê de Jotó surge-nos mais como uma espécie de oficina- 

galeria, onde seu mundo estaria em construção, e essa construção não cessaria ao final do 

expediente. Os quadros ficam amontoados no chão ou em estantes e mesas, todos dispostos 

sem hierarquia e de forma aleatória. Nosso olhar não está isolado de interferências do lugar; 

as obras parecem ser iluminadas umas pelas outras, parecem entrar em um ritmo que as 

conduz e nos conduz. Não tem hora para acabar, não tem hora para começar. Não estamos 

seguros naquele momento. Na verdade, fomos soltos e liberados para conhecer mais e mais 

aquele espaço de arte e vida.  

Figura 51 - Tela de Marcelu’s Bob na oficina de Jotó. 

 
Foto Marcilio Façanha 2013. 

Conhecemos, no espaço de Jotó, os artistas Hebert e Tony, desconhecidos - até a 

época de nossa pesquisa - do cenário institucional das artes do estado do Rio Grande do 

Norte, mas que somaram sua poética àquela comunidade, que já contou também com 

Catarro
92

e também conta com a presença constante de Fábio Eduardo, Assis Marinho, 

Marcelu’s Bob etc.  

 Hebert trabalha construindo mosaicos com azulejos. Tony, por sua vez, especializou-

se na arte minimalista, a mesma que Jotó também trabalha. Tanto Tony quanto Hebert, além 

de produzirem suas obras na oficina de Jotó, ajudavam-no na limpeza e organização do 

espaço. Mas o que ambos me confidenciaram foi que o que mais agradava ali era a 

convivência com as práticas artísticas. Dizia Herbert que a todo o momento havia algo para 

conversar e conhecer, pois todo dia o espaço recebia visitas de várias pessoas, artistas e obras  
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 Declarações de Jotó cedidas à pesquisa no ano de 2011. 
92

 Catarro, por desavenças com Jotó (seu primo), parou de frequentar o espaço. 
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chegando e saindo sempre. Tony, além de artista plástico, é percussionista, e às sextas-feiras é 

o dia das apresentações poéticas e musicais no espaço de Jotó.  Abaixo, obras desses dois 

personagens:     

Figura 52- Mosaico do artista plástico Herbert exposto na oficina de Jotó. Herbert chegou a alugar um 

espaço dentro da oficina. 

 
             Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

Figura 53 - Na oficina de Jotó, Tony começa uma de suas telas.  

 
              Fonte: Marcilio Façanha, 2013.  

 

Figura 54 - Obra de Tony feita na Oficina de Jotó. 

 

               Fonte: Marcilio Façanha, 2013.  
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 A venda das telas nem sempre dizem respeito só à questão financeira. Pode ocorrer 

que uma obra seja comprada e ali deixada para apreciação por um longo tempo.  O que parece 

importar, para muitos no Beco, é o fato de poderem participar de uma troca de experiências 

com a arte advinda dali, dos artistas do Beco; ter uma vivência com esses novos locais de 

movimentação artística. Ter uma convivência com um mundo underground da arte e, por 

vezes, sentir uma sensação de proximidade que os institutos convencionais não propiciariam.  

 Não são poucos os lugares em Natal nos quais vimos obras que passaram pelo espaço 

de Jotó ou pelo sebo Balalaika de Severino Ramos, pelo Bardallo’s Comida e Arte ou pelo 

Bar de Nazaré etc. Assim como encontramos muitas pessoas fora do Beco com algo a relatar 

sobre experiências marcantes vivenciaram lá. Expressões que indicam ser, ali, o mundo das 

possibilidades, um território arte que inventa, não para só na criação e escoamento de obras de 

arte, mas que avança sobre as pessoas e os corpos, com propostas artísticas; e por que não, de 

certo modo, subversivas e profanadoras?  De todo modo, constatamos que as propostas não 

advêm de nenhuma vanguarda política ou órgão institucional, mas da própria dinâmica dos 

espaços. Ousamos dizer que ir ao Beco da Lama representou-nos, também, uma ida a um 

espaço fora do terreno estriado da cidade.  

Figura 55 - Fábio Eduardo nos encontros das sextas- feiras, na oficina de Jotó, mostrando seu 

mais recente trabalho. 
 

 
       Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

As sextas-feiras na Oficina de Jotó parecem ter se transformado em um momento 

para poetizarmos a respeito das obras.  Nessas ocasiões, por volta das dezoito horas começam 

rituais de confraternização, com vinho, cachaça e demais aparatos que componham a mesa do 

banquete dos artistas, compradores, marchands, curiosos, jornalistas, pesquisadores (nosso 

caso) e os interessados nessa vivência.  As obras, na ocasião desses encontros, são alvos 

constantes de comentários vindos de todos os lados. São opiniões vindas de pessoas que estão 

ali só para ficarem alguns instantes, alguém que foi para lá por acaso, por intermédio de um 

amigo; até mesmo os que já chamamos aqui de “homens de gosto” vão ao espaço de Jotó para 

ouvir a todos, apesar de lá o comentário deles ser só mais um entre tantos. Entre marchands 
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experientes ou quem deseja apenas adquirir sua primeira tela, de artistas iniciantes aos já 

premiados, o espaço de Jotó acolhe a todos.   

 Quando nós, pesquisadores, comparecíamos a essas reuniões, distanciávamo-nos um 

pouco e tentávamos captar que tipo de conexões havia entre as mensagens ditas nos encontros 

e o Beco. Procurávamos saber o que estava se compondo ali, e quais as linhas que iam sendo 

traçadas. Cada sexta-feira em Jotó era como uma obra viva que caminhava junto à obra do 

Beco.  Ocorrem pinceladas verbais que parecem se juntar, formando uma colcha de retalhos, 

um tecido de muitos cortes e muitas cores num mosaico. É desse patchwork que as obras e 

seus autores vão construindo um território artístico.  A sexta-feira em Jotó talvez seja o dia de 

maior efervescência daquela oficina-galeria, mas esse mosaico que dá às obras sua 

consistência é feito todos os dias. Os comentários são livres, e todos, de um jeito ou de outro, 

perfazem sua trilha. Não há zona de conforto ou espaço para sedentarização das ideias; as 

lembranças só ganham consistência se formarem zonas de ritmo com o território-beco, se 

houver um reconhecimento das pegadas pela zona aparentemente esquizofrênica do Beco da 

Lama. 

 

Figura 56 - Marcelo Bobs e Edrisi Fernandes em momento de confraternização no espaço de Jotó 

 
         Foto: Marcilio Façanha 2013. 

 

 Quando perguntávamos sobre algum artista que estava ausente naquele momento, 

ele era quase sempre lembrado por suas peripécias, suas intempéries, seu humor, suas lutas, 

seus toques e truques diante dos desafios do tempo. Sobre técnica pouca coisa era falada. É 

como se houvesse uma inversão no processo de “esvaziamento de conteúdo” que vimos 

anteriormente com Agamben(2012).   Esse esvaziamento ocasionado pela separação contínua 

da vida e da arte, ainda segundo Agamben (2012), também afetaria os processos criativos do 

próprio artista, pois ele tenderia para o nada, e para uma constante “nadificação” de si mesmo 
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e da obra, é a arte pela arte, “[...] o puro princípio criativo-formal, cindido de todo conteúdo, é 

a absoluta inessecialidade abstrata que nadifica e dissolve todo conteúdo em um contínuo 

esforço para transcender e realizar a si mesma” (AGAMBEN 2012, p.96).     

Em nosso caso, vimos que as expressões buscadas pelos artistas tendiam  

confundiam-se com  as cores do Beco. Para os membros do bando artístico de lá, as 

características do artista, suas técnicas (não somente em se tratando de pintura), seu jeito, seu 

comportamento, todos esses elementos são costurados a uma atmosfera própria, para 

alimentar o levante de uma poética singularizante. Caso a obra não entre no ritmo do Beco, 

ela poderia até figurar por lá durante algum tempo, porém, não entre as demais. Ficaria quase 

esquecida em algum canto, esperando, talvez, ser reinventada, retocada. Poderá ser devolvida 

ao autor; poderia até mesmo servir apenas como moeda de troca. 

O acontecimento dessa arte pincelada no Beco da Lama e, em suas adjacências, passa 

a ocorrer também, como é o caso do ateliê  de Jotó, à margem dos grandes centros promotores 

de distinção política e artística, dos centros que têm o museu como um de seus pontos 

importantes.  Nesse sentido, de acordo com Ranciére(2011, p.03),  o museu seria: “Um lugar 

aonde visitantes solitários e passivos vêm encontrar a solidão e a passividade de obras 

despojadas de suas antigas funções de ícones da fé, de emblemas do poder ou de decoração da 

vida dos Grandes” (RANCIÈRE, 2011 p. 03).  Mesmo assim, não vemos o Beco como um 

simples contraponto aos museus que se encontram ao seu redor, mas sim, numa situação 

fronteiriça, onde haveria, por vezes, diálogos e embates, trânsito de fluxos invasivos, 

conversações, acordos e intrigas. 

O ateliê de Jotó propõe aos visitantes deixarem de lado posturas solitárias e passivas, 

podendo até compartilhar seus pensamentos com os artistas para a produção de telas e 

esculturas. Há sempre o convite para um café ou um vinho. Se aquele que lá chegar souber 

pintar, é só começar; se não souber, mas quiser, há quem o ajude nos primeiros passos. Essas 

eram algumas das relações e interações que vimos no espaço de Jotó, que incitavam as 

pessoas a construírem uma vivência artística e protagonizarem sua experiência com a arte.  A 

galeria de Jotó está no Beco da Lama tal qual uma oficina, onde a obra está sempre para 

acontecer. 

Apesar de uma aparente “não organização” de seu espaço, Jotó identifica com 

precisão onde está cada peça de seu maquinário artístico, e até consegue relatar a ocasião em 
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que lhe foi entregue. Tudo isso, como observamos, sem o cuidado de reproduzir algumas das 

características disciplinares dos salões de obras de arte tradicionais.
93

   

 

Figura 57 - Ateliê de Jotó. 

 
      Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

Os quadros e os personagens corriqueiros nos sebos e galerias nos dão pistas de seus 

desvios; indicam relações outras que, para contemplarmos, devemos chegar perto, tatearmos 

também com os olhos, sentirmos também em olhares compartilhados, na alegria das 

festividades dionisíacas que aqueles espaços oferecem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Não há livros de assinatura, não há luzes específicas, não há nada que se assemelhe à estrutura de um salão 

tradicional de artes plásticas. 
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4.3 Arte, artistas  musica e a literatura do Sebo Balalaika  

 
Figura 58 - Sebo Balalaika, de Severino Ramos. 

 
Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 
 

De acordo com Wanderley (2013),
94

 a palavra “sebo”, que hoje diz respeito aos 

estabelecimentos que trabalham com livros e demais peças usadas, vem da época em que se 

utilizavam velas para iluminar os ambientes, incluindo os de leitura. Com o derretimento das 

velas, ocasionalmente, fragmentos de parafina derretida caíam sobre os livros deixando-os 

“ensebados” (manchados), e quando estes chegavam aos estabelecimentos de livros usados, 

muitas vezes, tinham essa característica. Mas, ainda de acordo com Wanderley (2013), o 

“sebo” não ficou sendo apenas o lugar do comércio de livros e demais peças usadas, pois “[...] 

entre outros aspectos, através da troca de ideias entre seus frequentadores, é também um local 

para fazer amigos” (WANDERLEY, 2013, p.18) 

Foi assim que também vimos o Sebo Balalaika, um lugar de encontro de amigos.  

Mais que um sebo, é assim como na Oficina de Jotó, uma zona de multiplicidade poética que 

se conecta com as ruas do Beco e demais estabelecimentos. A Oficina de Jotó está, inclusive, 

colada parede com parede ao Balalaika.  Nesse espaço do poeta e compositor musical 

Severino Ramos (proprietário do Balalaika), são oferecidos quatro compartimentos que 

comportam livros, discos e obras de arte. No primeiro, dentre as telas, sempre víamos em 

nossas visitas obras de Assis Marinho, Tiago Vicente, Marcelu’s Bob, Wagner Oliveira, 

Marcelo Fernandez, Mario Sergio, Fábio Oliveira e outros. Ali é também o espaço que Ramos 

faz de escritório, onde costuma sentar-se e atualizar sua agenda. Geralmente tem um café à 

nossa disposição. Há o lugar dos livros de literatura, livros de escola, revistas, livros de 
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 Fernando Antônio Costa Wanderley é geógrafo e um frequentador do Beco da Lama.  Wanderley, no ano de 

2013, publicou o livro “A importância dos sebos para a educação, cultura e lazer”, que encontramos em um dos 

sebos do bairro Cidade Alta, em Natal.     
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filosofia e alguns instrumentos musicais. Todo esse acervo é tido como um material usado e 

que está ali para circular, dando possibilidade a outros usos. 

Em mais um compartimento desse mesmo sebo, há um pequeno estúdio para ensaios 

e gravações sonoras, onde Ramos costuma receber músicos convidados e abriga poemas para 

serem musicados. Todo o lugar é um ambiente onde artistas agendam suas atividades e algum 

músico aproveita para anunciar seu próximo show etc. É também lugar onde os personagens 

do Beco costumam ir para atualizar suas tramas em versos e prosas.  O Sebo Balalaika é um 

dos pontos de encontro da arte do Beco.  Basta ir e esperar algum evento a ser anunciado, 

algum artista aparecer e entregar um quadro, uma escultura. Ainda de acordo com Wanderley: 

 

A presença de artistas nos sebos de Natal é bastante frequente [...] Em pesquisa 

realizada para a elaboração desse artigo, foi constatado que o sebo Balalaika, o Sebo 

Vermelho e o Sebo Cata Livros são os mais frequentados pelos artistas potiguares 

[...] os artistas plásticos mantém relações de amizade com esses sebistas e também 

aproveitam esses espaços para exporem seus trabalhos (WANDERLEY, 2013, 

p.24). 
 

Figura 59 - Severino Ramos entre as telas do Sebo Balalaika. 

 
        Fonte: <https://www.facebook.com/sebo.balalaika?fref=ts> acessado em 12 de janeiro de 2014.  

 

Reafirmamos que é essa reapropriação e deslocamento de perspectivas e 

pensamentos, o constante contato, o manusear permitido a todos, peritos ou não, que dá ao 

Beco características que o diferencia dos demais locais em que a proposta estética conduziu a 

uma institucionalização e conservação em prol da distinção da arte, da separação dos 

processos artísticos da esfera mundana. Reafirmemos essa ideia em Agamben (2007), para 

quem essa busca por uma conservação operada pelos museus, por exemplo, apesar de 

emprestar um aparente aspecto de imortalidade à arte, acaba por distanciá-la do mundo onde 

ela foi se formando; a obra vai perdendo o conteúdo que é estranho à nova técnica douta, e só 

encontrará o fim em si mesma:   

[...] presa na dilaceração dessa consciência a arte não morre, o contrário, ela está 

precisamente na impossibilidade de morrer. Onde quer que ela procure 

https://www.facebook.com/sebo.balalaika?fref=ts%3c
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concretamente a si mesma, o Museum Theatrum da estética e da crítica a lança na 

pura inessecialidade do seu princípio (AGAMBEN, 2007, p.99-100). 

 

 É em relação a esse status que sustentamos que o Beco da Lama nos aponta um 

desvio. A obra não adquire o status de conservação, como ocorreria em um museu, mas 

adquire um território onde ela ainda pode manter em cena seus criadores com seus respectivos 

processos criativos e até mesmo destrutivos.  Pode-se comparar o Beco a uma tela que vai se 

desenhando pelas mãos de seus protagonistas, mas que para manter-se de pé precisa cultivar 

seus desvios, suas linhas de fuga, seus “erros”, suas “anomalias”.  Da mesma forma, parecem 

operar os processos artísticos que persistem em manter conexões com a vivência comum, 

mundana, ordinária.  

Figura 60 - Uma manhã no Sebo Balalaika. Severino Ramos é o que está mais à direita, 

conversando com um cliente. À esquerda da imagem, o cantor e compositor potiguar Tertuliano Aires, 

também conhecido como “Cabrito”. 

 
          Fonte: Marcilio Façanha, 2014. 

     

De maneira espontânea, vários tipos podem se encontrar ali e tecer fios que 

encadeiam vivências fazendo daquele espaço um território artístico, sempre fronteiriço em 

relação às tentativas de padronização dos modos de lidar com a arte. Encontram-se 

compradores, promotores de eventos, artistas e obras de arte, mas, mais precisamente, pessoas 

trocando prosas e versos, compondo e atualizando o Beco, fazendo-o perdurar no interstício 

entre o Museum Theathrum e o mundo. Foi no Beco da Lama mesmo que tivemos nossa 

primeira conversa sobre os modos de distribuição e recepção de uma obra de arte. Obtivemos 

algumas informações sobre como se dão as exposições, tivemos acessos às informações sobre 

os valores financeiros dos quadros, sobre como se dão alguns eventos expositivos etc., mas 

também tivemos, com os personagens artistas do Beco, conversas poéticas, fofocas, piadas, 

notícias, casos corriqueiros, desilusões e revoltas - geralmente contra o que diz respeito aos 

aparelhos de maquinação cultural.   
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Após uma tarde entre o sebo Balalaika e a Oficina de Jotó, fomos com vários artistas 

continuar nossas conversas num lugar conhecido por Bar da Meladinha, que ao final do 

expediente também é frequentado por alguns comerciantes do centro da cidade.  Lá, Ramos e 

Jotó, além outros artistas que se faziam presentes, conversavam sobre perspectivas em relação 

ao mercado da arte e sobre o que teria o Beco de diferencial, de underground.    

Ramos: Eu acho que a arte marginal é foda, não é todo mundo que penetra no meio 

marginal da arte não, sabe! O society, a universidade, os professores conceituados, 

eles temem absorver uma comunicação direta com o underground, a arte 

underground. Quem é que vem ao Beco da Lama do society? Eles vão na televisão 

né cara! Falam seus conceitos sobre arte na televisão, mas vá chegar lá no Ateliê, no 

Sebo e encontrar a rapaziada de verdade, é a arte marginal mesmo, os conceituados 

não vão não, nem de carro eles passam, as senhoras conceituadas que definem arte, 

que estudaram na Europa e tal, mas não tem a aproximação direta com o pensamento 

marginal do artista, eles têm medo (informação verbal)
95

 

 

Jotó: eles têm medo, não sei por que esse medo. Eles conseguem ver a arte em outro 

nível, mas por que não vem? Eles deviam vir encontrar com o artista. Eles deveriam 

vir, aí vão é para os acadêmicos, Doryan Gray (Caldas), não sei o que... (informação 

verbal)
96

  

 

O Balalaika, assim como o Beco é  um espaço para construir  amizades .  

Aparentemente um “sebo”, mas se tomado como um lugar não mais de simples passagem ou 

comércio, e se procuramos ver as ligações que ele opera com o restante da cena do Beco, 

enxergamos novamente um “platô” que permite a redistribuição de intensidades.  É 

novamente o espaço dos possíveis, que desloca os eventos artísticos criando outros espaços  

para a vida.  Diríamos que se trata de um sebo nos desdobramentos de um Beco, no qual o 

artista plástico, e também personagem desse Beco, Marcelo Fernandes, chamou de “berço”.  

 

Figura 61 - Bar da Meladinha (antigo bar de Nazi), Beco da Lama. 

 
               Fonte: Marcilio Façanha, 2012.  
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 Depoimentos colhidos em um conversa com Severino Ramos e Jotó no Bar da Meladinha no ano de 2011.  
96
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4.4 Vivências rítmicas e plasticidades. 

 

 De acordo com  Dewey(2008), arte e estética são celebrações da vida, e só podem 

ser  experimentos humanos, não podendo ser destituídos dessa qualidade.  A separação da arte 

das vivências destitui de conteúdo tanto a arte como os artistas, e podemos pensar mesmo que 

essa operação ultrapassa a discussão da arte e entra em outras esferas da vida. Nesse debate, 

também realizado por Agamben(2009; 2012), Shusterman (1998) e Rolnik(2002) não é 

somente o problema da prática artística que está em questão, mas a vida de cada um, que em 

várias esferas vai perdendo a autonomia em seus processos de subjetivação. Portanto não 

podemos ver a experiência estética sem seu conteúdo humano, assim como descreve Dewey: 

 

La experiência estética es siempre más que estética. En ella un cuerpo de materias y 

significados no estéticos por sí mismos, se bacen estéticos cuando tornan un 

movimento ordenado y rítmico hacia su consumación. El material mismo es 

ampliamente humano(...) EI material de la experiência estética en el ser humano -

humano en conexión con la naturaleza de la que es una parte- es social. La 

experiencia estética es una manifestación, un registro y una celebración de la vida de 

uma civilización, un medio de promover su desarrollo, y también el juicio último 

sobre la cualidad de una civilización (DEWEY, 2008, p. 369) 

 

Para essa  “celebração da vida”, tem-se  a  arte e a experiência humana como 

elemento. Celebração que é experiência promotora de alianças, um compartilhamento poético 

que é cultivo de si mesmo ao cultivar de territorialidades.  Dessa forma, não poderíamos 

pensar o Beco da Lama (um espaço também de celebração da vida) sendo, por sua postura 

anárquica, uma “terra de ninguém”, e que toda e qualquer obra ou todo e qualquer artista teria 

seu espaço garantido.  Vimos que não é bem assim que funcionava. A prática artística seria 

parte de um compartilhamento constituído entre atividade vital e ritmo.   

 Já o dissemos antes, não é qualquer obra que entraria no espaço de Jotó e poderia ser 

exposta no espaço daquelas paredes, se não ela não compuser com os ritmos do Beco, ou 

mesmo não compuser novos ritmos no contato com os demais; ela poderá passar batida.  

Assim acontece no espaço do Bardallo´s ou no sebo Balalaika. Os critérios para escolha das 

obras não estão pré-estabelecidos, na verdade, não se consolidam como critérios. As noções 

de aceitação daquele lugar são móveis, acontecem de diferentes formas. Apenas o ritmo ou os 

ritmos do Beco têm que ser percebidos. O ritmo tem justamente a função de se inscrever no 

outro: “[...] inscrever-se no outro plano que o das ações” (DELEUZE, 1997a, p.122). Um 

ritmo que vai atravessando o Beco. E é “[...] a diferença que é rítmica, e não a repetição que, 

no entanto, a produz” (1997 a, p.120). É como se tudo entrasse numa musicalidade poética 

singular que os espaços dos bares e dos sebos do Beco permitem.  
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 Enquanto os institutos de arte promovem editais como elementos ritualísticos que dão 

um lugar sagrado à arte separando-a das esferas mundanas; o ritmo que a obra constitui com o 

artista, antes desse momento, continua a querer retorno ao momento poético de seu 

surgimento. Esse retorno seria um dos aspectos nos quais o Beco se apresenta. Nos fluxos 

abertos que vão se estabelecendo entre Instituições e Beco da Lama, abrem-se perspectivas de 

retorno às ruas e aos solos que incitaram sua germinação. De acordo com Deleuze e Guattari 

(2012, p.109) “[...] um campo social não para de ser animado por toda espécie de movimentos 

de descodificação e de desterritorialização que afeta ‘massas’, segundo velocidades e 

andamentos diferentes. Não são contradições, são fugas”. Essas linhas de fuga operam 

também como linhas cortantes ou mesmo conectoras que podem proporcionar conversações 

entre diversas formas de agrupamento.      

 

Figura 62- Imagem encontrada em um dos muros do Beco da Lama. 

 
                Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

  

Pautados nesses autores, argumentamos que os componentes desviantes são parte 

de um ritmo que se produz no Beco da Lama. Eles marcam um território e não são peças 

destituídas de sentido, mas atos tornados rítmicos em espaços de expressividade poética. Os 

artistas que acompanhamos na pesquisa são tomados pelos ritmos de um território artístico e 

pela distribuição desses ritmos, em cada um dos pontos deste território.  O território por sua 

vez, é fruto da expressividade de seus bandos.  Sempre que nos víamos no território dos 

artistas do Beco, sentíamos que deveríamos apreender esse ritmo também. Isto acontece 

também quando passamos para um modo de ser e atuar entre nós e o outro. É um devir que 

nos “permite ser com”, passar a outro momento que é nosso e que nos faz outro. Esse 

movimento desenharia um território.  Nesse sentido, Deleuze e Guattari (1997a, p.123) 

perguntam: “Podemos chamar de arte esse devir, essa emergência? O território seria o efeito 

da arte. O artista, primeiro homem que erige um marco ou faz marca”. 
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    Como percebemos em nosso período de convivência naquele espaço, se a obra 

encontrou um ritmo que a expressa, ela compõe com o território (ajudando a compor outro). 

Para pensarmos esse ritmo, não podemos nos remeter às ordens e regras técnicas de desenho 

ou pintura, ou aos padrões de sociabilidade típicos de organizações institucionais.    

 Mesmo que não haja regra técnica, no Beco procura-se informalmente algum 

conhecimento sobre quem pintou cada obra, de onde ela vem e em que circunstâncias 

surgiram os quadros. Há certas preocupações por parte dos receptores, dos sebistas e 

galeristas do Beco sobre a relação da obra com as demais do próprio autor e as demais do 

espaço etc., mas, principalmente, os personagens que expressam o território-beco, os artistas, 

acabam por dar mais atenção às características que dizem respeito ao ritmo reverberado nas 

ruas, bares e sebos do Beco. Como já anunciamos anteriormente, querem saber se a obra 

somou com a proposta dali ou não, se ela traz consigo características de um trabalho que 

buscou modos composição com aquela territorialidade.  

 Imaginemos, então, que o ritmo presente no Beco é, também, um estado de devir. Ele 

transpassa esferas se produzindo nas bordas e sempre entrando num estado outro, numa 

diferença constituída nas relações com o meio entre um dentro e um fora, num processo que, 

por exemplo, Deleuze e Guattari (1997a) chamam de “transdução”, que consiste na maneira 

que um meio serve para produção de outro vir a ser, ou mesmo para pulverizar numa próxima 

situação, “[...] os meios são abertos no caos, que os ameaça de esgotamento ou de intrusão. 

Mas o revide dos meios ao caos é o ritmo” (DELEUZE; GUATTARI 1997a p.119).  O caos 

presente nos espaços do Beco, a profanação que retira todos de sua zona de conforto seria 

ainda o meio de todos os meios, não seria o oposto ao ritmo, mas pode ajudar a recompô-lo. O 

ritmo seria ainda uma transcodificação, é um vir a ser, e não se confunde com o composto 

ritmado,  

 

[...] o ritmo nunca tem o mesmo plano que o ritmado. É que a ação se faz num meio, 

enquanto que o ritmo se coloca entre dois meios, ou entre dois entremeios, como 

entre duas águas, entre duas horas, entre lobo e cão, twiligth ou zwielicht, 

hecceidade. Mudar de meio, reproduzindo com energia é o ritmo. Aterrissar, 

amerissar, alçar voo... (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p. 119). 

 

Podemos pensar o ritmo remetente ao Beco da Lama também como voltado para uma 

quebra de interditos, se no meio e na borda surgisse o elemento causador da profanação ou 

traço caótico. Uma obra meramente figurativa, sem esse toque de caos, sem quebra nenhuma, 

é rapidamente esquecida por lá pelos sebistas, marchands e pelos que bebem daquela 
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atmosfera artística (incluindo os que vão lá comprar os quadros para suas coleções, 

aproveitando o fato de adquirirem as obras das mãos dos artistas).  

 Se tomarmos como tema para uma tela o próprio Beco da Lama, o artista que o 

pintasse teria que entrar num ritmo devendo nos trazer um composto de sensações adquiridas 

num “entre dois” que esse ritmo traria, num meio entre meios, algo entre ele, o caos e o ritmo, 

entrar em devires que o Beco da Lama possibilita sobre a arte e os “devires”. Nesse sentido, 

Deleuze e Guatarri argumentam que:  

 

Nenhuma arte é imitativa, não pode ser imitativa ou figurativa. Suponhamos que um 

pintor “represente” um pássaro; de fato, é um devir pássaro que só pode acontecer à 

medida que o próprio pássaro, de fato, é um devir pássaro que só pode acontecer à 

medida que o próprio pássaro esteja em vias de devir outra coisa, pura linha e pura 

cor (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, p.106). 

 

Encontramos talvez um exemplo desses “devires” imaginados na figura seguinte
97

, 

na imagem do palhaço sentado na rua produzida por Assis Marinho. Um palhaço que já se 

tornara outra coisa que não mais a figura lúdica que bufoneia, mas “um outro”, uma poética 

num outro modo de expressão e composição que, na pintura, permite ao personagem libertar-

se da figuração. Tem-se um mundo singular de cores para um personagem à beira da calçada 

com um olhar que quer se compor conosco. O quadro não aponta qualquer palhaço, mas um 

tipo que Assis encontrou e deu vidas para que também possamos nos compor com ele.  

 

  Figura 63 - Obra “O Palhaço”, de Assis Marinho.  

 
 Fonte: Marcilio Façanha, 2012.  
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 A figura 63 que encontramos no Sebo de Ramos 
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Um exemplo do que ocorre com determinadas telas no espaço de Jotó pode ser 

retratado no diálogo que tivemos com essa personagem o quando lhe entregamos uma obra de 

um autor desconhecido: “Não sei, vou deixar aqui para ver o que é que vai dar, aí depois a 

gente conversa”. Algum tempo depois Jotó esclareceu-nos que a obra que havíamos levado 

desse artista desconhecido não foi apreciada, pois parecia uma obra feita para decoração, com 

traços rápidos e ele não gostava daquela forma de se fazer arte.  Percebemos depois que a 

obra que deixamos lá não somou com o lugar. 

 

4.5. O Beco em noites Naifs  

 

Figura 64 – “A Lenda do Bicho de Revelação”, exposta no Bardall’os. Autor: Cícero Marques. 

 
  Fonte: Marcilio Façanha, 2010. 

 

Em um folhetim de eventos culturais distribuído gratuitamente na cidade do Natal-

RN, chamou-nos a atenção um evento que aconteceria no Bardallo’s Comida e Arte.  Era uma 

exposição intitulada  “Coletiva Naif”.  Segundo os organizadores, a intenção era expor a 

junção da arte naif com o imaginário do folclore brasileiro - naif, no latim nativus, no Francês 

naif, cujo  adjetivo correspondente seria o termo cândido ou ingênuo. Podemos considerá-la 

também como a arte da autenticidade e da espontaneidade instintiva.  Um estilo de pincelada 

com muitas cores e sem muita preocupação com noções de profundidade nem perspectiva, 

somente pinceladas preenchidas e uma pintura chapada.  

 Em minha primeira visita a uma exposição aqui em Natal, de quadros que se 

”assemelhariam” ao estilo naif (digo assemelhariam pois o artista naif não seguiria nenhuma 

escola, nem mesmo a naif), senti um certo impacto. Pensei: será que estas obras não estão 

apenas retratando o cotidiano sem qualquer enfrentamento, resistência ou discussão?  Cândido 

engano. Essa arte, que alguns chamam “ingênua”, pode, assim como qualquer outro estilo, 

demonstrar manifestaçoes artísticas pouco perceptíveis, mas bastante ricas para olhares 
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“outros”; aqueles olhares mais leves, livres; que procuram por linhas de fuga e vestígios 

nômades, para compreensão de nossas vivências sociais; que procuram traços de vida.  Sobre 

esse estilo, e remetendo-se a um dos primeiros artistas a ser considerado naif na história da 

arte, Henri Rousseau, Hodge descreve:  

Apesar de sua falta de aprendizado e sua posição outsider, Rousseau era 

extraordinariamente confiante em suas próprias habilidades(...) a partir de 1886, ele 

exibiu na maior parte das vezes no Salon dos Independents, o que significava que 

sua obra não era sujeita a nenhum processo rigoroso de seleção. As pinturas de 

Rousseau mostram uma simplicidade ingênua da forma, com traços claros e áreas 

planas e vivas de cor (HODGE, 2009, p.164).  

 

    Rousseau é considerado um dos pioneiros desse estilo.  Modo que parece colocar a 

imagem na superfície, no primeiro plano, talvez como se quisesse estar entre o pincel e a tela, 

pensando o que se faz ao mesmo tempo em que se faz, mesmo que seja sem o controle das 

regras de desenho ou pintura dos establishments. A arte naif que vimos na exposição nos 

apresentou inventividades coloridas, sem amarras ou prisões, desapegadas de escolas e 

sistemas disciplinares. 

 

Figura 65 - A lenda do Boi e seu Capitão. Autor: Newton Avelino, exposta no Bardallos, 2010. 

 
             Fonte: Marcilio Façanha, 2010. 

 

 

Agora, revendo a cena exposta no Bardallo’s, entramos em um território naif com um  

segundo olhar, o que Kastrup (2001) chama de “experiência de problematização”, que 

ocasionaria processos de aprendizagem, pois, ainda segundo essa autora, “A aprendizagem 

começa quando não reconhecemos, mas, ao contrário, estranhamos, problematizamos” (2001, 

p. 208).  A arte naif retrata ações imagéticas que fazem referência à novas disposições de 

criação artística; que carrega as cores para reinvenção do cotidiano, sob as mãos do artista. O 

artista naif desenha seu habitat, mas seu corpo realiza movimento de contração entre  passado 

e presente, pois, “[...] é contraindo que somos hábitos, mas é pela contemplação que 

contraímos. Somos contemplações, somos imaginações, somos generalidades, somos 

pretensões, somos satisfações...” (DELEUZE, 1988, p. 78)”. Essa contração é uma resposta da 
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subjetividade às experiências passadas e do presente - uma linha de fuga que liberta para um 

novo território do olhar e da vida. 

 Para essa experiência de problematização sobre o estilo naif trazemos uma figura 

conhecida artisticamente em Natal, e um dos artífices da arte do Beco, Djalma Paixão. Em 

depoimento, ele nos revela sua disposição para pintar a cultura popular ligada às festas 

religiosas: a “lapinha”, o “pastoril”
98

 e o profano dos cordéis, boi de reis – “mascarados e 

enfeitados” pelos quais Paixão disse ter mais apreço.  Os quadros de D. Paixão, ainda segundo 

informação colhida com esse artista, carregariam composições de expressões que ele foi 

guardando ao longo de suas andanças. São manifestações folclóricas mais remetentes ao 

Centro-Oeste, Norte e Nordeste brasileiro. Em suas trajetórias pelo sertão nordestino junto 

com uma trupe circense, Djalma Paixão pôde ver com maior expressividade o que ele trata 

como arte popular manifestada nos festejos, nas figuras do boi, reisado etc.  

 

Figura 66 - Pastoril, tela de Djalma Paixão exposta no ateliê de Jotó. 

 
           Fonte: Marcilio Façanha, 2011. 

 

Esse personagem artista, que encontramos pela primeira vez na Oficina de Jotó, diz 

ter encontrado seu território nas diretrizes do que, depois de Rousseau (como já anunciamos 

anteriormente), ganhou notoriedade como sendo arte naif, que não segue padrões técnicos da 

pintura das escolas de arte tradicionais, não obedeceria “noções de profundidade” ou outras 

regras semelhantes.  
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 O pastoril e a lapinha são representações cênicas em festejos de cunho religioso, que têm parte de suas origens 

localizada na Península Ibérica, e que no Brasil, por meio de setores sociais mais populares, agregaram-se 

características novas, apontando novas formas para a apropriação entre tradições onde o sagrado e o profano são 

representados. E nesse contexto de festejo, ao mesmo tempo entra em cena, puxando os grupos, a figura do 

“Bedegueba”, também chamado bufão (e que pode receber outras denominações). Ver mais informações na 

página <http://www.recife.pe.gov.br/especiais/brincantes/8a.html> Acesso em: 12 de junho de 2011. 

http://www.recife.pe.gov.br/especiais/brincantes/8a.html
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Figura 67 - Tela de Djalma Paixão que foi exposta também em um dos eventos 

promovidos pelo Bardallo’s à espera de comprador na oficina galeria de Jotó. 

 
  Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

Se a pintura clássica, o realismo, hiper-realismo e os outros estilos que seguem e se 

orientam por técnicas de desenho e pintura, lançam para o interior da tela essências que 

buscam revelar, por que não dizermos que o artista naif lança para a superfície o interior do 

que por “fora” se perdia em sua mente? Daí, a saber: qual discurso poderia afirmar que o 

artista naif seria ingênuo?  

 Essa arte, a qual também procuram chamar “popular” associando-as ao estilo naif, é 

exposta bem “chapada” (sem a impressão de profundidade). Mas, mesmo sendo por meio de 

deformações ou de formas fantasiosas do imaginário, a arte naif,  pode nos atingir de forma 

singular. Assim como sua arte, Djalma Paixão foi seguindo o ritmo das danças entre o 

sagrado e profano que acompanhava os festejos de sua trupe pelo sertão. A obra desse artista 

tem forte presença no Beco da Lama, lugar bastante frequentado por ele. Em nosso encontro 

caminhamos por várias ruas do Beco, até decidirmos parar no Bar de Zé Reeira, nas 

adjacências do Beco, e conversamos sobre muitos assuntos, desde o reconhecimento que 

Djalma foi adquirindo junto aos demais artistas e à boa parte do cenário das artes plásticas do 

Rio Grande do Norte, até algumas de suas experiências mais traumáticas, que também 

acabaram por fazer parte de suas telas.    

             A experiência naif pode pintar um mundo fantástico, mas também pode retratar o 

cotidiano; pode retratar qualquer coisa. Não se prende a nada, mas não se separa da vida  

Guattari(1992) nos lembra que só tardiamente a arte se separou do cotidiano da vida dos 

agrupamentos sociais. Junto ao Beco, vimos que, se houve essa separação, há também 

resistências a ela.  Guattari observa, por exemplo, que:   
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[...] na história do Ocidente só tardiamente a arte destacou-se como atividade 

específica, da ordem de uma referência axiológica particularizada. Nas sociedades 

arcaicas, a dança, a música, a elaboração de formas plásticas e de signos no corpo, 

nos objetos, no chão, estavam intimamente mescladas às atividades rituais e às 

representações religiosas (GUATTARI, 1992, p. 127). 

 

 

Pode ter ocorrido que, após a ruptura – ou, mais precisamente, a retirada  dos rituais 

de dança, canto, música e demais manifestações do que hoje conceituamos como práticas 

artísticas – de um contexto vital aos agrupamentos sociais, com o fim de classificá-los e isolá-

los em salões, museus, pinacotecas, studios etc., talvez tenham surgido mecanismos que 

influem na maneira de percebermos essas práticas. Ocorre que passamos do momento em que 

nossa sociedade não distinguia o que era arte e o que era vida para o momento da 

racionalização das práticas. Logo nos perguntamos se práticas de arte, após processos 

históricos de disciplinarização, tiveram anunciados seus campos institucionais para nos guiar, 

ou poderíamos dizer nos “sujeitar”? Será que nos distanciamos da visão de manifestações  

artísticas  engajadas na vida cotidiana e passamos, talvez,  para os olhares totalmente 

disciplinados para  apreensão dessa vida apenas no contexto compartimentalizado da 

reprodução numa era de especificidades técnicas?   

 

Figura68 - Telas de Djalma Paixão vistas no Bardallo’s. 

 
            Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

 Algumas manifestações inventivas, criativas de povos, ainda pediriam seu retorno 

em forma de resistência frente às coerções de um formato mass media
99

 com o qual nos 

acostumamos utilizar para fins comunicativos.  D. Paixão vive a arte naif ou, ainda segundo 

ele, a arte “popular”. Nas palavras desse artista, e isso podemos procurar também em suas 

                                                 
99

 O termo mass media é formado pela palavra latina media (meios), plural de medium (meio), e pela palavra 

inglesa mass (massa). 
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obras, esse “popular” pode indicar algo mais relacionado ao “imediato” das manifestações 

folclóricas, das danças e figuras do imaginário arquetípico de um tempo agora “redescoberto” 

na mente de D. Paixão, nas formas e cores das paisagens sociais que afetaram seu olhar. 

Djalma tem  o Beco da Lama como um dos lugares escolhidos para  exposição de suas obras. 

 

Figura 69 - Tela de Djalma Paixão à espera de comprador na oficina-galeria de Jotó. 

 
  Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

  

Durante o encontro com Djalma Paixão, no Bar de Zé Reeira, em meados de abril de 

2012, o artista demonstrava um pouco de sua técnica em desenho utilizando-se de papéis 

comuns de caderno. Ele tentava mostrar a naturalidade com que saíam seus desenhos. Foram 

vários desenhos de imagens de santos, festejos, danças e demais figuras comuns às telas de 

Paixão. São personagens que ele carrega consigo e que, de vez em quando, vão ao Beco da 

Lama para também compor o cordão dos brincantes de uma arte marginal e “profana”. Essa 

intencionalidade profana nos foi revelada pelo próprio artista em nossa conversa: “Eu sempre 

fui profano em tudo” (informação verbal)
100

.      

 

Figura 70 - Manifestação expressa em um dos muros do Beco da Lama. 

 
          Fonte: Marcilio Façanha, 2013 
     

                                                 
100

 Frase de Djalma Paixão cedida à pesquisa no ano de 2012 no Bar de Reeira. 



130 

 

5. PERSONAGENS ARTEANTES E EXPOSIÇÕES FRONTEIRIÇAS 

 

 

 

  Neste capítulo deveremos focar mais no trabalho de alguns dos personagens que nos 

aproximamos durante a pesquisa. Destacamos algumas obras sobre as quais conseguimos 

compor pensamentos e que nos ajudaram a visualizar melhor outros aspectos e sensações.   

  Em um comentário sobre Cézanne, Deleuze (2007) apresenta a sensação como algo 

que faz um “entre dois”, pois ela não está só nas cores e no objeto pintado, mas também em 

nós; nós compomos com ela. De acordo com Deleuze:  

 

A sensação é o contrário do fácil e do lugar-comum, do clichê, mas também do 

“sensacional”, do espontâneo etc. A sensação tem um lado voltado para o sujeito (o 

sistema nervoso, o movimento vital, o instinto, o “temperamento”, todo um 

vocabulário comum ao Naturalismo e a Cézanne) e um lado voltado para o objeto 

(“o fato”, o lugar, o acontecimento). Ou melhor, ela não possuiu lados; ela é as duas 

coisas indissoluvelmente, é ser-no-mundo, como dizem os fenomenólogos: ao 

mesmo tempo eu me torno na sensação e alguma coisa acontece pela sensação, um 

pelo outro, um no outro. Em última análise, é o mesmo corpo que dá e recebe a 

sensação, que é tanto objeto quanto sujeito. Eu com espectador só experimento a 

sensação entrando no quadro (DELEUZE, 2007, p.42).  

 

Pensamos, assim como descreveu Deleuze (2007), ser necessária a composição com 

as “sensações” frutos da relação com à obra. Agora, iniciaremos um mergulho nos “mundos 

possíveis” do artista plástico Jordão; nas “maquinações secretas” das obras de Wagner 

Oliveira; nos “subúrbios ocultos” de Tiago Vicente; no “elemento fantástico” das pinturas de 

Marcelu’s Bob. 

 

Figura 71-  Uma tarde no Beco. 

 
             Fonte: Marcilio Façanha ano 2013 
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5.1 Jordão e seus mundos possíveis   

 

  Vamos iniciar esta parte da tese apresentando um artista conhecido por muitos outros 

artistas do Rio Grande do Norte; um antigo personagem que vimos poucas vezes pelo Beco da 

Lama, sendo, a despeito disto, parte integrante da história da arte daquele lugar. Muitas de 

suas telas ainda estão lá pelo Beco. Muitas foram suas contribuições para a arte.  Sua forma 

bastante peculiar de se apropriar do “seu” mundo, transformando-o em expressão artística, 

levou-nos até ele. Referimo-nos ao artista que construiu o Anjo Azul (Figura 72), escultura 

erguida na Avenida Hermes da Fonseca, em Natal (RN), José Jordão de Arimatéia. 

    Notemos que esse anjo é dobrado, e nas dobras sentimos o prolongamento que 

nosso olhar pode tomar. A figura desloca nossa visão de cotidiano convencional por meio de 

um corte na paisagem, ocasionado por um anjo de mais de sete metros, que passou a arranhar 

o céu com sua trombeta, anunciando a ousadia de um artista que tomou a rua, parte do céu e 

um espaço da cidade para mostrar a todos sua poiésis. 

 

Figura 72–Escultura “O Anjo Azul”, do artista José Jordão de Arimatéia, exposta na Av. 

Hermes da Fonseca, em Natal (RN) 

 
Fonte:<http://3.bp.blogspot.com/_vawuFg7penY/TUhjL_JRyvI/AAAAAAAAA1k/9BAZT1JCdDc/s1600/45846

%2B-%2B3.JPG>  Acessado em 17 de novembro  de 2012. 

 

O Anjo Azul é torto, já não olha para frente, mas seu corpo reclinado está de frente 

para a avenida. Ele se contorce, parecendo não querer vê-la (a rua), e aponta para um plano 

elevado. Ele aponta para o céu com sua trombeta. Uma imagem que parece aludir também a 

uma proposta barroca em que o céu, a parte superior, representa uma ascensão aos planos 

http://3.bp.blogspot.com/_vawuFg7penY/TUhjL_JRyvI/AAAAAAAAA1k/9BAZT1JCdDc/s1600/45846%2B-%2B3.JPG%3e
http://3.bp.blogspot.com/_vawuFg7penY/TUhjL_JRyvI/AAAAAAAAA1k/9BAZT1JCdDc/s1600/45846%2B-%2B3.JPG%3e
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espirituais. Em conversa com esse artista, ele nos disse que à medida que fazia a obra, 

envolvia-se cada vez mais com ela. Ele queria algo grandioso, e seu pensamento de grandeza 

ia se mesclando à ascensão do Anjo. Alguns agentes da prefeitura de Natal chegaram a 

condenar a obra, dizendo que ela poderia desmoronar, mas Jordão continuou, e eles tiveram 

que se acatar. O anjo foi retirado de lá no ano de 2012, e a galeria, já desativada há alguns 

anos, foi vendida para um empresário do ramo de tapeçaria. Assim, o destino da escultura 

ficou incerto.  

 

Figura 72 - Anjo azul sendo retirado por operários da construção civil contratados pelos donos 

do novo estabelecimento 

 
               Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

Apesar de não podermos mais ver o Anjo Azul de Jordão, outras manifestações de 

sua arte continuam contagiando vários espaços da cidade, inclusive o Beco. Uma das 

características que vimos na prática artística de Jordão é que se compõe com qualquer 

superfície.  O anjo, por exemplo, foi feito com resto de material de construção, cimento e uma 

só cor de tinta
101

.   

Em outro momento desse artista (próxima figura), dessa vez, numa tela que 

encontramos na Oficina de Jotó, vimos retratada uma dança de capoeira, onde nos são 

apresentadas sensações de um encontro com uma arte de raízes africanas. Ele expressou sua 

visão numa tábua tirada de um móvel usado. São capoeiristas sem rosto (rostos escuros- 

buracos) e com os corpos retorcidos, dobrados, dançando ao som do berimbal e atabaques. 

   

                                                 
101

 Assim como avistamos o Anjo, percebemos também  outras obras em cimento espalhada em 

prédios da cidade do Natal. 
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Figura 74 - Obra de Jordão pintada em um compensado de madeira. A obra estava junto à 

outras obras também pintadas sobre outros restos de madeira de móveis usados. 

 
                Fonte: Marcilio Façanha, 2012.  

 

Na dança, mãos se tornam pés, e os pés são prolongamentos do chão.  Os corpos não 

estão nem de frente nem de costas; não há referência para o corpo, porém, Jordão parece 

preocupar-se mais em colocá-los no compasso e no ritmo dos berimbaus e atabaques. As velas 

das jangadas, o cenário de oceano ao fundo e o próprio jogo de capoeira são caracteres que 

poderiam levar a obra para as esferas da arte decorativa, mas Jordão, ao trazer quase que para 

fora do quadro os dois personagens de destaque, chama o figurativo para diluir-se no terreiro 

da capoeira, para a sensação do terreiro, algo mesmo que busca afetar-nos num jogo plástico.  

O terreiro daquela capoeira é a realização do ritmo do quadro, é um fluxo que não provém 

necessariamente dele, mas passa por ele. Nem teria a intenção de representar alguma figura 

preexistente, mas sim promover uma nova percepção, gerando um tipo de afetação que acaba 

por nos exteriorizar também na mesma velocidade do movimento presente na obra.  A obra 

passa por nós onde a retomamos com outros olhares, dobrados agora, pelas sensações que 

tivemos, junto ao ritmo da capoeira e das demais propostas pictóricas. 

Ainda na figura 74, há uma faixa azul que divide ao meio dois planos, alto e baixo.  

Mesmo que a priori sejamos impelidos a tomarmos em nossa mente apenas a imagem 

representativa do mar, o que ocorre é que Jordão compõe para aquela tela uma zona de 

transição ou, mais precisamente, uma zona de cores que exerce força de atração e repulsão 

sobre outras intensidades luminosas e formas, diferenciando planos alto e baixo, atraindo os 

corpos que sobem e descem e não deixam que os planos de desatrelam. Sobre o regime de 
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luzes, o claro e o obscuro nas obras de arte, Deleuze (2012) aponta uma relação para com a 

pintura barroca, pois, segundo o autor:  

O barroco é inseparável de um novo regime da luz e das cores. Inicialmente, podem 

considerar a luz e as trevas como 1 e 0, como os dois andares do mundo, separado 

por uma tênue linha de águas: os bem aventurados e os condenados. Todavia, não se 

trata de uma oposição. Se instala no andar de cima, num compartimento sem porta 

nem janela, constata-se que ele é já muito sombrio, quase atapetado de negro, 

fuscum subnigrum. É uma contribuição barroca: Tintoretto e Caravaggio substituem 

o fundo branco de giz ou de gesso que preparava o quadro, por um fundo sombrio 

marrom vermelho; sobre esse fundo eles colocaram as sombras mais espessas, 

pintando diretamente e degradando no sentido das sombras. O quadro muda de 

estatuto, as coisas surgem do plano de fundo, as cores brotam do fundo comum que 

testemunha sua natureza obscura, as figuras definem-se eu pelo seu recobrimento 

mais que pelo seu contorno. Contudo isso não acontece em oposição à luz, mas, ao 

contrário, em virtude do novo regime de luz (DELEUZE, 2012, p. 61).   

 

Ainda na figura 74, temos uma sensação que nos coloca no interstício entre planos 

alto e o plano baixo da tela, e nos propõe extensões horizontais para os dois personagens que 

se encontram à frente.  A capoeira de Jordão parece ter atendido a um ritmo composto entre as 

cores e a dança.  Ora no plano baixo, ora no plano alto, o lutador de capoeira dança; nunca 

leva um golpe com os pés fixos na terra, tampouco aplica seus movimentos sem que o corpo 

todo de um componha outras formas com o corpo do oponente. O movimento de um faz parte 

do movimento de outro; é um puxar e soltar; ir e voltar; uma ação e uma resistência; um vai e 

vem contínuo que compõe uma dança, daí os tambores e berimbaus serem imprescindíveis. 

Dumoulié (2007) aponta a capoeira como um movimento da vida que se compõe com o fluxo 

da vida que se dobra puxada pelos movimentos desviantes: 

Se a capoeira é uma arte de resistência não é porque opõe uma força a força do 

mundo branco, mas porque desdobra seu desejo de potência, que deve ser entendido 

no sentido nietzschiano de willer zur Macht, isto é, de manifestação de uma potência 

que deseja e que, na sua vontade de vida, inventa suas novas condições de existência 

(DUMOULIÉ, 2007, p. 02). 

 

 Arquitetamos que, com um jogo de cores e deformações, Jordão nos apresentou uma 

mobilidade compositora de um acontecimento que flui transversalmente na mistura entre 

sonoridade plástica da obra e suas cores. A ideia se compõe com um ritmo, e o olhar é 

convidado a dançar junto com a obra. O som é vibração de ondas; Jordão coloca as cores 

nesse estado de vibração e ritmo. As cores fazem os tambores tocarem. Jordão pinta aí a 

expressão artística do movimento, do pensamento de mobilidade, inclinação, ascensão, 

mergulho, adesão, desvio. A expressão do pensamento - movimento, dança, ritmo - parece vir 
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à tona tomando quaisquer substâncias para sua realização objetiva. Os traços entram em 

operação junto ao ritmo que os compõem, e apontam sempre para um fluir das formas e 

liberdade na utilização de camadas tanto físicas (as diferentes superfícies utilizadas: tábuas, 

cimento, restos de construção etc.), como a camada dos movimentos e blocos de sensação em 

um regime de expressões que nos aproximam ao ato de composição das obras e nos faz 

compor olhares com a obra.   

Esse fluir suscitado por Jordão acabou por reclamar um espaço que possibilitaria sua 

continuidade, e o encontramos na zona do Beco. Lá encontramos obras que acabam por se 

sustentarem em suas próprias anatomias; ficam de pé sozinhas, em suas linhas retorcidas, 

deformadas-deformantes, desviadas e desviantes. O quadro do jogo de capoeira, encontramo-

lo amontoado com outros, dividindo espaço com papéis, livros, violões etc. Parecia ter 

acabado de chegar da rua e ainda não ter encontrado lugar na parede, ou mesmo, seu lugar 

podia ser ali no chão. O chão daquele instante o abrigava num jogo novo, numa manobra de 

desterritorialização do lugar da obra, apontando para nós o chão como um lugar também para 

obras. O chão de Jotó é também o chão das obras, e os lugares que Jotó escolhe para colocar 

os quadros seriam uma re-territorialização também delas. Não basta colocar o quadro na 

parede, há que se considerar o enfrentamento que as outras obras proporcionam com o que há 

de novo. 

 

5.2 O Balaio de Gatas - Maquinações eróticas do olhar em exposição no Bardallo’s 

 

Figura 75 - Obra visualizada na exposição de Wagner Oliveira, realizada no Bardallo´s Comida e 

Arte em junho de 2012. 

 
                     Fonte: Marcilio Façanha.2012 

 

O artista plástico Wagner Oliveira reside atualmente no município de Assú-RN, mas 

suas primeiras andanças rumo ao reconhecimento foram nos territórios do Beco da Lama. Sua 
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primeira exposição solo como artista plástico foi feita naquele ambiente. No Bardallo's, mais 

precisamente. Antes dessa exposição, suas obras já haviam sido acolhidas no sebo-galeria 

Balalaika, de Severino Ramos, e no espaço de Jotó, sendo que algumas das obras, antes 

mesmo do início da exposição no Bardallo´s, já haviam sido vendidas para os frequentadores 

desses espaços, como veremos mais adiante. 

  Dentre os temas que Wagner Oliveira mais costumava trabalhar, nos momentos em 

que acompanhávamos algumas de suas exposições, destacava-se o erotismo. Este, mais 

direcionado à exaltação do corpo feminino. As mulheres dos quadros de Wagner Oliveira 

preenchem muitos espaços das galerias do Beco, dando às paredes de lá um toque erótico 

bastante apreciado pelos vários personagens que por lá circulam. Nisso, Wagner acabava 

fazendo nossos olhares ficarem à espreita e prontos para a prática de um voyeurismo poético.   

 

Figura 76 - Quadros de Wagner em exposição no Bardallo’s. 

 
            Fonte: Marcilio Façanha. Ano 2012. 

 

 

Em nossas viagens do olhar, captamos, à priori, as obras de Wagner buscando o 

erotismo nas mulheres em sua vida cotidiana, com cenas de nudez, sexo e poses sensuais. 

Contudo, em todas as cenas temos a impressão de que as personagens presentes não estão 

percebendo quem as observa. É como se Wagner quisesse preservar um tom secreto na cena, 

ou mesmo deixar passar a sensação voyeur que o tomou, a sensação de observar e permanecer 

secreto. O voyeur não pode ser visto; além disso, ele não está na condição passiva do 

espectador; seu mistério está em seu olhar não ser descoberto. O olhar que furta da cena os 

pedaços que lhe satisfazem nos parece ser o elemento fronteiriço de sua arte. É o que deixa as 

linhas de fuga à disposição daquele que aprecia a obra, à disposição dos personagens da obra.  
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 Poderíamos, na esteira de Deleuze (1997a), dizer que se trata de voyeurismo poético. 

Seu olhar é secreto e entra em ação num campo visual onde sorrateiramente localiza; mira e 

toma o alvo, refazendo-o em um novo agenciamento. As mulheres de Wagner têm os seus 

devires captados pelo olhar voyeur de sua arte. Porém, nas telas, o segredo não é ainda 

revelado, pois a sensação é que agora nós também nos tornamos voyeurs do voyeurismo de 

Wagner. Agora, o segredo é passado de mão em mão, ou melhor, de olhar em olhar.  A 

propósito do segredo, Deleuze e Guattari afirmam que: 

 [...] todo segredo é um agenciamento coletivo, o segredo não é absolutamente uma 

noção estática ou imobilizada, só os devires são secretos; o segredo tem um devir”.  O 

segredo tem sua origem na máquina de guerra, é ela que traz o segredo, com seus 

devires mulheres, seus devires-crianças, seus devires animais.  Uma sociedade secreta 

sempre age na sociedade como máquina de guerra (DELEUZE; GUATTARI, 1997a, 

p.83).  

 

Wagner parece nos mostrar interesse de envolver-se com suas personagens, a ponto 

de desejar os desejos e sensações que perpassam suas obras. É como um voyeur que busca 

furtar não só o momento explícito de seu desejo, a cena erótica que lhe soma, mas também um 

pouco das percepções e afetos de suas mulheres para multiplicar suas próprias sensações. Na 

figura 77, mais uma que fez parte da exposição Balaio de Gatas no Bardallo’s, Wagner parece 

nos colocar dentro do quadro e nos faz ver as jovens como se estivéssemos mesmo 

espreitando-as.  Novamente o segredo, mas, mais que isso, o secreto. É como na passagem da 

música composta por Abel Silva: “Não guardo segredo, mas sou bem secreto”
102

. É que o ser 

secreto remete à imagem ao mundo da composição. O agenciamento do elemento “secreto” 

nos retira do lugar em que possamos cair em um só significado e nos deixa num campo onde 

teremos que alimentar essa condição de ser secreto. O segredo não é mais o que não se pode 

contar, mas o que virá. Se pensarmos na imagem das mulheres da figura 76, onde temos uma 

delas com o espelho em mãos e a outra com um olhar distante, diríamos que Wagner quis pôr 

as duas em contrapontos equidistantes. Pensando assim, a tendência é adentrarmos novamente 

no agenciamento secreto de Wagner. E esse parece ser um dos elementos de mobilidade de 

sua obra, sua proposta. Sobre a relação do segredo e do secreto, Deleuze e Guattari (1997a, 

p.82) afirmam: “[...] o que conta é que a própria percepção do segredo só pode ser secreta: o 

espião, o voyeur, o dedo-duro, o autor de cartas anônimas não são menos secretos do que 

aquilo que eles têm a descobrir, seja qual for sua meta ulterior” 

                                                 
102

 Compositor nascido em Cabo Frio (RJ) que escreveu músicas para vários artistas da música popular 

brasileira. Ver mais informações em: <http://cliquemusic.uol.com.br/artistas/ver/abel-silva> 

http://cliquemusic.uol.com.br/artistas/ver/abel-silva
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 A sustentabilidade da obra é de nossos segredos tornados secretos; tornados devires. O 

agente secreto irá desvendar, ou mesmo recobrir, mas ele não é o agente do segredo; ele pode 

estar em segredo, escondido, disfarçado, mas isso é apenas um dos elementos do 

agenciamento secreto. Ele pode ser descoberto, mas mesmo assim ele tentará outras formas 

para continuar sua missão, se disfarçará novamente, agirá por outros meios e dará 

continuidade ao plano. 

 

Figura 77 - Obra de Wagner da exposição “Balaio de Gatas”. 

 
                      Fonte: Marcilio Façanha, 2012 

 

 Os personagens mulheres de Wagner fazem parte desse agenciamento. O próprio 

artista, em nossa conversa, forneceu-nos pistas sobre seu fascínio pelo elemento secreto que 

compõe, não só para suas obras, mas para a relação delas com os apreciadores (que passam a 

compor esse voyeurismo): “Não gosto de mostrar meu ponto de vista sobre as pinturas; a 

compreensão delas é uma dança entre você e elas” (informação verbal)
103

. 

 Wagner agora, na figura seguinte, convida-nos a entrar numa dança, assim como num 

tango ou em um forró, por exemplo, onde haveria composição a partir de dois, um par. Tanto 

no tango como no forró há movimento e acompanhamento da proposta inicial pelos pares. Um 

avança e o outro acompanha, mas as posições se invertem, ou, mais que isso, os dois entram 

num momento de indiscernibilidade. Ora o parceiro, por exemplo - o que representa a figura 

“masculina” -, quer envolver o elemento feminino. Em outro momento, é o feminino que o 

envolve entrelaçando suas pernas ao parceiro. Um avança, o outro reluta. Os dois, então, 

mantêm uma distância para que possa haver uma relação de composição, de atração e 

distanciamento que acabaria por cultivar um interdito erótico, o devir secreto da dança. 
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 Depoimento cedido à pesquisa no ano de 2012 no Bardallo´s. 
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Figura 77 - Obra de Wagner Oliveira. 

 
       Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

  

Dançar com a obra é compor com ela. E “compor com” não se resume a seguir 

passos com alguém, apesar de nas escolas de dança haver os direcionamentos dos passos que 

correspondem a cada dança, mas esses podem ser tomados como pontos de passagem, ou 

territorialização, em vias de desterritorialização junto ao elemento secreto. Não 

necessariamente a dança terá que se subordinar aos pontos. O casal passa por eles e constrói 

para si uma dobra operada na dança. O elemento do par traça uma aliança fora do instituído, 

que o fará rodopiar já na relação com o exterior. Com o quadro, recebemos um convite para 

dançar, para tornar secreta a relação, criar intenção, insinuar, dançar a dança do acasalamento.  

A obra de Wagner é operada em pontos em que o artista nos lança junto de seus personagens, 

e com os pontos nas telas construímos outras trilhas, outras territorializações. Com as pistas 

deixadas, com os pontos que possibilitam uma potencialização para o devir, podemos 

constituir nosso devir secreto; tornarmo-nos voyeurs ou formar diagramas para dançarmos 

junto aos personagens. 

Figura 79 - Obra de Wagner de Oliveira. 

 
Fonte:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=337668896244487&set=a.159276364083742.37935.

100000041383884&type=3&theaterAcessado em 4 de janeiro de 2013. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=337668896244487&set=a.159276364083742.37935.100000041383884&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=337668896244487&set=a.159276364083742.37935.100000041383884&type=3&theater
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Wagner quando vem para a cidade de Natal vai direto ao Beco da Lama, que se 

tornou parte de sua composição. “Afinal, tudo gira em torno do Beco” (informação verbal)
104

, 

assim se expressou Wagner em uma de nossas conversas. É que o território arteante do Beco é 

um dos espaços que deram vazão à sua proposta voyeur, o seu devir secreto. O Bardallo’s 

abriu-lhe as portas para suas primeiras exposições. Wagner teve noventa por cento das obras 

da exposição Balaio de Gatas vendidas
105

. Algumas já tinham compradores certos antes de 

chegarem à exposição. É que antes da exposição já havia algumas expostas no Sebo 

Balalaika, e as outras na oficina de Jotó, para que recebessem as devidas molduras; e como os 

espaços de Jotó e Ramos são locais de exposição permanente, lá mesmo as obras foram 

praticamente vendidas, e o acerto final ficaria para o encontro no Bardallo’s no primeiro dia 

de exposição.  

Figura 80 - Cartaz da exposição de Wagner de Oliveira. 

 
Fonte: <ttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=464123746932334&set=t.10000005391288 

40&type=3&theate> 
 

Em mais uma das obras da exposição, na figura 81, Wagner já se aventura em outros 

meios, já propõe outras composições para nosso olhar. Vemos Wagner priorizar a sensação da 

contorção da forma em movimento prolongado pela figura de um corpo nu que troca a 

posição em pé, sentada ou deitada, para a mesma forma com que se encontra a melancia no 

solo. Wagner transforma-a, deformando sua estrutura óssea.  

 

 

 

                                                 
104

 Declaração de Wagner Oliveira cedida à pesquisa no ano de 2012. 
105

 Em eventos como esse, Lula Belmont, proprietário do Bardallo’s, obtém sua porcentagem sobre cada obra 

vendida. 
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Figura 81- Obra que fez parte da exposição: Balaio de gatas no Bardallo's. 

 
Fonte: Jota Gomes, 2012. 

 

O corpo que Wagner pintou ali se estende em um plano singularizante para o 

personagem da mulher.  A mulher entraria em outro devir, não mais apenas representaria o 

figurativo, mas sim um comportamento que se compõe com o fundo. Ela se torna molecular 

com as melancias da obra. Sua nudez se camufla, e a mulher é jogada no campo de melancias. 

Na imagem, pés, pernas, seios e ombros se contorcem. Os olhos estão fechados, como se 

Wagner também temesse o aprisionamento da imagem com olhar da mulher-molar. A visão 

não guia mais o movimento; os olhos estão como parte do conjunto e podem estar fechados.  

Wagner faz sua personagem ganhar forma a partir da relação dela com ela mesma, em um 

movimento desejante que refaz seu próprio corpo.  

A mulher não está sustentada por pernas, nem precisa se agarrar a nada, sustentar-se 

em nada. O chão também se confunde, num momento de indiscernibilidade entre o piso do 

modo-casa e o terreno do modo melancias. Ao mesmo tempo, a imagem da mulher parece 

também se prolongar num jogo rítmico desejante de espalhamento junto ao solo, como ocorre 

com as melancias que se estendem atrás, ao fundo.  É como se a personagem estivesse se 

insinuando numa linha pela qual ela construiria elementos que permitissem seu desejo 

molecular passar para outro modo de composição.  É um desejo individualizante que a toma. 

Wagner prepara para sua personagem outro vir a ser que a desterritorializa do terreno em que 

foi exposta e a reterritorializa em sensação semelhante a que ocorre no território das 

melancias. Há, inclusive, uma parte da fruta que se encontra na mesma altura da cabeça da 

cabeça da mulher, dando margem para duvidarmos de quem come quem.  
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Logo nos surge o pensamento de que esta obra pode estar nos apresentando brechas 

que nos arrastariam para novos devires, algo que, assim como Deleuze descreve: “O que nos 

precipita num devir pode ser qualquer coisa, a mais inesperada, a mais insignificante. Você 

não se desvia da maioria sem um pequeno detalhe que vai se pôr a estufar, e que lhe arrasta” 

(DELEUZE; GUATTARI 1997a, p.89).  Esses detalhes estão a se relacionar como moléculas, 

e cada uma pode formar um mundo, ao apresentar sua possibilidade de devir infinito. As 

mulheres de Wagner crescem, as expressões e as cores dos corpos não se contentam em 

permanecer na forma figurativa e transbordam, transfiguram-se e vão para uma nova zona.  

 

 

 

 

5.3 Arte e Subversão nos subúrbios ocultos da Cidade Alta  

 

A arte que encontramos contextualizada em “centralidades”, museus, centros 

culturais e pinacotecas, se está nesses locais, é porque atende a uma proposta.  Porém, se a 

encontramos na “periferia” de institutos, nem sempre é por que ela não atende a nenhuma 

proposta, mas pode estar num outro momento, outro movimento, circulando para outra 

proposta.  Ela passeia e pode figurar em algum lugar por um tempo, e pode sair errante sem 

lugar definido. Ser como, conforme Deleuze e Guatarri(1995, p.47), as árvores que “tem 

linhas rizomáticas, mas os rizomas tem pontos de arborescência”. Uma prática artística de 

fronteira requer o caminho de  sair, voltar, esquivar-se; o poder de  projetar-se em linhas de 

fuga e perceber de forma inteligível  o mundo que a circunda. O Bardallo’s, ponto estratégico 

dessa zona de fronteira, foi o link entre nós e artista plástico Tiago Vicente, assim como pode 

ser o link para com diversas outras esferas Conversamos e vimos nas palavras de Tiago  

indícios de seu trajeto até o Beco; trajeto até um terrritório fronteiriço.     

Na ocasião, tínhamos ido à mesma exposição de obras de artistas naifs, citada 

anteriormente em nosso texto. Conversamos com os organizadores do evento e fotografamos 

algumas obras. Quando passeávamos e flertávamos a exposição, chamou-nos a atenção um 

jovem que bebia com amigos e  segurava em suas mãos uma tela com a imagem de mulheres 

nuas jogando baralho. Em um primeiro momento, poderíamos acreditar que o quadro que 

vimos era apenas uma reprodução de uma prática comum de um cenáro urbano, ou cena 

clichê de comportamentos que já preenchem os baixios das cidades. Talvez uma propaganda 

de cigarro? Ou de um cassino?  O fato é que para nós não bastaria conhecer a obra em uma 
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das partes, a outra parte ou as outras, pois o artista e seu território complementariam o corpo 

desta.   

 

Figura 82 - Obra de Tiago Vicente exposta no Bardall’os. 

 

Fonte: Marcilio Façanha, 2010. 

 

A obra (figura 82) foi feita com um papel especial para pintura (papel cansôn) e uma 

cera resultante do derretimento e da mistura de diversas tonalidades de ceras. O personagem: 

Tiago Vicente, natural do estado da Bahia.  À época, residia em Natal, no bairro de Mãe 

Luiza. Tinha trinta anos de idade, na ocasião do encontro, em 2010. Logo percebemos que seu 

rosto parecia  refletir seu desejo junto àquilo que estava em suas mãos. Quando  perguntamos 

sobre seu  “gosto artístico”, Tiago revelou ser aquele seu tema preferido: o lado agressivo do 

mundo “suburbano marginal”.  Misturado a esse “prato” vem a sobremesa dark do imáginário 

de Tiago, seu mundo fantástico adquirido em suas trajetórias errantes.   

 Tiago, com 7 anos de idade, ainda no estado da Bahia, descobriu seu talento através do 

reconhecimento de seus colegas de mesma idade e de seus professores do ensino escolar.  

Buscou aprimorar seus desenhos e, na adolescência, buscou inspiração no Beco da Lama, 

junto a Assis Marinho, para continuar produzindo obras que o projetariam nos cenários da 

arte. Disse-nos logo ter percebido que a prática artística lhe mostrava diversas trilhas. No seu 

caminhar, Tiago diz não ter tardado para encontrar outros seres semelhantes em disposição 

artística. Nos primeiros contatos com Assis Marinho, no Beco da Lama, foi aprendendo, 

percebendo e construindo sensações; construindo algo e destruindo também. Aplausos, portas 

abertas e, por vezes, fechadas; a fama e o “Beco da Lama” são caminhos que Tiago decidiu 

começar a percorrer, tal como “o louco” do Tarô de Marselha, onde o  
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[...] louco é um andarilho enérgico, ubíquo e imortal.  É o mais poderoso de todos os 

Trunfos do Tarô, como não tem número fixo, está livre para viajar à vontade, 

perturbando, não raro, a ordem estabelecida com as suas travessuras (NICHOLS, 

2007, p.39). 

 

Tiago, em nossa conversa, demonstrou muito apego aos momentos passados com  

Assis Marinho. Em exposições deste, seja como ajudante ou amigo, houve momentos de 

grande aprendizagem para aquele, que diz nunca ter frequentado uma escola de arte, tendo  

seu aprendizado se dado no dia a dia, nos caminhos da arte das ruas. Sobre Assis Marinho, diz 

ainda que aquele artista pinta parte de cenas de uma triste realidade urbana: a fome a miséria 

social, a solidão. Tiago resolveu subverter esse cenário, escandalizando-o ainda um pouco 

mais. Mostrou as zonas de meretrício onde essa tristeza seria, por instantes, expulsa. Profanou 

também os anjos, as figuras lúdicas, restituindo-lhes o sexo explicitamente.  

 

Figura 83 - Obra de Tiago Vicente exposta no sebo Balalaika. 

 
Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

  

Sua arte profanatória e o seu pensamento apontaram rastros anárquicos de corpos e 

forças que se misturam e se redistribuem para formar novamente um corpo, mas um “corpo 

sem orgãos”, que seria como Deleuze define: 

  

Tanto biológico quanto coletivo e político; é sobre ele em que  os agenciamentos se 

fazem e se desfazem; é ele o portador das pontas de desterritorialização dos 

agenciamentos ou linhas de fuga. O corpo sem órgãos varia (o da feudalidade não é 

o mesmo do capitalismo)
106

. Se o denomino corpo sem órgãos, é porque ele se opõe 

a todos os estratos de organização, tanto aos da organização do organismo quanto 

aos das organizações de poder (DELEUZE, 1994, p.07). 

                                                 
106

 Parêntese do Autor. 
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Voltando à imagem das mulheres jogando baralho, encontramos três personagens 

seminuas em uma sala. Há ainda uma quarta mulher que parece querer participar do quadro.  

A parede ao fundo é preta; a fumaça do cigarro na mão de uma delas lembra traços de 

tatuagens em estilo tribal. Essa mesma mulher que fuma foi retratada sem rosto. Uma outra, 

que está de pé com os seios à mostra, expõe a carta que tem na mão, anunciando seu trunfo ou 

sua perdição. As garrafas de vinho na mesa e à disposição das personagens parecem 

rememorar mitológicos rituais dionisíacos. O desejo por esse “corpo sem orgãos” estaria em 

jogo ali. Uma mulher já não tinha rosto e o chão pendia para a direita, tal qual um pêndulo 

ameaçando virar a mesa e sugar a todos. Com os seios à mostra, a personagem central olha 

justamente para aquele que seria o observador do quadro, ou mesmo o quarto jogador. O 

convite é para participar do jogo. Tiago parece ter aceitado. Seus temas sempre remetiam a 

esse erotismo profano. No fim de nossa conversa, perguntei a Tiago o valor daquela obra. Ele 

diz que ela já havia sido vendida, e até chamou o comprador para que eu pudesse conhecê-lo. 

A obra foi vendida pela quantia aproximada de quinhentos reais, que seria  a média de preço 

de suas obras com  assinatura, à epoca. 

 Em um dado período de sua produção, Tiago propôs o destaque para o obsceno e a 

nudez, sempre reposicionando os corpos de modo que eles ajudem a construir  sensações de 

prazer erótico. Para Bataille (1987), a nudez e a obscenidade estão ligadas ao movimento de 

continuidade da vida. As roupas representariam o corpo fechado para essa continuidade. 

Ainda, para Bataille (1987), seríamos seres que naturalmente buscaríamos o movimento de 

continuidade, mas tipos de agenciamentos sociais, como a religião, só sobreviveriam com o 

advento do interdito, que é inaugurado após rituais, onde o que se estabeleria como sagrado 

guardaria o profano, deixando-o no campo da proibição para aqueles que participam do ritual. 

Assim, na quebra poética desse interdito, inaugura-se a busca pela descontinuídade e linhas de 

fuga para obscenidade. Por outro lado, nossa busca pelo reapropriação para além do proibido 

seria uma  busca pela continuidade. A nudez que o sagrado guarda seria, por exemplo, um dos 

elementos que revelariam esse movimento para nós:    

A ação decisiva é o desnudamento. A nudez se opõe ao estado fechado, isto é, ao 

estado de existência descontínua. É um estado de comunicação que revela a busca de 

uma continuidade possível do ser para além do voltar-se sobre si mesmo. Os corpos 

se abrem para a continuidade através desses canais secretos que nos dão o 

sentimento da obscenidade. A obscenidade significa a desordem que perturba um 

estado dos corpos que estão conformes à posse de si, à posse da individualidade 

durável e afirmada. Há, ao contrário, desapossamento no jogo dos órgãos que se 

derramam no renovar da fusão, semelhante ao vaivém das ondas que se penetram e 

se perdem uma na outra. Esse desapossamento é tão completo que no estado de 
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nudez, que o anuncia, e que é o seu emblema, a maior parte dos seres humanos se 

esconde, mais ainda se a ação erótica, que acaba de desapossá-los, acompanha a 

nudez (BATTAILE, 1987, p.14). 

 

A obra que veremos a seguir (figura 84) continua  dentro dessa proposta poética sob 

a qual  Tiago se debruçou. Na junção do erótico com o lúdico, e numa profanação pictórica, a 

sagralidade de um ser celestial. O palhaço desce do céu e traz em seus braços uma dançarina 

sendo aliciada por anjos, enquanto esse ser lúdico anda na corda bamba com seu monociclo 

em uma linha, por sobre os tetos de contruções que ultrapassam as nuvens. Bandeirinhas 

trazem a lembrança de manifestações populares para a cena. Ao fundo, à direita, a lua 

empresta luminosidade explicitando o ato. No entanto, a mistura de todos esses elementos no 

contexto erótico leva o olho do espectador a se defrontar com a profanação. O palhaço desce 

do céu em nossa direção e traz consigo anjinhos sedentos de desejo sexual. O palhaço também 

parece ter tirado esses  anjos das alturas fazendo-os descer com ele e a dançarina, para o plano 

baixo, para o plano dos mortais. Para nós.  

 

Figura 84 - Obra de Thigo Vicente à espera de moldura no espaço de Jotó. 

 
     Fonte: Marcilio Façanha, 2012   

 

Sobre essa mistura nas construções poéticas, Bataille (1987, p.18) lembra ainda que: 

“A poesia conduz ao mesmo ponto como cada forma do erotismo; conduz à indistinção, à 

fusão dos objetos distintos. Ela nos conduz à eternidade, à morte, e pela morte, à 

continuidade”. A poesia pictórica de Tiago Vicente parece querer buscar nesses desafios 

obscenos a construção de um traço artístico liberto. É um traço profanador para compor zonas 

de profanação. Essa obra vai encontrar sua primeira exposição nas paredes dos sebos do Beco 

da Lama
107

. Mas, a profanação parece querer seguir mais além. Ele traz os elementos divinos, 

                                                 
107

 Tiago Vicente já expôs sua obra nos corredores do Senado Federal Brasileiro, com a obra “Marinha 

natalense”. Em visita ao Beco da Lama, em ocasião do evento gastronômico “Prato do Mundo”, a senadora do 

estado do Rio Grande do Norte à época, Rosalba Ciarlini, conheceu o artista e comprou uma de suas obras. Logo 
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sexualiza-os, mas deixa permanecer a puerilidade na cena. Em entrevista concedida a alunos 

do Instituto Federal do Rio Grande do Norte Tiago expressa: “O que perdura na humanidade é 

a arte, é o que é divino. O que é divino não tem princípio nem meio nem fim, a arte é janela 

para o divino” (informação verbal)
108

.  

 

5.4 Marcelu’s Bob e o elemento “fantástico”  

 
Figura 85 -  Humanoides Grafite de  Marcelu's Bob em frente ao Bardallo’s Comida e Arte. 

 

 
        Fonte: Marcilio Façanha, 2012. 

 

A imagem da figura acima é um trabalho de intervenção artística de Marcelo 

William de Farias, nascido em Natal-RN, no bairro Mãe Luiza. Marcelu’s Bob, como é 

conhecido no meio artístico de Natal, já foi citado na Neue Blätter, revista alemã de crítica de 

arte, como sendo uma dos 100 maiores artistas de vanguarda da atualidade
109

, por seus 

grafites e telas. O grafite acima, Marcelu's produziu em frente ao Bardallo´s no ano de 2012.   

Infelizmente a imagem foi apagada e o muro pintado de branco pelo proprietário. Em uma de 

nossas visitas ao Beco encontramos Marcelu’s Bob, que comentou que a figura retratada no 

                                                                                                                                                         
Rosalba o convidou para fazer parte da mostra “Artistas Brasileiros 2010 - Novos Talentos”. Em outro evento 

que tratava da eleição do presidente da Samba - Sociedade dos Amigos do Beco da Lama, já no ano de 2012, 

encontramos Tiago expondo trabalhos de alunos seus de um projeto social que acompanham a recuperação de 

adolescente com dependência química.  O evento ocorreu em frente ao Bar de Nazaré e contou com a presença 

de vários artistas, dentre eles Marcelu's Bob; Marcelo Fernandez; Edvaldo Correa, além de músicos, poetas e 

demais personagens do Beco.    

 
108

 O grupo de alunos em questão é do projeto “Arte Itinerante”, que entrevistou, além de Tiago, vários artistas 

também frequentadores do Beco da Lama.  Entrevista de Tiago Vicente está disponível no endereço eletrônico 

http://www.youtube.com/watch?v=2GNz9o6PZZc). Acesso em: agosto de 2013. 

 
109

Disponível  em:<http://diversao.terra.com.br/arteecultura/noticias/0,,OI549291-EI3615,00-

Alemaes+incluem+brasileiro+em+lista+de+maiores.html>. Acesso em: 17 outubro de 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=2GNz9o6PZZc)
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muro indica o personagem do tema “humanoides”. Muitos são os comentários no Beco da 

Lama sobre quem seria esse personagem apelidado de “humanoide” e que tem presença 

constante nas obras de Marcelu’s. O artista em questão nos disse que: “O que é o humanoide é 

‘etcetera e tal’, você estando na rua encontrando uma pessoa encapuzada, o que é que será 

debaixo daquele capuz?” (informação verbal)
110

. Marcelu’s nos fala que os humanoides são 

possibilistas, elementos que permitem o desenrolar de acontecimentos diversos.  Em 

entrevista a um determinado grupo de comunicação de Natal-RN,
111

 Marcelu’s disse ainda 

que os humanoides “[...] são nômades subversivos... uns possibilistas. Uma pessoa 

encapuzada pode ser boa, má, um zorro urbano, um pastor de ovelhas, um padre, um santo, 

um Dom Quixote ou até mesmo o Mister M” (informação verbal)
112

.   

 Como vimos em seus quadros, essas figuras poderiam funcionar como algum 

mecanismo agenciador de possibilidades para a construção de olhares sempre em estado de 

devir.  É um devir que diz respeito à liberdade poética para o personagem e para a cena, mas 

também para quem vê a obra poder dar vazão à sua composição do olhar.  Quando insere a 

figura do humanoide, ele não pinta um ser identificável, mas sentimos que há algo ali. O que 

há? Quem é? Essa indefinição parece acabar por influir no espaço, colocando-lhe em posições 

que interfeririam nele, designando lugares em meio a um espaço dos possíveis. Os estoicos, 

segundo Bréhier (2012, p.93), admitem que as “[...] posições, portanto, são os lugares de cada 

corpo considerado na sua relação no lugar maior do corpo no qual ele está”. O lugar maior 

seria, como dissemos, um espaço dos possíveis, que Marcelu’s procuraria deixar nas suas 

obras.  No caso dos humanoides, ou dos etiloconóides (de acordo com Marcelu’s Bob, são os 

humanoides que aderiram ao uso de substâncias alcoólicas), há uma operação de cortes no 

próprio espaço da cena, fazendo com que o espaço necessário para a obra seja sempre o que 

está por vir; o vir a ser; o devir.   

 O personagem que atua como “possibilista”, como nos diz o próprio Marcelu’s, faz 

com que o espaço por onde passa esse nômade encapuzado, seja o espaço também das 

possibilidades.  O sentido do devir, do vir a ser, seja lá o que venha a ser construído junto aos 

humanoides, mostra que deve haver o espaço necessário para a continuidade da arte no 

próprio quadro, continuidade para o pensamento tornando-o atemporal.  

                                                 
110

 Depoimento de Marcelu’s Bob cedida à pesquisa no ano de 2013. 
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  Disponível em: <http://diversao.terra.com.br/arteecultura/noticias/0,,OI549291-EI3615,00-

Alemaes+incluem+brasileiro+em+lista+de+maiores.html. Acesso em: 16 outubro de2013. 
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 Marcelu’s Bob pinta o acontecimento, o intempestivo da arte marginal que ele mesmo 

vivencia. Ele pinta um mundo transgressor que o afeta. Sua prática artística é mais um 

acontecimento que fez corte em seu mundo. Evitando aprisionamento de sua arte, esse 

humanoide, assim como é chamado por alguns artistas do Beco da Lama, não pintaria 

meramente o verde, por exemplo. O que ele pintaria seria o verdejar
113

 expresso por algo, 

sendo muitas vezes esse algo, no caso dos quadros desse artista, uma substância ainda 

indecifrável, como na expressão: “algo verdeja”, ou, mais propriamente em relação aos 

humanoides, “algo está à espreita”. A espreita de quê? De quem? O humanoide não se prende 

ao enunciado do quadro, apesar de estar nele. Guedes (2006) tenta desvelar um pouco desses 

humanoides e a maneira como surgem esses personagens de Marcelu’s atentando para “os 

ambientes marginais” nos quais o artista os coloca:  

 

A obra de Marcelu’s Bob se processa n’outras expressões pictóricas de sua 

plurimaestria plasmada nos ambientes anteriores, bares, bordéis, cassinos e até 

mesmo em suas ‘estradas’, a via costeira natalense e seus pontos de luz e fuga, a 300 

por hora e/ou mesmo bombas que explodem do interior da Fortaleza dos Reis 

Magos, até as suas frementes intervenções urbanas através de seus representantes, os 

Humanoides criados no seu laboratório, em Mãe Luiza, onde a geometria se funde 

com o barroquismo-anárquico numa profusão de luz e cor (GUEDES, 2006, p.59).       

 

Marcelu’s faz do quadro um mundo que acontece, por vezes, trazendo-nos um 

elemento indefinível, fronteiriço, mas que ao mesmo tempo incita-nos a transgredir o mundo 

que vemos. Esta pode ser a função dos “humanoides”, a posição fronteiriça que ele ocupa 

possibilita o avançar de nossas trincheiras.  Há ainda a junção dos humanoides a determinados 

adjetivos, quando ocorre a fusão destes com o ambiente etílico. Marcelu’s vislumbrou os 

“etiloconóides”, que são os humanoides imersos em lugares marginais, como bordéis e 

lugares similares.  

 Alguns elementos, frutos da “junção” dos “mundos fantásticos” operada por Marcelu’s 

Bob, podem ser vislumbradas na próxima figura (figura 86), onde o personagem Dom 

Quixote, da obra literária de Miguel de Cervantes, aparece de lambreta em algum recanto 

imagético que pode ser, inclusive, o nosso território-beco.   
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 Já vimos isso em Bréhier (2012, p.45). 
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Figura 86 – “Dom Quixote em Natal”, Obra de Marcelu’s Bob em exposição no Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte. 

 
                          Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

     O quadro guarda a característica de fazer alusão ao Beco da Lama. Temos, no 

canto superior direito da figura, a imagem de um galo no alto de uma torre que remeteria à 

Igreja do Galo, uma das tradicionais igrejas presentes nos arredores do local. Para Marcelu’s, 

foi num “entre bares” do Beco da Lama que Dom Quixote resolveu procurar sua Dulcinéia. 

Os paralelepípedos, a referência à música, os bares e os personagens nos trazem à pulsação 

das noites do Beco.  

 À direita do quadro há um personagem escondido, semioculto, encostado na parede do 

bar. Dele só enxergamos parte das pernas e os sapatos. É novamente o humanoide ao qual se 

referiram algumas pessoas do Beco; seria a representação do próprio Marcelu’s Bob. O artista 

admite ser “qualquer um”; é o “mundo dos possíveis” levando os corpos a serem tomados 

pelo acontecimento de uma arte possibilista (termo do próprio artista).  

 Na obra em questão (figura 85), o chão é torto e todos os personagens estão em 

inclinações que sugerem movimento. Repentinamente, a figura de Dom Quixote - que acabara 

de chegar e ainda não havia descido de sua lambreta - olha para o espectador, levando-o a 

deslizar pelo restante da cena em meio às cores frias e quentes. O azul e o vermelho 

invadiram a tela para compor a obra, encenando contrapontos para expor a intencionalidade 

cromática dos momentos de “equilibração” da proposta de Marcelu’s. O azul pode expressar o 

lugar acolhedor e aconchegante sugerido por essa tonalidade fria. O vermelho, por sua vez, 

afeta essa tranquilidade e carrega o olhar para o desejo, a jogatina, o submundo etc. Na cena, 
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ao fundo, repare em um casal de namorados. Na figura feminina, o ritmo estabelecido entre o 

azul e o vermelho se estampa. O azul traz para o espaço da cena a tranquilidade daqueles que 

procuram seu habitat, mas o vermelho e seus derivados atiçariam novamente uma espécie de 

apetite voraz que o ambiente deverá satisfazer. Parece que em tudo que olhamos temos as 

duas sensações, ao mesmo tempo, num tempero agridoce de cores. É como comer a cena, ao 

sermos a ela apresentados. Na superfície desses corpos presentes desenvolvem-se outras 

linguagens. O vermelho e o azul estabelecem um diálogo fronteiriço que lhes dá sentidos, 

movimentos, sensações desejantes. Na obra de Marcelu’s, os sentidos são colocados nas 

fronteiras, nas trincheiras, nos entremeios das cores e dos lugares. Sobre a relação da fronteira 

e dos sentidos, Deleuze comenta: 

 

As coisas e as proposições acham-se menos numa dualidade do que de um lado ou 

de outro de uma fronteira representada pelo sentido. Esta fronteira não os mistura, 

não os reúne (não há monismo tanto quanto não há dualismo), ela é antes a 

articulação de sua diferença: corpo/linguagem (DELEUZE, 2012, p.26).  

 

O sentido das fronteiras das cores, da fronteira entre obra e espectador (produtor de 

olhar), é também o possibilitar da produção de sensações diversas (a trincheira também é uma 

sensação). O sentido trazido pelo elemento indefinível (fronteiriço) nas cenas pintadas por 

Marcelu’s Bob vai distribuindo cores para um mundo fantástico. Para ele, as cores têm uma 

importância crucial. Elas movimentam e atiçam o olhar, produzem afetações e fazem-nos 

dançar com a obra, movimentarmo-nos com ela.   

Por exemplo, a propósito do jogo das relações entre luz, cor e espaço, observando as 

pinturas do artista Paul Cézanne, Pereira
114

 comenta que:  

A luz e o espaço são expressos pelas cores, e nenhuma marcação da estrutura linear 

ou tonal precede sua aplicação, como é do procedimento comum. Outrora encerrada 

em um contorno, a cor em suas obras transbordam do objeto para se ligar às áreas 

vizinhas. A imagem satura-se, liga-se, desenha-se, equilibra-se (PEREIRA, 2013, 

p.64). 

  

 As demarcações do espaço, no quadro de Marcelu’s, em homenagem ao Dom 

Quixote, são feitas como numa dança psicodélica de cores que expressam intenções referentes 

aos universos intempestivos das zonas undergrounds dos meios urbanos.  Sobre sua 

inclinação ao mundo do psicodelismo, Marcelu’s afirma que: “[...] é impossível você estar na 
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 Material online com o título “A Expressão da Natureza na Obra de Paul Cézanne”. PEREIRA,Marcelo Duprat 

2013. Disponível em: <http://www.marceloduprat.net/Textos/cezannelivro.pdf>. Acesso em: 12 setembro 2013. 
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face da terra se não existir o psicodélico. Mesmo que a pessoa não enxergue o psicodelismo, 

mas cada um tem seu momento psicodélico” (informação verbal)
115

.  

 Ao tratar psicodelismo como “momento” de expressão no mundo, vemos Marcelu’s 

aproximar os caracteres psicodélicos de suas práticas artísticas ao que compreendemos aqui 

como sendo expressões desejantes potencializadoras de acontecimentos. O elemento 

psicodélico está no instante em que determinado componente - seja de cor ou figura poética, 

como a dos humanoides ou mesmo a que veremos com o cavalo alado na próxima figura 

(figura 87) - possibilite ao restante do espaço da tela o fluir das expressões em prol do 

manifestar contínuo das pulsações vitais. Ou seja, o elemento psicodélico é o que dá a 

possibilidade para que as expressões se manifestem e atinjam o restante do espaço 

ultrapassando-o. Vimos que o próprio Marcelu’s Bob procura incorporar ao seu personagem 

artístico Marcelu’s Bob um viés psicodélico, com a utilização de indumentárias semelhantes 

ao estilo hippie comum às décadas de 1960 e 1970, e até, em alguns momentos, buscar 

semelhança com a vestimenta de seus humanoides
116

, além de soltar, em meios às conversas, 

algumas tiradas do linguajar do rock and roll clássico, como “Like a Rolling Stones”, “Come 

Together” etc.  

 

Figura 87. Cavalo Alado. Obra exposta no sebo galeria Balalaika em Natal RN. 

 
      Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 

 

Na figura acima, junto à paisagem, é incorporado o elemento psicodélico e fantástico 

que não tem lugar definido, mas que passa a dar expressões de territorialidades “fantásticas”. 

O elemento fantástico ultrapassa a pintura paisagista ao fundo – praia, morro e farol. Um 
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 Declaração de Marcelu’s Bob cedida à pesquisa no ano de 2013 no Instituto Tecnológico Federal do Rio 

Grande do Norte. 
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 Em um curta metragem que assistimos num determinado endereço eletrônico podemos ver Marcelus Bobs ao 

estilo de seus “encapuzados” humanoides. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UFkovWvc 

OSc>. Acesso em: 10 de outubro de 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=UFkovWvcOSc
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cavalo alado caído e contorcido nos retira da superfície da tela e nos convida à fantasia, bem 

como a entrarmos nas regiões fronteiriças dos campos de nossa percepção.  É o elemento 

fantástico que dá o sentido para as expressividades psicodélicas buscadas por Marcelu’s.  

Sobre este elemento na arte, Deleuze nos diz que: 

 

É curioso constar que toda obra lógica diz respeito diretamente à significação, às 

implicações e conclusões e não se refere ao sentido a não ser indiretamente – 

precisamente por intermédio dos paradoxos que a significação não resolve ou até 

mesmo que ela cria. Ao contrário, a obra fantástica se refere imediatamente ao 

sentido e relaciona diretamente a ele a potência do paradoxo (DELEUZE, 2012, 

p.23). 

  

  

O elemento fantástico não se liga ao cavalo, mas subsiste a ele; não se liga ao 

restante da cena, mas subsiste a ela. Se substituíssemos a asa por um verbo, poderíamos 

pensar em, ao invés de um cavalo alado, um cavalo esvoaçante que, afinal, a prática artística 

de Marcelu’s faz existir.  Porém, a asa só indica a presença do elemento fantástico; ela mesma 

não é esse elemento. Sobre o ato de construir essa linguagem para exprimir as cores e a 

existência dos seres fantásticos, esses “extra-seres”, o próprio artista revelou-nos que:  

 

Eu acho muito bacana as temáticas que levam às coisas extras do plano material, por 

exemplo, “o cavalo de asas”. Eu nunca ouvi alguém dizer que viu um cavalo de asas, 

mas existe. Se não existe para você vê-lo sobrevoando uma mata, um campo, mas 

dentro do ser humano existe um cavalo de asas, como existe a aparição de seres não 

humanos. Tem gente que vê alma, não falam isso não? Tem gente que disse que não 

acredita, mas mesmo não acreditando sabe que existe. Não tem para onde correr 

(informação verbal)
117

.   

 

A frase “dentro do ser humano existe” pode se referir à força de expressividade desse 

elemento fantástico que nos invade e que, quando o dobramos, reutilizamo-lo e passamos a 

criar possibilidades para ele reexistir a partir de nós. Quando poetizamos novos meios para o 

ser fantástico, passamos a criar, junto com a obra, nosso pensamento e nosso olhar.   

Marcelu’s se diz um “possibilista” e, até brinca com um grupo que realizava um documentário 

sobre ele: “O meu estilo é possibilista, você quer que eu pinte o quê aí para você, você está 

com quanto ai no bolso para a gente trabalhar?” (informação verbal)
118
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 Depoimento de Marcelu’s Bob dado em setembro 2013 para o autor deste trabalho.  
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Uma de nossas últimas conversas aconteceu quando Marcelu’s estava saindo de 

sua exposição na galeria de arte do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Marcelu’s nos 

narrou, o fato de a diretoria do instituto ter proibido a retirada dos quadros expostos até o 

término da exposição. No entanto, o artista vendeu uma obra que retratava a figura de um boi, 

e o comprador quis levar o quadro na hora da compra.  Para que a entrega pudesse ser feita, 

Marcelu’s foi ao sebo do Balalaika, de Severino Ramos, pegar outra
119

 para restituir a que 

estava exposta.  Estávamos no bar de Nazaré quando avistamos Marcelu’s atravessar a rua 

com o quadro que substituiria o que havia sido entregue.  Ele comentou sobre o ocorrido: “O 

cara comprou o quadro quis levar,  a exposição é minha, ora bolas, mas eu estou levando aqui 

outro quadro para colocar no lugar do que saiu” (informação verbal)
120

.  

 

Figura 88 – Casa Obra de Marcelu’s Bob. Quadro ainda no chão do salão do Instituto Federal 

do rio Grande do Norte aguardando ser fixado à parede para completar a exposição. 

 
                          Fonte: Marcilio Façanha, 2013. 
 

 Marcelu’s Bob instiga-nos a enxergá-lo como o elemento fantástico que perpassa os 

espaços e não pode ser aprisionado na figura que ele apenas indica, assim como um “elemento 

paradoxal” que está e não está, simultaneamente. Esse elemento paradoxal, que guarda essa 

dupla face, teria como afirma Deleuze:  

 

Como propriedade o fato de estar sempre deslocado com relação a si mesmo, de 

‘estar fora de seu próprio lugar’, de sua própria identidade, de sua própria 

semelhança, de seu próprio equilíbrio. Ele aparece em uma série como um excesso, 

mas com a condição de aparecer na outra como uma falta. Mas se é excesso em uma 

é a título de casa vazia; e se é falta na outra é a título de peão supranumerário ou de 

ocupante sem casa. Ele é ao mesmo tempo palavra e objeto: palavra esotérica, objeto 

exotérico (DELEUZE, 2012, p.54).   

 

 O elemento humanoide não precisa estar concretamente na obra, mas indicado; 

fronteiriço a um elemento indicador; envolvido na trama do acontecimento da arte. Marcelu’s 

nos diz que a arte para ele é um “tudos e além do mais”.  Esses “tudos”, como no elemento 
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 Conferir figura 88.  
120

 Informação dada por Marcelu’s Bob cedida a pesquisa no ano de 2013 no Bar de Nazaré. 
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paradoxal (DELEUZE, 2012), encontramos em todos os lugares e em lugar nenhum. E o 

“além do mais” indica-nos o constante deslocamento dos componentes poéticos de sua obra. 

  Façamos uma pequena pausa em nossa incursão junto à arte de Marcelu’s Bob para 

tecermos reflexões em torno do Beco e dos seus múltiplos personagens a partir do conceito a 

respeito do “elemento paradoxal” em Deleuze (2012).  O espaço da arte do Beco seria 

semelhante a esse “elemento paradoxal” que está e não está, isto é, sem estar fixo, assim como 

os personagens que o praticam enquanto o espaço dos possíveis: eles ali estão sem estarem 

fixados.  Personagens que, em meio ao paradoxo, acabam por exprimir algo que não deve ser 

buscado em um objeto, em uma estrutura física, mas em elementos incorporais, nos verbos e 

sensações de cores e traços arteantes que aquela geografia fronteiriça comporta. Os 

personagens não podem ser significados pelo Beco, pois eles simplesmente são seres de 

passagem. Na passagem pelo elemento paradoxal (o Beco) de desterritorialização e 

reterritorialização, eles terminam encontrando, assim como Alice encontrou no País das 

Maravilhas (CARROLL, 2009), um espaço dos possíveis.  

 

Figura 89 -  Marcelu’s Bob pintando muro. 

 

Fonte:<http://www.leonardosodre.com/2012/09/intervencao-arte-visual-no-beco-da.html>acessado em 12 de 

dezembro de 2013. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Um retoque final 

 

Um território arteante pode ser sentido de diferentes maneiras. Ao pensarmos um 

território arteante, podemos pensar num conjunto de sensações que o diferenciam dos demais.  

O Beco da Lama, por exemplo, não nos passou uma sensação de organização, segurança ou 

polidez comum às propostas de locais “urbanizados”.  

Em muitos lugares emergem “becos” que traçam uma geografia, dentro e fora, ao 

mesmo tempo, da proposta estética das cidades.  Há certamente outros locais, outras 

realidades onde podemos visualizar propostas e características semelhantes às que apontamos 

em relação ao Beco da Lama.  Sabemos que artistas plásticos, músicos, artesãos, poetas etc., 

não atuam somente nos ambientes undergrounds; porém, vimos que quando esses 

personagens operam ao mesmo tempo nesses ambientes “não esquadrinhados”, um ritmo 

nesses locais parece também operar neles. Por exemplo, em uma universidade há uma 

multiplicidade de personagens, mas os especialistas de cada área serão divididos por blocos, 

prédios; terão bibliografias específicas, nomenclaturas, linguagens próprias e um ritmo em seu 

campo de atuação.  No entanto, em um ambiente proclamado como underground, tal qual o 

Beco da Lama, por exemplo, que contenha artes plásticas, poesia, música e filosofia 

coexistindo e atuando de forma misturada - numa condição oposta a do mainstrean, à da 

moda, à do “gosto das massas” -, há possibilidades de conexões inventivas que não busquem 

necessariamente um fim em si, mas procurem construir a continuidade de sua liberdade de 

prática poética, a continuidade de seus desejos. Uma zona fronteiriça é também um território 

de desejos e no espaço entre seus componentes ocorrem construções  rítmicas.  

 Num território arteante os vestígios de experiências e passagens vão marcando sua 

territorialidade. Cada marcação não existe como disciplina a ser incorporada, mas como 

pontos a serem percorridos, como na partitura de uma melodia.  Há uma composição contínua 

de vida e arte em seus desafios de perspectiva e relação com as cores; com a resolução ou não 

de dissonâncias; há a poesia e sua noite, o ser outro da escrita. Tudo isso ocorre ao mesmo 

tempo e, de algum modo, acabaria por atingir a todos os que frequentam e participam das 

dinâmicas daquele espaço.    

 Naquele  território arteante, em alguns casos, o poeta é pintor, o pintor é músico, o 

músico é poeta, e assim continua até ocorrer uma nova territorialização (mas sempre em vias 
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de se desterritorializar); um traço não institucional,  que expressa domínios e zonas de atuação 

características para cada um. Nessas zonas territorializadas não institucionalmente, um novo 

participante é acolhido e passa a participar da construção de outras territorialidades, 

principalmente por seus feitos. Se sua coragem, sua arte, sua poiéses é reconhecida, e ele, 

como um lobo, segue conquistando seu lugar na alcateia, o novo participante recebe seu 

apelido no bando. Num território fronteiriço, são bandos que proliferam, de forma semelhante 

à qual apontam Deleuze e Guattari (1997a, p. 23): “[...] esses bandos, humanos e animais, 

proliferam com os contágios, as epidemias os campos de batalha e as catástrofes”. 

 Os artistas plásticos, poetas, músicos, produtores, comerciantes de arte, críticos etc. 

tinham caracteres que os distinguiam entre si, que lhes garantiam temporária diferenciação 

diante das demais pessoas que passavam pelo Beco. Poderiam ser nomes, apelidos de bando, 

certas qualidades de mobilidade etc.. E para não sermos traídos por referenciais que nos 

levassem a um estudo histórico ou antropológico desses personagens e de suas obras, 

procuramos sentir e interagir “hápticamente” com eles. Deleuze (2007) desenvolve esse 

pensamento quando mergulha nas obras de Francis Bacon e busca aproximar-se da relação 

entre o pintor e o quadro, afirmando que o pintor pintará com os olhos, mas apenas na medida 

em que tocar com eles, pois esses farão parte da produção de um conjunto de sensações que 

não deve remeter-se somente à visão. 

  Tocamos o Beco da Lama com os olhos, assim como suas obras e seus artistas que 

podem ser tocados. Eles não são mais sagrados.  Deleuze (2010a, p. 124) indica, ainda, que 

“[...] é preciso pegar as coisas para extrair delas a visibilidade. E a visibilidade de uma época 

é o regime de luz, e as cintilações, os reflexos os clarões que se produzem no contato da luz 

com as coisas. Do mesmo modo é preciso rachar as palavras ou as frases para delas extrair os 

enunciados”. Tateamos o Beco nos interstícios dos modos de operação daquele lugar, 

sentindo na pele a vibração das vidas que percorrem os trâmites de um mundo profanador e 

marginal. 

  Muitas vezes tivemos que fechar os olhos para abri-los já imersos nas formações 

moleculares de nosso território de pesquisa, sentindo suas maquinações. Reabri-los para ver 

de novo pode ser também um busca de ver este novo no mesmo, mas em outra duração, em 

outra composição, em outras velocidades (DELEUZE; GUATTARI, 1992).  

Voltar várias vezes ao Beco nunca nos pareceu fatigante e, por vezes, tínhamos que 

exercer vigilância sobre nós mesmos, lembrando que estávamos ali para coletar material 

empírico para a pesquisa. Porém, logo nos víamos no dilema de estar também no ritmo 
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daquele lugar, no ritmo da proposta de um espaço de profanação e quisemos, em certos 

momentos, participar daqueles rituais mundanos de um dia a dia pintado em telas que 

mostram acontecimentos e que se desdobram em corpos, lugares, vozes, microagenciamentos.   

 Sentimos a necessidade de “cartografar” as sensações que afetavam nosso corpo, 

(ROLNIK, 2006); procuramos ouvir o corpo que fala, o corpo que sente, o corpo que vê, o 

corpo que toca, o corpo que, em contato com outros corpos, pode levar a novos desafios e 

novas fronteiras. Aproximamo-nos dos conceitos de Gilles Deleuze (2007) trabalhados em 

“Francis Bacon - Lógica da Sensação”, onde o autor realiza a aproximação de sensações com 

elementos conceituais para a Filosofia. Em nosso caso, buscamos aproximação dessa lógica 

das sensações com o campo da Sociologia.  Lembramos que aqui cada obra é corpo, cada 

frase é corpo, cada jogo de cores e formas são corpos. A profanação e o toque são o resgate 

não só de artefatos aprisionados nos museus da vida, mas da liberdade de nossa pratica 

poética.  

 Lembro-me de uma de nossas conversas com um artista,
121

 caminhando pelas calçadas 

do Beco da Lama. Ele nos alertava que o local é uma “zona” e “antro de perdição”
122

 em que 

não há zonas de conforto.  Isso, constatamos sim, mas o fato de a zona de conforto não 

perdurar, parecia exercer fascínio junto aos artistas. Era como se uma intempestividade 

servisse para alimentá-los ao mesmo tempo em que poderia os dilacerar.    

 Foram em convivências rápidas, mas diárias, com aqueles personagens que fomos 

buscando sentir o fluxo de um artear alimentado intempestivamente. O artear não é uma 

substância concreta, mas uma atuação fronteiriça, uma poiésis limítrofe que não se sujeita à 

captura por aparelhos disciplinares.  Ocorre no Beco da Lama situações em que nos 

encontramos “[...] fora das formas, numa outra dimensão, que passa o fio que as costura uma 

à outra e ocupa o entre dois” (DELEUZE, 2010a, p.125).  Um lugar que já foi destinado ao 

despejo de lama agora contém práticas de vida de um povo e, assim como falou o Zaratustra 

de Nietzsche (2008, p.61), “[...] onde anda há povo, não está incluído o Estado que é 

detestado como um mau olhar”. 

 Vimos que aparatos institucionais acabam por promover principalmente enunciados 

estéticos, onde  obras  e  artistas passam se conservarem nesses enunciados, nessas propostas, 

distanciando-se da vitalidade do movimento que os criou. Nesse sentido, Agamben (2012) 

                                                 
121

 Tiago Vicente, em um evento que tratava da escolha do presidente da Sociedade dos Amigos do Beco da 

Lama (SAMBA) e que ocorreu em frente ao Bar de Nazaré.  
122

 Sobre o tema “antro de perdição”, ele não foi, em nenhum momento, nosso objeto de curiosidade no sentido 

de explorar, por exemplo, a questão das drogas, prostituição e temas correlatos.  Nossa preocupação se deteve 

mais nos processos inventivos e de produção do que chamamos, aqui, de um território artístico.  
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apontou que já na sociedade europeia medieval ocorreria o distanciamento do homem em sua 

relação para com a arte, onde a arte que era de interesse dos artistas e demais envolvidos 

passou a ser apenas interessante: “Onde quer que uma obra de arte seja produzida, hoje, seja 

produzida e exposta, seu aspecto energético, isto é, o ser em obra é apagado para dar lugar ao 

caráter de estimulante do sentimento estético, de mero suporte de fruição estética” 

(AGAMBEN, 2012, p. 111-112). No entanto, encontramos no Beco da Lama outra forma para 

pensarmos a arte e construirmos processos de subjetivação onde nos seja devolvida a 

capacidade de criar e sentir, a capacidade de: 

  

“[...] transpor a linha de força, ultrapassar o poder, isto seria como curvar a força, 

(...) Foi o que os gregos inventaram segundo Foucault. Não se trata mais de formas 

determinadas, como no saber, nem de regras coercitivas como no poder: trata-se de 

regras facultativas que produzem a existência como obra de arte, regras ao mesmo 

tempo éticas e estéticas que constituem modos de existência ou estilos de vida” 

(DELEUZE, 2010a, p.127). 

 

 Deparamo-nos com essas manifestações inventivas no “imediato” de um Beco. Um 

mundo recheado de expressões e que ergueu uma nova geografia de desejos. Uma geografia 

que foi além de seu próprio espaço físico. Trata-se de um Beco com muitas entradas e saídas, 

que conspira em prol de vivências singulares.  Lá encontramos o artesão das artes em ato, em 

trincheiras de uma guerrilha artística, uma guerra secreta e quase silenciosa entre arte e 

sociedade. 

 Nosso mapa periférico não tratou de ideias pré-estabelecidas para esse campo, ou 

estruturas prévias e molares que poderiam guiar-nos em nossa investida pelo mundo dessa 

arte “marginal”, mas sim de possibilidades de desvios que venham ser necessário investigar; 

múltiplas trilhas, caminhares “nômades” e bricolagens diárias de vivências que se cruzam. 

Nesse sentido, de acordo com Deleuze e Guattari, nos aproximaríamos de: 

 

Um pensamento às voltas com forças exteriores em vez de ser recolhido numa forma 

interior, operando por revezamento em vez de formar uma imagem, um pensamento-

acontecimento, hecceidade, em vez de um pensamento sujeito, um pensamento problema 

no lugar de um pensamento essência ou teorema, um pensamento que faz apelo a um povo 

em vez de tomar por um ministério (DELEUZE; GUATTARI, 1997b, p. 51).  

 

 

São muitas as partes que se estendem em meio às cartografias de um território 

arteante, e todas elas se encontram em movimento, tanto em relação a si mesma como em 

relação a nós, pesquisadores. As práticas artísticas no Beco nos mostraram fronteiras. 

Passamos para os limites, para um “entremeio”, também, entre práticas artísticas, as pessoas e 
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suas vivências. Em Spinoza (1989) compreendemos que para concebermos o que seria um 

corpo, uma existência, seria preciso levar em conta as formas de movimento e afetações que 

atuam sobre ele, seus estados de repouso e desequilíbrio etc. Objetivamente, as telas, as 

esculturas e as manifestações propriamente plásticas em si, suas formas de movimento, são 

também corpos e funcionaram aqui como pistas que nos ajudaram a compor e recompor 

componentes de uma geografia poética; uma poética dos espaços, uma forma de perceber   

“lugares antropológicos” (AUGÉ, 1994) que, por sua vez, não poderiam emergir sem que 

nossas expressividades aconteçam.    

 Nosso objetivo não foi catalogar o universo periférico das artes plásticas, mas perceber 

se dentro desse recorte em que atuamos enquanto pesquisadores surgiram novas relações e 

novos usos para a arte; se houve criação de territorialidades poéticas e operou-se algum 

deslocamento das práticas artísticas para zonas ainda não esquadrinhadas pelos institutos. 

Uma vez visto esse deslocamento, vimos a possibilidade de  um novo uso do mundo, dos 

prazeres, das sensações.  Acreditamos termos percebido esse novo uso em cada sebo; em cada 

linha de fuga que o Beco oferecia. 

 Cada artista, cada receptor e cada personagem desse espaço pareciam sempre buscar 

algo diferenciante. Comportamento esse que constatamos, algumas vezes, ser influenciado 

também pela insistência de marchands ou consumidores dos produtos que o Beco oferece.   

Mas não é só comércio que pediria esse elemento diferenciante; talvez devêssemos incluir a 

vontade de agir e ser reconhecido numa originalidade artística, acabando por emprestar ao 

Beco uma determinada potência para produção da arte, ou mesmo da vida como obra de arte. 

Vimos que era com pincel, giz de cera, lápis ou caneta, que os artistas do Beco 

transformaram aquele espaço num local de reapropriação da vida. Cada obra de arte ali dizia 

respeito a um mundo, um mundo a se desenvolver e se transformar, e na reprodução dos 

quadros reproduz-se também a diferenciação. O território-beco passa a ser parte das 

composições; é “antro” que impulsiona um elemento fronteiriço para os personagens no ato 

de reapropriação. 

 Frente às propostas institucionais de constituição de cidade, um beco poderia ser um 

lugar “menor”, em princípio, talvez, um dos pontos que escapam ao plano piloto da cidade. 

Analisando a obra de Kafka, Deleuze e Guattari (1977, p.25) descrevem que “[...] uma 

literatura ‘menor’ não seria a de uma ‘língua menor’, mas antes a que uma minoria faz em 

uma ‘língua maior’”. Esse algo “menor” traria, ainda, outra característica, onde:  
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Nelas, tudo é político. Nas grandes literaturas, ao contrário, o caso individual 

(familiar, conjugal etc.) tende a ir ao encontro de outros casos não menos individuais 

servindo o meio social como ambiente e fundo (...) A literatura menor é totalmente 

diferente: seu espaço exíguo faz com que cada caso individual seja imediatamente 

ligado à política. O caso individual se torna então mais necessário, indispensável, 

aumentado ao microscópio, na medida em que uma outra história se agita nele 

(DELEUZE; GUATARRI, 1977, p.26) . 

 

Acreditamos que, frente às propostas “molares” de articulação dos processos 

artísticos, o Beco da Lama pode ser escrito de maneira semelhante a essa “literatura menor”, 

que “[...] escreve como um cão que faz seu buraco, um rato que faz sua toca” (DELEUZE; 

GUATTARI, 1977, p.28). O Beco é o que não entrou a priori nos planos dos ordenamentos 

urbanos das cidades, mas é, antes, a possibilidade do desvio; é a linha que atravessa os 

pontos; não tem início certo nem fim definido. Um beco é uma linha que passa pelos pontos 

das circunscrições, mas não é aprisionado entre eles. No Beco da Lama encontramos uma arte 

que se alastra e define sua própria geografia no seu caminhar.  

 Frequentávamos os bares-galerias, os sebos-galerias, as ruas do complexo “Beco da 

Lama”; conversávamos com personagens artistas que nos ajudariam a redescobrir o tempo do 

Beco. Contudo, é preciso dizer, demoramos a sentir o Beco enquanto acontecimento. Foi 

sendo por uma convivência cada vez mais próxima, ou seja, foi com nossa insistente imersão 

no campo de pesquisa que passamos a sentir cores trasbordando das telas e emergindo em 

falas, em muros nas poesias daquele lugar. Foi quando sentimos o ritmo no qual dançavam os 

insurgentes da arte do Beco que passamos a conseguir esboçar uma escrita sobre eles. 

 

 Se não há um Beco da Lama em determinada cidade, uma rua poderá ser o 

correspondente em termos de potência de desvio e possibilidade de composição. Uma rua 

pode abrigar poetas e artistas em geral; sensações e acontecimentos artísticos livres das 

institucionalizações do espaço.  O lugar de resistência será sempre o lugar não esquadrinhado; 

será o lugar menor, aquele que escapa aos planos de urbanização. Um bairro pode vir a ter 

essa liberdade de devir-rua, devir beco. Um morro como os do Rio de Janeiro, quem sabe, 

operaria um devir-morro (por sua conjuntura molecular)? Enfim, não cabe realizar aqui um 

levantamento dos espaços que podem corresponder ao que chamamos de território arteante; 

talvez em uma próxima pesquisa. A característica de diversidade molecular que abriga esses 

espaços é o que nos interessa.     

 Como já foi dito no decorrer do texto, nem sempre estávamos junto aos personagens 

enquanto pesquisadores; nem sempre íamos direto ao assunto de interesse acadêmico, ao 
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menos objetivamente, pois era como se algumas respostas de que precisássemos fossem sendo 

dadas simplesmente na vivência com eles, ouvindo os fatos corriqueiros, os projetos, as 

intenções, as poesias, vendo-os pintarem e falarem de sua arte; bebendo com eles, fazendo 

companhia e aproveitando a companhia deles. Tudo que foi dito nos bares, nos sebos, nas ruas 

do Beco como um todo, passaram a fazer parte de nosso pensamento a respeito daquela 

territorialidade, embora nem tudo que foi ouvido tenha sido transposto, mas tudo que foi 

vivido passou a fazer parte da ideia de nosso texto. Fomos “habitando o 

ilocalizável”(ROLNIK, 2006) e observando como um território, assim como os que estão 

nele, age sobre todos, sobre o restante da cidade, pois, de acordo com Rolnik: 

 

 Você próprio é que terá de encontrar algo que desperte seu corpo vibrátil, algo que 

funcione como uma espécie de fator de a(fe)tivação em sua existência. Pode ser um 

passeio solitário, um poema, uma música, um filme, um cheiro, ou um gosto... [...] 

Enfim, você é quem sabe o que lhe permite habitar o ilocalizável, aguçando sua 

sensibilidade à latitude ambiente (ROLNIK, 2006, p.39). 

 

O Beco da Lama vem ganhando consistência; hoje desenha, com seus próprios traços 

e suas pinceladas singulares. Surgem ali obras que não param mais no museu, que não são 

mais tiradas dos artistas somente para o mundo da racionalização estética. Falamos de um 

público que não teria necessariamente seus passos guiados até a tela, mas incitados até um 

território fronteiriço; incitados também a se tornarem esse território traçado nos interstícios 

entre os campos institucionais e institucionalizantes. Um público e um território fronteiriço 

que não se podem nomear ou indicar quem seriam, se um tipo a ou b, pois a proposta do Beco 

não é estruturante, não é significante, não direciona.  

 

 

 Figura 90 - Frase pichada em um frente ao Bar da Meladinha, no Beco da Lama. 

 
    Fonte: Marcilio Façanha,ano 2012.  

 

A arte do Beco, assim como as relações no momento do território-beco, não mais 

operam em prol de alguma forma disciplinar. Suas forças, suas potencialidades de devir 
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artístico, incitam  ações de “resistência frointeiriça” em prol  da continuidade de uma  

liberdade poética que opere  à margem de enunciados estéticos centralizantes. O Beco da 

Lama é um mundo de práticas artísticas mundanas que ainda resiste à captura dos museus 

estabelecendo-se a margem deste, de forma fronteiriça operando fluxos de vitalidade e 

distribuindo-os rizomaticamente para diversas trilhas. 
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ANEXOS 

 

 

 Edital Nº 005/2013  

Processo Administrativo Nº 00000.050382/2013-57  

XV SALÃO DE ARTES VISUAIS DA CIDADE DO NATAL – 2013  

O Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, da Prefeitura Municipal de Natal, no uso 

de suas atribuições legais, torna público o edital XV SALÃO DE ARTES VISUAIS DE NATAL, válido em todo 

território nacional, em conformidade com os preceitos do Decreto Municipal nº 8.909 de outubro de 2009, Lei 

Orgânica do Município de Natal, nos termos do art. 166, inciso I e Lei Federal nº 8.666/93.  

1 DA FINALIDADE  

1.1 Fomentar, promover e difundir a produção artística, a reflexão e o intercâmbio de ideias no campo das artes 

visuais, contribuindo para a formação de público e a construção da história da arte mais recente no país.  

2. DO OBJETO  

2.1 Selecionar e premiar 15 (quinze) artistas inscritos no XV Salão de Artes Visuais de Natal, de livre temática, 

nas seguintes categorias:  

Categoria I – Serão selecionados 15 (quinze) artistas visuais dentre as linguagens elencadas a seguir: Desenho; 

Escultura; Fotografia; Gravura; Instalação; Poesia Visual; Objeto; Performance; Pintura; Intervenção Urbana; 

Vídeo-arte; Arte-e-Tecnologia;  

Categoria II – Será selecionado 01 (um) artista visual dentre os 15 (quinze) elencados na categoria I para 

desenvolvimento de pesquisa de produção de artes-visuais, que culminará na realização de exposição na galeria 

da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE no 2ª semestre de 2014;  

Categoria III - Selecionar e premiar 01 (um) autor de texto teórico sobre artes visuais. Este selecionado estará 

obrigado a produzir outro texto que versará sobre a pesquisa elencada na Categoria II, devendo o trabalho ser 

concluído e entregue até o 2ª semestre de 2014;  

 

3. DA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão ser proponentes:  

3.1.1 PESSOAS FÍSICAS, com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, brasileiros natos ou naturalizados, 

domiciliados em qualquer estado ou município da Federação, ou estrangeiros com situação de permanência 

legalizada e residência comprovada no Brasil até a data de enceramento das inscrições.  

4 DA INSCRIÇÃO  

4.1 As inscrições no edital XV Salão de Artes Visuais de Natal serão gratuitas e deverão ser realizadas no 

período de 03 de outubro a 18 de novembro de 2013.  

4.2. O envelope de Inscrição deverá ser entregue no Setor de Protocolo da Fundação Cultural Capitania das Artes 

- FUNCARTE, no horário de 8h as 13h, realizadas pessoalmente, SEDEX ou por postagem eletrônica;  

4.3. As inscrições via SEDEX deverão ser remetidas à Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, 

situada à Av. Câmara Cascudo, 434, Centro, Natal/RN, CEP: 59025-280;  

4.4. As inscrições realizadas por SEDEX deverão ser postadas obrigatoriamente até a data limite de 19 de 

novembro de 2013, último dia de inscrição conforme subitem 4.1 deste edital;  

4.5. As inscrições realizadas via postagem eletrônica deverão estar devidamente assinadas e rubricadas pelo 

proponente, para logo após serem digitalizadas e enviadas para o e-mail xvsalaodeartesdenatal@gmail.com, até a 

data limite de 19 de novembro de 2013, último dia de inscrição conforme subitem 4.1 deste edital;  

4.6 As obras cuja autoria seja de 02 (dois) ou mais artistas deverão ser titularizadas por apenas um artista (Pessoa 

Física) no ato da inscrição;  

4.7 O proponente artista visual poderá inscrever e ser selecionado em até 03 (três) obras distintas, todas de sua 

autoria, criadas a partir de 2011;  

4.8 O envelope de Inscrição a que se refere o item 4.2 deverá conter em seu interior, obrigatoriamente 02 (dois) 

envelopes lacrados, contendo o seguinte:  

4.8.1. Envelope 01 – Habilitação Jurídica: 01 (um) envelope lacrado, contendo:  

4.8.1.1. Pessoas Físicas:  

a) Cópia do Documento de Identificação (RG, Carteira de Habilitação ou outro documento oficial com foto);  

b) Cópia do CPF;  

c) Comprovante de endereço atualizado em nome do proponente (Conta de luz, água ou telefone);  

e) Comprovante de dados bancários do proponente (Banco, Agência e Conta Corrente).  

4.8.2. Envelope 02 – Habilitação Técnica: 01 (um) envelope lacrado, contendo:  

a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido, rubricado e assinado (Anexo II);  

b) Currículo artístico do proponente;  
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c) Para trabalhos em arte e tecnologia, performance e videoarte: projeto gráfico com registro em DVD;  

d) Para trabalhos de instalação e intervenção urbana: projeto gráfico (croquis);  

e) Para trabalhos em assemblage, cerâmica, colagem, desenho, design gráfico, escultura, fotografia, grafitti, 

gravura, objeto, pintura, tapeçaria; Enviar fotografias devidamente identificadas com nome do artista e título da 

obra e crédito das fotos, em formato mínimo de 18 x 25 cm, impressas e gravadas em CD ou DVD, com 

resolução de 300 dpi e formato PDF ou JPEG;  

f) Informações e materiais adicionais que possam acrescentar dados e contribuir para a sua avaliação, se houver;  

g) O proponente autor de texto teórico sobre artes visuais deverá inscrever apenas 01 (hum) texto inédito, de sua 

autoria, em português e em arquivo PDF.  

 

5. DOS IMPEDIMENTOS E MOTIVOS PARA O INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO  

5.1. A falta de apresentação de quaisquer documentos de inscrição, ou do não cumprimento do estabelecido no 

Item 04 e seus subitens, implicará no imediato indeferimento da inscrição;  

5.2. Não serão aceitas as inscrições dos proponentes cujo conste algum membro proveniente dos servidores e/ou 

integrantes do Comitê Gestor, Comissão de Habilitação Jurídica, Comissão de Habilitação e Seleção Técnica e 

Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE, seus cônjuges e parentes até 2º grau.  

5.3. É vedada a participação de órgãos públicos e pessoas jurídicas;  

5.4. Caso o proponente inscrito como Pessoa Física descumpra qualquer um dos subitens elencados no item 04 o 

projeto será automaticamente inabilitado.  

5.5. O proponente deverá indicar a categoria escolhida através do formulário de inscrição disponibilizada no 

ANEXO II deste edital.  

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA PREMIAÇÃO  

6.1 O EDITAL XV SALÃO DE ARTES VISUAIS DA CIDADE DO NATAL irá selecionar e premiar 15 

(quinze) artistas no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por proponente selecionado, totalizando o valor de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais), referente à “Categoria I” do Item 2 e subitem 2.1 deste Edital;  

6.2 O EDITAL XV SALÃO DE ARTES VISUAIS DA CIDADE DO NATAL irá selecionar e premiar 01 (um) 

artista no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) prevista na “Categoria II” do item 2 e subitem 2.1 deste 

Edital; 

6.3 O EDITAL XV SALÃO DE ARTES VISUAIS DA CIDADE DO NATAL irá selecionar e premiar 01 (um) 

artista no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) prevista na “Categoria III” do item 2 e subitem 2.1 deste Edital;  

6.4 O valor total referente ao item 06 e seus subitens é de R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais);  

6.4. Os recursos destinados à este edital são oriundos do orçamento geral da Fundação Cultural Capitania das 

Artes – FUNCARTE referente ao exercício fiscal do ano de 2013, através das dotações orçamentárias elencadas 

no Projeto Atividade nº 13.391.024.1-070 – PATRIMÔNIO CULTURAL;  

6.5. Os valores referentes as premiações tratadas no item 6 e seus subitens estarão sujeitas aos descontos 

referentes aos impostos vigentes.  

7. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS  

7.1 DA COMISSÃO DE HABILITAÇÃO E SELEÇÃO  

7.1.1 A Comissão de habilitação será dividida em 02 (dois) comissões especiais: Comissão de Habilitação 

Jurídica e Comissão de Habilitação e Seleção Técnica.  

7.1.1.1 As comissões especiais serão integradas por servidores públicos ou não, conforme previsto no art. 51, 

parágrafo 5º, da Lei nº 8.666/93.  

7.1.2 Comissão de Habilitação Jurídica será composta por 03 (três) técnicos designados pelo Presidente da 

Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do 

Município. A comissão será responsável pela análise da documentação jurídica apresentada, observadas as 

exigências constantes neste Edital.  

7.1.3 Caso preencha os requisitos de habilitação nesta fase, o projeto será encaminhado à Comissão de 

Habilitação e Seleção Técnica.  

7.1.4 Comissão de Habilitação e Seleção Técnica será composta de 03 (três) especialistas de notório saber no 

campo das artes visuais, sendo 02 (dois) de reconhecida atuação a nível nacional e 01 (um) membro com atuação 

local e que serão designados pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE por meio 

de Portaria publicada no Diário Oficial do Município. A Comissão será responsável pela avaliação e seleção dos 

projetos apresentados, observadas as exigências técnicas constantes neste Edital.  
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7.1.5 A lista das propostas habilitadas e inabilitadas pela Comissão de Habilitação Jurídica e Técnica será 

homologada pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE e publicada no Diário 

Oficial do Município (http://www.natal.rn.gov.br);  

7.1.6 Os candidatos não habilitados terão um prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da lista a que 

se refere o item anterior, para interpor recursos à quaisquer uma das Comissões de Habilitações do presente 

Edital;  

7.1.7 Os recursos referentes à inabilitação da inscrição deverão ser entregues fisicamente ou por SEDEX no 

Setor de Protocolo da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE no endereço mencionado no item 

4.3 deste edital ou eletronicamente para o email xvsalaodeartesdenatal@gmail.com; 

7.1.8 Os recursos serão julgados em até 5 (cinco) dias úteis após o protocolo mencionado no item anterior e o 

resultado final dos selecionados será publicado pela Comissão de Habilitação e Seleção Técnica por meio do 

Diário Oficial do Município e homologado pelo Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – 

FUNCARTE, sendo de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização dessas informações.  

7.1.9. Será constituído um Comitê Gestor, responsável pela administração, coordenação e manutenção das ações 

referentes ao Edital XV SALÃO DE ARTES VISUAIS DA CIDADE DO NATAL. Sua composição será de 03 

(três) membros técnicos da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE indicados pelo Presidente 

desta por meio de Portaria publicada no Diário Oficial do Município.  

8 DOS CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO TÉCNICA  

8.1 Os(as) proponentes serão analisados pela comissão de seleção técnica a partir dos seguintes critérios:  

a) Qualidade artística da obra, sendo este o item de maior relevância para a avaliação;  

b) Qualidade artística e técnica do texto teórico sobre artes visuais, sendo este o item de maior relevância para a 

avaliação;  

c) Currículo do proponente.  

10. DA ORGANIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DO XV SALÃO DE ARTES VISUAIS DA CIDADE DO NATAL  

10.1 O Seminário do XV Salão de Artes Visuais da Cidade do Natal constará de uma mesa redonda mediada por 

2 (dois) membros do Comitê Gestor, com prioridade para a presença de membros da Comissão de Seleção 

Técnica e dos artistas selecionados a realizar-se no auditório da FUNCARTE, no dia 13 de dezembro de 2013 

das 18h às 19:30h no mesmo dia da abertura do Salão.  

11. DO PRAZO DE VIGÊNCIA  

11.1 Este edital entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 01 (hum) ano, a contar da data de 

homologação do resultado final.  

12 DOS DIREITOS AUTORAIS E DO DIREITO DE IMAGEM  

12.1 Pela adesão ao presente Edital, o proponente Selecionado autoriza a FUNCARTE e Prefeitura Municipal do 

Natal a utilizarem os registros das ações e etapas do projeto, bem como as imagens de seus resultados em mídia 

impressa Internet, mídias digitais, eletrônicas e audiovisuais, sem ônus e por tempo indeterminado, para fins de 

divulgação;  

12.2 O Contemplado autoriza, desde já, a Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE e a Prefeitura 

Municipal do Natal a mencionarem seu apoio e utilizarem ações de difusão, quando entenderem oportuno, sem 

qualquer ônus, as peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, Fontegrafias e relatórios;  

12.3 A Funcarte e Prefeitura Municipal do Natal poderão ainda, autorizar a utilização dessas imagens para fins 

educacionais e de divulgação, sem comercialização;  

12.4 Ao se inscrever neste edital, o(a) proponente declara a inexistência de plágio das obras inscritas, bem como 

garante ter autorização de terceiros que, porventura, tenham direitos conexos sobre a produção artística, se 

responsabilizando, inclusive, por eventuais reivindicações de terceiros quanto ao uso não autorizado, 

indenizando, se for o caso, a FUNCARTE e Prefeitura Municipal do Natal, regressivamente, em eventual ação 

condenatória.  

13. DO TRANSPORTE DAS OBRAS  

13.1 O transporte das obras de ida até a FUNCARTE e de volta para sua origem é de responsabilidade do(a) 

artista selecionado(a), incluindo as embalagens adequadas, seguro e tudo o que se fizer necessário para a 

completa segurança das mesmas;  

13.2 As obras deverão ser retiradas na sede da FUNCARTE a partir do dia 27 de janeiro de 2014 até, no 

máximo, o dia 28 de fevereiro de 2014. A não retirada das obras implicará em ato intencional de doação da obra, 

pelo autor à FUNCARTE.  

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1 O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes no presente Edital.  

14.2 O Selecionado estará sujeito às penalidades legais pela inexecução total ou parcial relativas as categorias II 

e III, conforme item 2 e subitem 2.1 deste edital ou, ainda, pela execução em desacordo com as regras aqui 

estabelecidas;  

mailto:xvsalaodeartesdenatal@gmail.com
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14.3 O presente Edital ficará à disposição dos interessados temporariamente na página eletrônica da Prefeitura 

Municipal do Natal (http://www.natal.rn.gov.br) e, definitivamente, no Diário Oficial do Município, a partir da 

data de sua publicação ou por solicitação, através do email xvsalaodeartesdenatal@gmail.com;  

14.4 Os casos omissos relativos a este Edital serão decididos pelo Comitê Gestor e, em última instância, pelo 

Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes - FUNCARTE, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  

14.5 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte do artista selecionado, em razão do 

descumprimento deste edital, o recurso financeiro será destinado a outro proponente escolhido pela Comissão de 

Habilitação e Seleção Técnica.  

14.6 Os pagamentos dos prêmios serão efetuados somente após o recebimento das obras selecionadas, 

obedecendo-se o prazo de entrega no protocolo da FUNCARTE até as 17(dezessete) horas do dia 10 de 

dezembro de 2013.  

Dácio Tavares de Freitas Galvão  

Presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes – FUNCARTE.  
 


