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RESUMO 

O presente trabalho analisa a importância da obra do artista e intelectual Newton Navarro 
Bilro (1928-2002) para a formação de uma identidade para a cidade do Natal e para o 
estado do Rio Grande do Norte, partindo de uma dualidade espacial dicotomizada entre 
o sertão e o mar e a personagens ligados a esses espaços. O trabalho buscou analisar a 
construção de sua arte, que ao mesmo tempo foi uma representação de experiências 
biográficas, como também de um arquivo de imagens extraídas de suas leituras e de suas 
experiências estéticas. Ele elaborou uma serie de indivíduos psicossociais definidos por 
suas atividades profissionais como: vaqueiros, pescadores, marinheiros e jangadeiros que 
se constituíram em personagens ligados à cidade do Natal, bem como ao Rio Grande do 
Norte. Navarro estabelece uma figuralidade cartografando imagetica e socialmente esses 
espaços. O texto procura evidenciar que a produção artística atua como um documento 
histórico e ferramenta identitaria, que no caso da arte navarrena foi apropriada pelos 
governos municipal e estadual, entre os anos de 1960 a 1980. A análise das obras 
pictóricas navarreanas foi feita a partir de dois pressupostos: a compreensão de Navarro 
como sujeito psicossocial e, ao mesmo tempo, as transformações que Natal e o Rio 
Grande do Norte passaram, indo da modernização do sertão algodoeiro e pecuarista, 
passando pela Segunda Guerra Mundial e seus reflexos nas políticas de modernização dos 
governos municipais e estaduais, como o de Sylvio Pedrosa, Djalma Maranhão e Aluisio 
Alves. O primeiro capítulo consiste na análise de uma imagética navarreana ligada ao 
imaginário do sertão, articulando o elemento terra, a dimensão masculina, a relação com 
a figura paterna, em obras que buscam a representação do poder telúrico. O segundo 
capítulo se se volta para a constituição de um mundo matriarcal, representado por sua 
mãe e avó, que foi reestruturado pelos efeitos da Segunda Guerra Mundial. Nesse capítulo 
analiso a construção navarreana de um mundo natalense ligado ao líquido, ao onirismo 
erótico masculino que cartografa uma Natal litorânea e um espaço híbrido entre o rio e o 
mar. O terceiro capítulo, a partir da trajetória da vida adulta de Navarro, busca analisar a 
gramática visual navarreana, apoiada na hibridação de imagens do sertão e do mar, 
atravessada por uma profunda religiosidade e o conflito entre o sagrado e o profano, o 
desejo e a censura, o dionisíaco e o apolínio, a gramática visual de um homem dilacerado 
subjetivamente por conflitos e por performances sociais contraditórias.  

 

Palavras-chave: Newton Navarro; Sertão; Mar; Natal; Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The dissertation analyzes the importance of Newton Navarro Bilro (1928-2002) 
intellectual and artist works for Natal and Rio Grande do Norte identity formation from a 
dichotomized spatial duality between the hinterland and the sea by the characters 
connected to these spaces. The work aims to analyze the construction of his art, which at 
the same time was a representation of biographical experiences, as well as an archive of 
images extracted from his readings and his aesthetic experiences. He elaborated a series 
of psychosocial individuals defined by their professional activities, such as: cowboys, 
fishermen, sailors and raftsmen who became characters linked to Natal, as well as to Rio 
Grande do Norte. Navarro establishes a kind of figurality by mapping imagetically and 
socially these spaces. The text aims to analyse how artistic production acts as a historical 
document and an identity tool, which in the case of Navarrese art was appropriated by the 
municipal and state governments, between 1960 and 1980´s. The navarrean pictorial 
works analysis was made based on two assumptions: understanding Navarro as a 
psychosocial subject and, at the same time, the transformations that Natal and Rio Grande 
do Norte went through, from the cotton modernization and cattle ranching, through the 
World War II and its effects on the modernization policies of municipal and state 
governments, such as Sylvio Pedrosa, Djalma Maranhão and Aluisio Alves govern roles. 
The first chapter analyse a navarrean imagery linked to the idea of sertão, articulating 
earth element, male dimension, and relationship with his father figure, in works that seek 
the representation of telluric power. The second chapter focuses on the constitution of a 
matriarchal world, represented by his mother and grandmother, which was restructured 
by the effects of the Second World War. Besides, it analyzes the navarrean construction 
about the city of Natal as a world connected to the liquid, to the male erotic oneirism that 
maps a coastal city and a hybrid space between the river and the sea. The third chapter, 
based on the trajectory of Navarro's adult life, seeks to analyze his visual grammar, 
supported by the hybridization of images about the hinterland and the sea, crossed by a 
deep religiosity and the conflict between the sacred and the profane, the desire and 
censorship, Dionysus and Apollo, the visual grammar of a man subjectively torn apart by 
conflicts and contradictory social performances. 

 

Keywords: Newton Navarro; Hinterland; Sea; City of Natal; Rio Grande do Norte State. 
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INTRODUÇÃO  
 

Não sei precisar desde quando, mas em algum momento passei a olhar as pinturas 

de maneira diferente. Todas as vezes que as olhava, expostas em um museu, reproduzidas 

em um livro didático, nos tempos de escola, ou em uma pinacoteca, eu era movido por 

uma série de perguntas: quem foi o pintor? O que o motivou a pintar essa obra? Ele queria 

dizer algo? Onde era aquele lugar que a pintura retratava, quando a obra foi feita ou quem 

estava sendo pintado? Aquelas pessoas, quem eram? Será que realmente existiram? Como 

tinha sido a vida delas? 

Por vezes essas indagações, vinham acompanhadas da sensação de que não era 

capaz de descrever, nem mesmo entender nenhuma delas. Era arrebatado por uma 

emoção, uma energia, que me impedia de mover-me ou desviar o olhar, pareciam me 

inquerir ou simplesmente dizer algo. Contudo, o primeiro despertar que me fez refletir 

sobre essas sensações, ocorreu em uma visita rápida e tumultuada ao Museu de Arte 

Moderna de São Paulo – MASP, no ano de 2009, mera casualidade da vida. Tinha ido 

participar de um congresso de gestão escolar e tive muito pouco tempo livre, indo 

rapidamente ao museu, pois não queria perder a oportunidade de visita-lo, mas o meu voo 

de volta, estava marcado para o início daquela noite, o tempo seria muito curto, mas 

mesmo assim achava que valeria a pena, não sabia se teria outra oportunidade.   

Naquela ocasião, fiquei encantado com tudo que via, mas curiosamente deparei-

me com uma pintura de Salvador Dalí1, sem grande importância, nem estava no acervo 

principal, quase escondida em um canto da exposição. A pintura retratava duas orquídeas 

idênticas, refletidas em uma superfície líquida translúcida. Naquele instante, comecei a 

me questionar: por que Dali pintou o reflexo das flores? Ou, na realidade, seria a 

representação de quatro flores? Por que algo tão comum? Não se espera isso de Salvador 

Dalí, o pintor dos sonhos, das muitas realidades. Orquídeas, ora orquídeas? Não me 

conformava. Então percebi como eu estava incomodado, não aceitava o que entendia 

como simplicidade (como se Dalí fosse simples). Como Salvador Dalí poderia ter pintado 

aquilo? Mas continuava observando, tentava encontrar algo que justificasse a pintura, 

talvez algo que eu por desatenção, falta de inteligência ou pouca sensibilidade não 

percebia. Meus incômodos apenas aumentavam, nessa hora já nem lembrava do voo que 

 
1 Pintor espanhol (1904-1989), sendo um dos mais importantes artistas da estética surrealista. 
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tinha que pegar, nem das distâncias que tinha que percorrer (estava em São Paulo, não 

em Natal. Definitivamente as noções de espaço e distância são diferentes).    

Foi quando, presenciei algo, que me fez pensar ainda mais. O efeito que a mesma 

pintura que eu observava causou em outra pessoa, uma senhora já idosa, muito bem 

vestida e cheirando a talco (lembrança de uma infância curta e já muito esquecida, quando 

a minha avó chegava para me obrigar a tomar sopa, me senti como Proust2, sentido o 

cheiro das madeleines, invocando a infância) se aproximou silenciosamente e,olhando 

para a imagem, perguntou (não sei até hoje se foi a mim ou a ela mesma) o que ele(Dalí) 

quer dizer com isso? Parece tolo e óbvio, mas descobri que outra pessoa também se 

incomodava. A interrupção do comentário da velha senhora, me trouxe de volta a 

realidade do tempo. Curto tempo para chegar ao hotel, pegar a bagagem e seguir para o 

aeroporto. Por pouco não perco a viagem. 

Infelizmente, o retorno a minha rotina de professor, e de atribuições 

administrativas, que possuía na época, arrefeceu minha inclinação de entender o que 

aconteceu naquele dia. Entre 2010 e 2012, resolvi fazer algumas viagens, visitas a alguns 

museus, e aqueles sentimentos foram novamente despertados, mas dessa vez como uma 

tempestade de imagens que me atordoaram e me fizeram decidir que iria algum dia 

estudar arte. Estava decidido que iria, só não sabia quando. E mais uma vez as 

casualidades da vida fizeram a oportunidade surgir, da maneira mais inusitada possível, 

quando fui à UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) em 2014, depois de 

quase dez anos de ausência absoluta eprocurei o professor Raimundo Nonato Araújo da 

Rocha3, que tinha sido um de meus mais importantes professores, na época da graduação. 

Fui apenas pedir orientação para retornar aos estudos, uma bibliografia sobre História do 

Brasil, quem sabe a possibilidade de assistir algumas aulas da graduação como aluno 

especial, quem sabe? Talvez quisesse apenas me encontrar novamente com meus estudos. 

Mas a visita despretensiosa tornou-se um desafio, quando Nonato me convenceu a fazer 

a seleção para o Mestrado. E o que eu achava improvável, aconteceu. Fui aprovado, 

passando em decimo sétimo lugar. 

É válido dizer que o retorno aos estudos sistematizados foi bastante penoso e cheio 

de percalços. A aprovação na seleção do Mestrado foi uma vitória muito desejada, mas 

 
2 Marcel Proust (1871-1922) foi um escritor francês, fundamental para que se possa estudar o mundo 
sensível. Para referência as madeleines, ver: PROUST, Marcel. Em busca do tempo perdido. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 2017. 
3 Professor do Departamento de História do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFRN. 
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não esperada, sendo o início de uma caminhada de estudos espinhosa, foi como fazer pega 

de boi na caatinga, ou navegar em alto mar, em uma jangada, cheio de incertezas e 

angústias. Houve momentos que, por causa de todas as atividades do Mestrado e da sala 

de aula (continuava sendo professor no Ensino Básico), me sentia, então, propenso a 

abandonar tudo. Mas logo vinha o desejo mais forte de continuar, de estudar. Os semestres 

de aula acabaram por ser revigorantes. O convívio com os colegas, inclusive alguns que 

foram meus alunos, anos antes, as novas leituras, o empenho dos professores, tudo isso 

se tornou um grande estimulo.  

No decorrer desse desbravamento da caatinga (assim aludo aos estudos do 

mestrado) tive a surpresa agradável de ter sido acolhido pelo professor Durval Muniz de 

Albuquerque Júnior4, o qual foi igualmente muito importante na minha graduação, e que 

agora se tornava meu orientador e imprescindível nessa árdua jornada, pois foi ele quem, 

me trouxe de volta o meu antigo desejo: a pintura (o meu projeto original, era uma 

reflexão sobre a espacialização da devoção popular ao Padre João Maria). Em conversa 

sobre o novo projeto chegamos ao nome de Newton Navarro (1928-2002), pintor e erudito 

natalense, de grande importância para a cidade do Natal e para o estado do Rio Grande 

do Norte, responsável por uma grande produção imagética, tanto literária quanto 

pictórica, sobre o espaço, entendido como nordestino. 

Newton Navarro nasceu na cidade do Natal, em 1928. A família de Navarro 

possuía origens sertanejas, sendo proprietária de uma fazenda, na região do município de 

Angicos5, próximo ao pico do Cabugi6.  Elpídio Soares Bilro, pai de Newton Navarro 

tanto foi um classificador de algodão7, quanto um pequeno produtor da malvácea. 

Trabalhava para a  Machine Cotton, companhia inglesa que, durante o início do século 

XX, comprava algodão para a exportação, também produzindo óleo comestível, a partir 

da semente de algodão, e fabricava linhas para uso em costuras domésticas. A mãe de 

Navarro, Celina Torres Navarro Bilro, foi professora, no que hoje chamamos de ensino 

fundamental, no colégio João Tibúrcio, sendo uma presença constante e muito importante 

em sua educação, inclusive sendo responsável por sua alfabetização.  Navarro tinha um 

irmão mais novo, nascido em 1932, chamado Geraldo Magela Navarro Bilro, que aos 19 

anos ingressou na Marinha mercante. 

 
4 Professor do Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba. 
5 Município do Rio Grande do Norte, distante cerca 171 km da capital Natal. 
6 Formação geológica referência no estado do Rio Grande do Norte, se trata de um vulcão extinto.  
7 Profissão responsável por classificar a qualidade do algodão a partir do cumprimento da fibra da malvácea.  
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Newton Navarro estudou, inicialmente, no colégio Santo Antônio Marista8 

(1941), depois se transferiu para o colégio Ateneu Norte Rio-grandense9 (1945). Por volta 

de 1947, Navarro se tranfere para a capital prenambucana, onde conclui o ensino básico 

e posteriormente ingressa na Escola de Artes de Lula Cardoso Ayres10, importante pintor 

do período, em Recife, filiado ao movimento Regionalista e Tradicionalista Freyriano11. 

Em fins de 1948, volta a Natal e inaugura o Primeiro Salão de Arte Moderna (29/12/1948 

a 1/01/1949), causando um grande alvoroço na cidade e apresentando a sua 

intelectualidade o universo da arte Moderna. A partir daí, Navarro figura nos principais 

eventos de arte do município e do estado do Rio Grande do Norte, entre as décadas de 

1950 a 1980. Inclusive volta a organizar o Segundo Salão de Arte Moderna, em Natal, 

em 1950, mas agora com o apoio de Dorian Gray Caldas12 e Ivon Rodrigues13, dois outros 

importantes artistas plásticos da cidade. Navarro foi Funcionário da Fundação José 

Augusto, um dos órgãos púbicos responsáveis pela arte e cultura no estado do Rio Grande 

do Norte, foi responsável pela fundação da Escolinha de Arte Cândido Portinari, em 1962, 

escola que hoje levaseu nome, trabelhando também como acessor cultural tanto do 

minicipio de Natal, como do estado. 

Navarro sempre esteve muito próximo aos poderes públicos, trabalhou 

diretamente nos projetos do então prefeito Djalma Maranhão14 (1960-1964) e do 

governador Aluízio Alves15 (1961-1966), sendo o ilustrador, inclusive, da famosa 

 
8 Um dos mais antigos e tradicionais colégios particulares da cidade do Natal. Inicialmente a 
responsabilidade de administrativa da escola cabia à diocese, em 1938 passou para o controle da Ordem 
Marista. Para mais, ver: FAGUNDES, Antônio. O colégio Santo Antônio. Natal: Tipografia Santo Antônio, 
1961. 
9 Uma das mais antigas escolas ppublicas da cidade do Natal, fundada no final do século XIX. Durante 
décadas foi a escola de referência para as elites natalenses.  
10 Lula Cardoso Ayres foi um dos mais importantes pintores do Modernismo pernambucano. Seu ateliê foi 
um dos primeiros do país a aceitar crianças como alunos de arte. Foi Lula Cardoso Ayres um dos primeiros 
artistas a receber Newton Navarro na capital pernambucana. 
11 Movimento cultural iniciado por Gilberto Freyre em Pernambuco no final da década de 20. Tal 
movimento foi um dos pilares no que se consierda a “invenção” do Nordeste.  
12 Juntamente com Newton Navarro, é um dos mais importantes artistas plásticos do estado, uma 
curiosidade sobre o mesmo é que desenvolvei a arte da tapeçaria.  
13 Ivon Rodrigues, juntamente com Dorian Gray e Newton navarro, foram os responsáveis pela formação 
do Segundo Salão de Arte Moderna de Natal. 
14 Jornalista, professor de Educação Física e um dos mai9s importantes políticos do Rio Grande do Norte 
na primeira metade do século XX. Foi prefeito da cidade do Natal duas vezes, sendo cassado no último 
mandato pelo Regime Civil-Militar, sendo acusado de ter tendência de esquerda. Djalma Maranhão foi 
responsável por uma das campanhas de alfabetização mais importantes do país, “De pé no chão também se 
aprende a ler”. Foi em seu governo que Newton Navarro passou a trabalhar como assessor cultural da 
Prefeitura, tendo uma mudança significativa em sua obra que passa a ter um cunho etnográfico. 
15 Um dos mais importantes governadores do Estado, de governo caracteristicamente populista, introduziu 
uma série de medidas que favoreceram o desenvolvimento do turismo no Rio Grande do Norte. Newton 
Navarro também trabalhou como assessor cultural para este governo. 
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campanha de alfabetização, De Pé no Chão Também se Aprende a Ler16, de Djalma 

Maranhão. Navarro foi quem produziu a imagem que representava a campanha (dois pés 

descalços desenhados em nanquim). Também manteve relações, com representantes das 

elites intelectuais do Rio Grande do Norte como Câmara Cascudo (1898-1986)17 e 

Othoniel Menezes (1895-1969)18.    

Sua produção é muito vasta, não se resumindo a pintura e desenho, mas 

caminhando também pela literatura e pelo teatro. Recebeu influência dos escritores 

estadunidenses do pós-Segunda Guerra, como Sherwood Anderson19, João dos Passos20, 

Ernest Hemingway21 e William Faulkner22, mas também é inegável a influência do 

existencialismo francês, de Jean Paul Sartre23 e Albert Camus24 (Navarro falava e escrevia 

em francês e inglês), foi cronista mas principalmente contista, atingindo o ápice de sua 

obra literária com Os Mortos são Estrangeiros25, de 1970. Entre as décadas de 1960 e 

1970 foi cronista dos principais periódicos da cidade, os jornais Tribuna do Norte e Diário 

de Natal26. Em 1953, foi o ganhadordo primeiro prêmio Câmara Cascudo de poesia, com 

a obra O ABC do Cantador Clarimundo27.  Dirigindo, adaptando ou escrevendo peças 

teatrais, foi responsável pela introdução de inovações estéticas e formais na cena 

natalense, como a introdução da luz como elemento cênico fundamental28, influenciado 

pelo teatro modernista alemão. Dentre suas obras dramatúrgicas mais importantes, 

 
16 Campanha de alfabetização baseada nos métodos do educador Paulo Freire. Foi organizada e 
desenvolvida durante o segundo mandato do prefeito Djalma Maranhão. 
17 O principal intelectual do Estado do Rio Grande do Norte. Durante a vida de Newton Navarro foi muito 
importante como elemento de chancela para produção artística navarreana. 
18 Intelectual norteriograndense responsável por produzir em poesia uma das primeiras figuralidades da 
cidade do Natal voltada ao Rio Potengi, pescadores, jangadeiros. É de sua autoria a música “Praieira”, 
considerada o hino não oficial da cidade do Natal. 
19 Escritor norte-americano do período pós-Segunda Guerra, escreveu notadamente contos. Sua principal 
obra é “Winesburg, Ohio” e foi uma das principais leituras de Newton Navarro. Para mais, ver: 
SHERWOOD, Anderson. Winesburg, Ohio. Curitiba: L-Dopa Publicações, 2014. 
20 Escritor americano do período pós-Segunda Guerra Mundial, de ascendência portuguesa. Visitou o Brasil 
durante o governo de Aluisio Alves, se encontrando com Newton Navarro casualmente no antigo clube dos 
oficiais americanos, chamado de A Rampa. 
21 Igualmente scritor norte-americano do período pós-Segunda Guerra, que influenciou diretamente a 
literatura navarreana. 
22 Para mais, ver: FAULKNER, William. O som e a fúria. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 
23 Filósofo, escritor e crítico francês, Jean Paul Sartre pode ser visto como principal representante do 
existencialismo. 
24 Albert Camus foi um escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta franco-argelino. Ele 
também atuou como jornalista militante envolvido na Resistência Francesa. Sua obra “Núpcias de um 
verão” foi uma das obras mais influentes na literatura de Newton Navarro. 
25 NAVARRO, Newton. Os mortos são estrangeiros. 2. ed. Natal: A.S Editores, 2003. 
26 Dois dos mais importantes veículos de comunicação do Rio Grande do Norte, e principais jornais em que 
Navarro escrevia suas crônicas. 
27 NAVARRO, Newton. O ABC do cantador clarimundo. Natal: Sebo Vermelho, 2011. 
28 Para mais, ver: OTHON, Sônia Maria de Oliveira. Dramaturgia da cidade dos reis magos. Natal: UFRN, 
1998. 
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figura:Um Jardim Chamado Getsêmani, de 1954, e o Caminho da Cruz, de 1967, peça 

encenada ao ar livre, pelas ruas de Natal, durante as comemorações natalinas desse 

mesmo ano.  Foi orador e escritor de discursos para campanhas políticas, professor de 

pintura, membro da Academia Norte-Rio Grandense de Letras, empossado em 1967. 

O nome Newton Navarro foi dado a um prêmio artístico, nos anos de 1980, 

concedido pelo governo do estado, ao salão de exposição da Capitania das Artes29. Seu 

nome também figura na escolinha de artes visuais da Fundação José Augusto e na ponte 

que atravessa o rio Potengi.um dos principais acessos da cidade do Natal.  

Na pintura Navarro foi vinculado ao Movimento Modernista de Pernambuco, 

tendo como influências, Lula Cardoso Ayres e Cícero Dias30. Contudo não se pode 

esquecer a importância de escritores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, folcloristas 

como Câmara Cascudo e o pintor Cândido Portinari, na formação imagética navarreana. 

Entre os anos de 1950 e 1970 foi responsável pela elaboração de vários murais, 

espalhados, em sua maioria, por prédios públicos ou de grande circulação de pessoas, 

como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte-

unidade central (IFRN), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial-unidade centro 

(SENAC), o Serviço Social do Comércio (SESC), oauditório da Federação das Indústrias 

do estado do Rio Grande do Norte (FIERN), a sede do Departamento Estadual de Estradas 

e Rodagens (DER)em Natal (atual  sede da vice-governadoria), a sede do Banco do Brasil, 

em Caicó31, o antigo prédio da Previdência Social em Natal32, situado no bairro da Ribeira 

e no salão de festas da sede social do América Futebol Clube. Sua principal técnica foi o 

grafite e o giz de cera.  Na pintura em tela, inovou produzindo principalmente aguada, 

aquarela, nanquim e guache, rompendo com o academicismo, como propunha o 

Modernismo. Parte de suas obras de pintura encontram-se, até a presente data, na 

Pinacoteca do estado e em prédios púbicos, como a Prefeitura da capital, a CAERN-

Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, na Governadoria, na Secretaria 

de Educação, na Secretaria de Turismo, por exemplo. Muitas delas pertenceram ao acervo 

do extinto banco do estado, o BANDERN- Banco do Estado do Rio Grande do Norte.  

 
29 Instituição cultural ligada a prefeitura da cidade do Natal, seu salão de exposição possui o nome de 
Newton Navarro. A capitania possui um numeroso acervo de fotografias que reproduzem a obra de Newton 
Navarro. 
30 Um dos mais relevantes pintores nordestinos modernistas. Foi um dos responsáveis pela influência 
imagética navarreana.  
31 Terceira maior cidade do Estado, localizada na região do Seridó, distante 256 km da capital Natal. 
32 Atualmente o prédio encontra-se em estado de degradação, incluindo o mural produzido por Newton 
Navarro e Dorian Gray. 
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Uma característica predominante da pintura navarreana é o desenho, o uso da 

linha, sendo a cor uma complementação. O uso de cores primárias advém de seu contato 

com a estética do Movimento Regionalista e Tradicionalista de Pernambuco, encabeçado 

por Gilberto Freyre, do qual, uma das vertentes foi o modernismo de Lula Cardoso Ayres, 

que foi o primeiro mestre de Newton Navarro. A cor é fundamental para compreesão da 

produção artística de Navarro. De maneira geral na produção imagética de pintura e 

literatura de Navarro, desfilam em apoteose uma série de sujeitos populares, indivíduos 

psicossociais, como cangaceiros, vaqueiros, santos, rendeiras, lavadeiras, pescadores e 

marinheiros. Sua obra cartografa o que seria a espacialidade do Rio Grande do Norte, 

situando-a na intereção tensa e contraditória entre sertão e mar.  

Durante o decorrer das disciplinas do Mestrado, quando passei a entender melhor 

o que seria o espaço, o discurso, a pintura, a imagem, um novo mundo apareceu á minha 

frente e com ele possibilidades infindas de estudar, conhecer e perguntar. Assim me 

ocorreu fazer, a obra de Navarro, as seguintes questões: por que o mar e o sertão aparecem 

tanto na obra navarreana? Por que esses temas caracterizam o que chamamos hoje de Rio 

Grande do Norte, se outras regiões do país também possuem litoral, mar, praias e sertão?  

É muito interessante observar como as pessoas, e eu, naturalmente me incluímos 

nisso, identificamos o estado potiguar a partir de imagens que representam o mar: 

pescadores, jangadeiros, rendeiras e o sertão:  vaqueiros, cangaceiros ou cactos. É claro 

que existem outros sertões, e outros mares, de tempos e de espaços igualmente diferentes, 

que permeiam a própria identidade do Nordeste, como região. Portinari e Graciliano 

Ramos, quando descrevem o Nordeste, enfatizam a miséria, o retirante, a seca arrasadora. 

Jorge Amado aborda, por exemplo, questões de gênero em Gabriela, a riqueza do cacau, 

e uma miríade de pescadoras e jangadeiros. Navarro pinta um Nordeste-potiguar tão 

masculino, que até suas mulheres são virilizadas. O vaqueiro se assemelha a um cavaleiro 

medieval, com sua roupa de couro lembrando uma armadura. Suas pinturas do mar, do 

rio Potengi e do bairro da Redinha, são paisagens vistas sempre. Navarro se coloca como 

estar observador distanciado de uma realidade com qual, no entanto, conviveu tão de 

perto. Mas há um elementoconstante em sua obra:o sol. Navarro é o pintor dos infinitos 

sóis. 

Olhar a obra navarreana é refletir sobre como Natal, como o Rio Grande do Norte 

e o Nordeste, enquanto espaços foram sendo constituídose cartografados imageticamente. 

Mar, sertão, pobreza e riqueza são formas identitárias cartografadas no imaginário das 

pessoas, mas também em suas práticas cotidianas. Por que as imagens sobre o Nordeste 
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sempre nos remetem a uma natureza árida, ressequida, espinhosa, ou ao mar paradisíaco? 

Na obra de Navarro esses espaços são metonimicamente representados por dados 

personagens, dados tipos psicossociais, que parecem misturar-se com a própria paisagem.  

Por que quando lembramos da cidade do Natal sempre somos remetidos a determinados 

espaços, bairros e profissões? Sejam eles as dunas, o Canto do Mangue, pescadores ou 

jangadeiros. A pintura de Navarro, ao fazer do Potengi e da Redinha, do fandango ou do 

bumba-meu-boi, ícones da cidade, é um capítulo importante na elaboração desse 

imaginário e dessa identidade visual para a cidade do Natal.  

Apesar de ser um artista muito importante, Navarro não foi, ainda, objeto de 

muitos estudos, seja sobre sua obra ou mesmo sobre sua pessoa. A produção acadêmica 

pouco se debruçou sobre sua pintura, em uma perspectiva histórica. Ao levantar a 

bibliografia sobre o tema, encontrei poucos trabalhos, que abordaram mais a sua obra 

literária ou que usaram o acervo pictórico navarreano como elemento de base para outros 

fins, como o pedagógico ou de análise literária. Tais trabalhos foram realizados por 

profissionais de campos distintos a História, como Educação e Letras.Vicente Vitoriano 

Marques Carvalho escreveu, em 2003, como tese de doutoramento, um trabalho 

intitulado:Newton Navarro: Um Flâneur na Direção da Arte e da Pedagogia da Arte no 

Rio Grande do Norte. Esse trabalho é voltadopara abordar a faceta de empreendedor 

cultural e educador de Newton Navarro, como o fundador da Escolinha de Arte Cândido 

Portinari, depois vinculada a Fundação José Augusto. O uso das fontes como:livros e 

artigos de autores das diversas áreas, entrevistas, comentários de intelectuais natalenses 

sobre a pessoa e a obra navarreana, bem como recortes de jornal, são muito bem 

utilizados.  De forma sutil, Vivente Vitoriano incorpora as fontes ao seu trabalho, dando 

ao leitor a impressão de continuidade entre sua fala e a fala das fontes, como se as palavras 

citadas fossem do próprio Vitoriano. Suas críticas às fontes chamam bastante atenção, 

afirmando que muitas das análises feitas carecem de historicidade, já que seriam versões 

advindas pessoas que mantinham relações de amizade com o artista, tentando preservar a 

visão oficial de sua memória. O trabalho de Vicente Vitoriano não tem o intento de 

abordar a sua produção artística ou mesmo literária, mas a importância de Navarro como 

elemento de inovação e de dinamização do cenário artístico potiguar. Vicente apresenta 

um Navarro situado como um intelectual preocupado em permitir o surgimento de novos 

artistas na cidade do Natal.    

Elizete Vasconcelos Arantes Filha, vinculada ao Departamento de Educação e 

Letras, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, teve seu mestrado defendido 
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em 2004 (falta o título do trabalho), estabelecendo uma reflexão sobre a obra Navarreana 

a partir da necessidade de educação imagética dos estudantes do ensino básico. A autora 

se utiliza de vídeos como forma de estabelecer o processo educativo. Ao fazer a análise 

da obra de Navarro se utiliza de entrevistas, recortes de jornal, teses de doutorado e 

análises feitas por estudiosos em arte e educação. Elizete insere as referências (fontes) na 

narrativa se utilizando das mesmas como uma fala que dá apoio a sua argumentação. As 

fontes são utilizadas como vozes que confirmam as hipóteses levantadas por ela, dando a 

ideia de veracidade, pois dessa maneira a autora dá voz ao próprio Navarro, se utilizando 

de entrevistas dadas pela esposa de Navarro e por pessoas que conviveram com ele. 

Contudo o texto não objetiva a obra de Navarro como elemento de estudo em si, mas a 

utiliza como elemento para exemplificar a importância do ensino da leitura de imagem e 

os mecanismos possíveis para tal processo. O trabalho, por fim, se debruça sobre sua obra 

numa perspectiva pedagógica, suas imagens, principalmente as que compõem os álbuns 

Futebol e Boi Calemba33, são utilizadas como recurso pedagógico, para produção de um 

vídeo, do qual o professor faria uso para uma alfabetização visual de seus alunos.  

Stefânnia de Macedo, em 2010, produz um trabalho intitulado:Os Mortos Como 

Tecidos Vivos na Memória, tendo como base de análise a obra: Os Mortos são 

Estrangeiros de Newton Navarro, obra de 1970, editada pela Fundação José Augusto. Seu 

trabalho foi realizado junto ao Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da 

Universidade Estadual da Paraíba. Macedo faz uma análise do discurso do romance, 

evidenciando os elementos de memória e de identidade, enfocando o sentimento da 

saudade, a partir dos efeitos que a morte causa nos vivos, fazendo uso de trabalhos 

anteriores sobre Navarro, citações do próprio autor e de críticos de literatura. A própria 

obra: “Os Mortos são Estrangeiros” serve como fonte para discutir as noções de saudade 

e memória, não tendo como objetivo fazer uma abordagem histórica da elaboração do 

romance, nem de sua obra plástica. 

Um outro trabalho, intitulado: Murais Modernos de Newton Navarro e Dorian 

Gray, de 2011, foi produzido por Isaias da Silva Ribeiro. O trabalho foi feito no Programa 

de Pós-Graduação do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. E faz uma análise dos murais feitos por Navarro e Gray, em 

prédios públicos, entre os anos de 1950 a 1970. Sua perspectiva é técnica, analisando os 

componentes dos murais no que tange ao uso das cores, as técnicas de produção, os 

 
33 Albuns produzidos nos anos 1980, financiados pelo governo do Estado. Em sua maioria distribuídos 
gratuitamente pelo governo. 
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materiais utilizados e o tamanho das obras. Estabelece quais os elementos da arte moderna 

muralística, principalmente mexicana, estão nelas presentes e destaca o fato dos murais 

estarem acoplados a estrutura arquitetônica de prédios públicos, usando a arte como meio 

de divulgação política.  Também o trabalho discute as relações entre a produção local e a 

de Cândido Portinari, como artista ícone da produção muralística brasileira.    

O meu trabalho se diferencia dos anteriores pois busca compreender o papel da 

arte pictórica navarreana, na construção das espacialidades da cidade do Natal e do estado 

do Rio Grande do Norte, articulando, de forma criativa e singular, o imaginário em torno 

dos espaços do sertão e do mar. Busco investigar quais os elementos biográficos se fazem 

presentes na construção de seu arquivo de imagens e na sua gramática visual, indo da 

constituição de sua família até suas relações com outros artistas, com movimentos 

culturais estéticos, com uma rede de apoio político, com outros âmbitos da produção 

intelectual.  

Quando comecei a fazer a pesquisa acabei me deparando com uma obra ainda 

mais vasta do que imaginava. Contudo Navarro, seja como escritor, seja como pintor ou 

desenheista, configurava espacialidades marcadas pela presença de personagens 

populares, de manifestações culturais tidas como folclóricas, espaços povoados por 

personagens caracterizados pela virilidade e pela religiosidade. Suas pinturas figuram 

uma Natal que nos remete a tradição e a um passado anterior aos processos de 

modernização pelo qual passou a cidade, busca cartografar os espaços de cidade que 

remetem a outras camadas de tempo, que se configuram como imagens de saudade. 

Navarro parece ter sido convocado pelo Estado, para contribuir com a construção 

de uma identidade tanto para a cidade do Natal, quanto para o estado do Rio Grande do 

Norte. Até porque o cerne de sua obra está compreendido entre o ínterim dos anos 50 e 

80 do século XX, momento em que ocorreram, em Natal, as mais significativas 

transformações urbanas e econômicas. Enquanto as mais abruptas mudanças ocorriam, 

Navarro configurava e cartografava uma outra Natal, um outro Rio Grande Norte, 

inundados de regionalismos freyrianos, em que o tempo não passou, onde é invocado um 

passado rural, colonial até. Um lugar de profissões e de tipos que não são mais vistos na 

cidade. Provavelmente Navarro seja um sujeito anti-moderno, que construa um mundo 

onde seus conflitos íntimos sejam aplacados na construção de outra realidade e ele 

enquanto pintor use sua obra como elemento catártico tanto de si mesmo, como do mudo 

em que vivia, que desaparecia em passos rápidos.  
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Assim, o objetivo de minha pesquisa e trabalho é estabelecer a relação entre a obra 

pictórica navarreana, e a construção da identidade nordestina do estado do Rio Grande do 

Norte e da cidade do Natal, a partir da elaboração de imagens e enunciados, tendo como 

temas privilegiados os espaços do sertão, do mar e os tipos sociais que compõem essas 

paisagens. Mais especificadamente, busco compreender a produção pictórica de Navarro 

para contribuir com a historiografia natalense, a partir da análise das leituras imagéticas 

sobre uma cidade e sobre um estado em transformação, a partir do olhar desse pintor. 

Como ele, em meio a esse processo de consolidação da modernidade, articulou a 

identidade potiguar e natalense a uma tradição nordestina, fixada em tipos muito 

específicos, que fugiam ao padrão do que era considerado moderno? 

A meta é compreender como, por intermédio da pintura, Navarro cristalizou tipos 

humanos, sociais e psicológicos, que remontavam a um passado, no qual o tempo era 

compreendido como natural e a natureza era vista como elemento de sobrevivência. Em 

linhas gerais, percebo que Navarro se utilizou da estética modernista, nascida da 

velocidade, das liberdades técnicas, da quebra dos padrões, para ao mesmo tempo, tentar 

criar um espaço anti-moderno, um espaço da tradição, da não velocidade. Ao longo da 

pesquisa procurarei perceber se a obra de Navarro representou alguma forma de 

resistência às transformações que afetavam a cidade do Natal e o estado do Rio Grande 

do Norte. Foi na percepção de que há uma variedade de Nordestes, que há variadas formas 

de ver e dizer essa região, que se faz mportante discutir a noção de o olhar, compreender 

que existe uma educação do olhar34, estabelecido por elementos culturais, sociais e 

políticos. O olhar é o ato de sensibilidade35 que nos conecta ao mundo, que nos faz fazer 

parte de um discurso, de uma identidade, assim como o olhar de Navarro sobre o 

Nordeste, sobre o Rio Grande do Norte e Natal. 

As leituras feitas durante o Mestrado foram essenciais para me munir de reflexões 

acerca da pintura e da imagem de maneira geral. Outras leituras também foram 

importantes, como das obras mais teóricas do próprio Newton Navarro. As obras acerca 

do pensamento existencialista de Albert Camus (1913-1960)36 e sobre a fenomenologia 

de Merleau-Ponty37. O primeiro pensando a arte como forma de construção do mundo, 

como fruto de relações de poder e forma de libertação do homem de um cotidiano 

 
34 Para mais, ver: SCHAMA, Simon. Paisagem e memória. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
35 CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. São Paulo: Martin Fonte, 2007. 
36 Escritor existencialista de ascendência francesa, nascido na Argélia.  
37 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espirito. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 
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marcado pelo absurdo da existência mesma38. Um homem que percebe a inutilidade da 

vida, mas mesmo assim a vive, sem coragem de dela se libertar ou a ela questionar. Para 

esse homem a arte podia representar um dos poucos lugares de fuga. Merleau-Ponty, por 

seu tueno, via na pintura uma ação do inconsciente, sua ontologia seria inalcançável, a 

pintura seria a manifestação do próprio individuo e ao mesmo tempo forma de 

entendimento do mundo. A pintura seria uma experiência sensível, que possuiria uma 

relação privilegiada com o próprio corpo do pintor, assim como sua decodificação e 

leitura terá com o corpo do observador, portanto, a pintura é constante afetação, despertar 

de sensações, cada quadro sendo recriado constantemente, pois é um gatilho de emoções. 

A pintura é um silêncio que comunica39. 

A oportunidade de ter lido Sigmund Freud, notadamente, a sua obra A 

Interpretação dos Sonhos40, contribuiu para pensar a relação entre a pintura e o mundo de 

imagens do inconsciente, com camadas profundas e seculares de imagens, que 

sobrevivem e retornam, onde o tempo e o espaço são produtos imbrincados do desejo, 

assim como os sonhos. A pintura e o onirismo possuem a mesma substância. Desejos que 

nem sempre podem ser realizados ou mesmo verbalizados encontram na pintura a 

possibilidade de realização. Veremos como tanto o recalque, como catarse se fazem 

presentes na pintura navarreana. 

Yi-fu Tuan41, um dos primeiros teóricos que tive contato, me ajudou a 

compreender de outra maneira a noção de espaço42. A obra navarreana é um lugar, ou 

seja, um espaço vivido e praticado, no sentido dado por Tuan na noção de lugar. A pintura 

é lugar porque é revestida de singularidade, tanto para quem a produz, quanto para quem 

a observa, para quem a consome. Nela são investidos sentidos particulares, o lugar é 

elaborado pelo afeto que dá ao individuo o sentimento de pertencimento, de identidade. 

Por isso Natal e o Rio Grande do Norte são os lugares que a obra navarreana ajuda a 

constituir discursiva e imaginariamente, através de suas práticas e ações artístico-

políticas. As telas nas quais Navarro pintava eram espaços que, com o uso de pinceis, 

tintas e traços, se transformava em lugardos afetos, das sensibilidades, dos desejos, das 

memórias, dos conceitos, das ideias de Navarro, que construía, assim, mundos para a 

 
38 CAMUS, Albert. O mito de Sisifo. São Paulo: Record, 2018. 
39 DIDI-HIBERMAN, Georges. A pintura encarnada. São Paulo: Unifesp Editora, 2012. 
40 FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 
41 Importante geógrafo sino-americano, que tem como principail obra o livro “Espaço e Lugar: a perspectiva 
da experiência”. 
42 Com inspirações na obra de Yi-fu Tuan, penso o lugar como um espaço perpassado pela afetação, sendo 
o lugar, portanto, um recorte no espaço produzido pelos afetos e pela memória, portanto, pela experiência. 
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afetação de seus observadores que podiam assumir e se projetarem nos lugares de 

identidades que oferecia. 

Georges Didi-Huberman43 foi o autor que esteve no centro de minhas reflexões 

acerca das imagens. Primeiro pela quantidade de obras que li, depois porque foi quem me 

apresentou a leitura de Freud e Nietszche. As imagens sobreviventes44, as formas do 

pathos, dos sentimentos e sofrimentos, que pude identificar na obra de Navarro, que vão 

das cavalgadas medievais, até a mais distante mitologia clássica presentes nos touros 

telúricos das pinturas tauromaquianas, passando pelas suas rendeiras de trabalho 

constante, repetitivo, lúgubre, que lembram as Parcas45, tecendo o destino de seus 

homens, ou ainda as várias Penélopes, tecendo mantas a espera de seus jangadeiros-

Odisseus, que mergulhavam nas águas do rio Potengi e saiam para mar aberto, com 

apenas a companhia do fogo de santelmo46. A encarnação ou a carnação, que concede a 

vida a imagem a partir da cor, me ajudou a pensar sobre o descarnado da imagem do São 

Sebastião navarreano, que em traços desenhou a dor, o suplício do santo que, na tradição 

nordestina, protege o povo das pestes, que assolaram o sertão do início do século XX.  

As obras de Durval Muniz de Albuquerque Júnior47 contribuíram para me 

despertar sobre o papel do historiador no mundo, das possibilidades de reflexão sobre as 

sensibilidades e como estas poderiam ser utilizadas em minha análise das relações, 

identidades, modelos e imagens de gênero na pintura de Navarro. De que maneira o 

Nordeste é um espaço construído discursiva e imaginariamente, e quais as possibilidades 

de ferramentas para pensar o Nordeste como um espaço elaborado por camadas de 

sensibilidades, memórias, imagens, enunciados e conceitos 

Todos esses teóricos, cada um ao seu modo se relacionam, se articulam, se 

complementam e me ajudaram a tentar entender as afetações de uma obra de arte. A arte, 

creio eu, pode ser definida como tudo aquilo que nos desperta o irrefletido, exigindo, 

concomitantemente, a convocação da percepção, dos sentidos, da memória, do intelecto 

 
43 Historiador da arte francês, Georges Didi-Huberman é filósofo, historiador, crítico de arte e professor da 
École de Hautes Études em Sciences Sociales, em Paris. 
44 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo 
Aby Warburg. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 
45 Na mitologia romana são divindades que controlam o destino dos mortais e determinam o curso da vida 
humana. 
46O fogo de santelmo é uma descarga eletroluminescente provocada pela ionização do ar num forte campo 
elétrico provocado pelas descargas elétricas. Mesmo sendo chamado de fogo, é na realidade um tipo 
de plasma provocado por uma enorme diferença de potencial atmosférica. 
47 Professor do Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba. É um dos mais importantes 
historiadores da temática da formação territorial, existencial e estética do Nordeste. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletroluminesc%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atmosfera
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Plasma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diferen%C3%A7a_de_potencial
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26 

 

e da imaginação. A obra de arte é signo que convoca entendimento, significação, mas, 

acima de tudo, a obra de arte é o discurso construído, duplamente, entre o artista e o 

expectador.  Constrói o discurso quem fez a obra, porém, igualmente o constrói quem 

também a observa e a sente, quem a significa e a diz. Cada vez que olhamos para a obra 

de arte, ao olhamos de maneira diferente, por sermos sujeitos diferentes a cada momento. 

Somos marcados pela vida em todos os instantes, em todas as experiências. Significamos 

e resinificamos constantemente o que nos cai sob os olhos. A arte é linguagem, é fala, é 

forma de entender o mundo e a natureza. A arte é conexão do artista com o mundo, com 

ele mesmo e com os outros homens. A arte é resultado de operações que reunem o corpo 

e a mente, o irrefletido e o refletido, o pensado e o impensado, o secular com o imediato. 

Por isso, ao observarmos uma obra de arte várias vezes, a sentimos de maneiras diferentes, 

a cada vez. A arte, portanto, é uma linguagem de sensações, de sentidos. Todo o nosso 

corpo é convocado a sentir e ler a obra. Lemos com os sentidos: visão, tato e até mesmo 

com o paladar e o olfato. A pintura nos exige a leitura do toque com o olhar. O toque e o 

olhar de quem pinta, o olhar de quem vêem e desejam o toque.48 

Georges Didi-Huberman chama essa necessidade do toque, de histerese (o olhar 

causa a necessidade de tocar as coisas, de sentir as suas texturas e formas)49. O olhar 

convoca o tato para completar o sentido do aprendizado e da memória sobre as coisas. 

Para Freud, o olhar causa a vontade incontrolável de sentir a partir do toque, por isso é 

pulsão, é desejo. A pulsão do ver e do tocar a pintura, é uma górgona, que amaldiçoa 

todos que olharem para ela. É o olhar que petrifica, imobiliza, paralisa o espectador em 

um instante de tempo, que tende a eternidade, em apenas um momento, para logo depois 

movê-lo num fluxo de emoções e sentidos, na comoção, na paixão. 

Por isso, a pintura é um momento no tempo50, capturado pela sensibilidade do 

pintor, e é, também, uma gênesis de mundo, pois a pintura cria espaços através de uma 

fala estabelecida a partir das imagens, de um convencimento baseado no próprio 

entendimento e racionalidade do observador da produção artística. Daí o titulo do 

trabalho, UM INSTANTE NO TEMPO, GÊNESIS DE MUNDOS: A CONSTRUÇÃO 

 
48 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem: questão colocada aos fins de uma história da arte. São 
Paulo: Editora 34, 2013. 
49 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo 
Aby Warburg. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 
50 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. Belo 
Horizonte: UFMG, 2015. 
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DE NATAL E DO RIO GRANDE DO NORTE NA PERSPECTIVA DE NEWTON 

NAVARRO.  

 O expectador tem seu próprio repertório de imagens, que é convocado durante a 

observação das imagens dos quadros e o impele a dar sentido ao que vê, naquele 

momento, constelando e associando as imagens que vê com seu imaginário. Por isso a 

obra de pintura é um instantem, é um momento, é um tempo cristalizado em uma 

superfície, refletindo uma miríade de sensações produzidas a partir da memória que 

armazena um repertório de imagens em constantes transformações na mente das pessoas. 

Imagens que estão permanentemente se movimentando nas mentes, sendo condensadas, 

bricoladas e resignificadas em um mundo onírico, tal como Freud o concebeu. A pintura 

é um instante no tempo, pois a pintura paralisa, imobiliza o olhar, o corpo, e impede que 

o tempo escorra para o observador que é conquistado pelo efeito de sedução da imagem. 

Do ponto de vista do autor, ela congela um instante, mas ela move o espectador, o 

comove, faz escorrer o tempo, faz o corpo despertar. O observador descongela as imagens 

e as faz novamente escorrer. A pintura convoca os sentidos para causar um efeito aurático, 

o efeito de sentido, de cresça em uma verdade. A aura, para Walter Benjamin51, confere 

sacralidade a imagem, que nos remete a ideia de que o que vemos é o real, acreditamos 

na pintura como uma verdade, como o acontecido. A imagem é uma linguagem e como 

tal nos comunica algo pelas cores e formas, tornando-se assim um discurso. A pintura 

constrói mundos, espaços e lugares.  Espaços enquanto dimensões físicas, lugares 

enquanto afeto, lembremos mais uma vez de Yi-fu Tuan. Ao olharmos a imagem, esta 

nos convoca a dar sentido à narrativa construída, dando forma a um mundo, um mundo 

específico, que é instituído pelo pintor, portanto, o pintor é um construtor de mundos, a 

pintura é uma gênese de espaços como diz Merleau-Ponty52. 

Trata-se, enfim, de um discurso de silêncio, pois o pintor, o sujeito que discursa 

pode estar agora tão distante, que não sabemos mais quem é. Mas ele continua ali, falando, 

não importa onde esteja e quem ele é, mas ele está alojado no quadro, ele ocupa o lugar 

de autoria, ele se aloja na rasgadura de um nome no pé de quadro, ele é um nome que 

aparece no interior e na pele do quadro, que não se pode confundir com o Newton 

Navarro, o homem de carne e osso. Ele ocupa o lugar de autor, ele o performatiza em suas 

telas, o lugar de autoria é um lugar institucional, defino por regras que são definidas social 

 
51 BENJAMIN, Walter. Livro das Passagens. Belo Horizonte: UFMG, 2007. 
52 MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espirito. São Paulo: Cosac Naify, 2004. 
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e culturalmente, tal como pensou Michel Foucault53. Sendo assim a obra de arte é um 

silêncio que grita, que berra em suas cores e formas, lembrem-se do quadro O Grito de 

Munch54. Há quadros que violentam a nossa sensibilidade, que produzem ruídos de 

sentido com a sociedade que o rodeia. A pintura convoca as emoções e constrói uma 

memória figurativa, mas, ao mesmo tempo, também é construída por ela, num movimento 

em zigue-zague, de idas e vindas entre a obra e o expectador. A obra de artenos coloca 

diante de uma tempestade de imagens sobreviventes, nos dizeres de Didi-Huberman, que 

são acrescentadas ao sentido da imagem observada e operada em um átimo de 

inconsciência, de irrefletido, que se faz racional, na técnica e na execução da tarefa de 

pintar, no discurso, na fala silenciosa do pintor. O sentido da pintura encarnada55, mesmo 

que seja apenas em um detalhe, em um pé.  

Gilles Deleuze e Felix Guatarri56, já se referiam ao inconsciente como maquínico: 

o tempo todo a trabalhar, a maquinar a partir das sensações, que resultam em emoções, 

traduzidas pelo nosso corpo e pela arte. O pintor, ao maquinar a sua obra, sente, reflete e 

executa. Contudo em plena execução, ele continua a sentir e maquinar em um fluxo 

contínuo entre a reflexão e o irrefletido, entre a emoção e a razão. As emoções são 

transmitidas não apenas no sentido da obra como em seu todo, em cada parte constituída, 

em cada cor, em cada traço. Cada pincelada é eloquente. Aqui a pintura é somatória do 

espaço-lugar de produção, as pinceladas são cicatrizes na carne da tela branca e virgem, 

em que o pintor inscrevesua própria vida, construindo um mundo singular. A pintura vai 

se transformando em parte dele mesmo. A pintura é mundo pessoal e coletivo, ao mesmo 

tempo. Pessoal porque é uma construção íntima, intrasferível do próprio eu social do 

artista, atravessado por fluxos sociais, em eterna construção. A pintura é o discurso da 

tentativa de alcançar a alteridade e a identidade em tensão, é um arroubo, intenso, rápido 

nas ideias, nos desejos e nos medos, é uma catarse, na medida em que o seu autor a 

constitui como um mundo de possibilidades de realizações de si mesmo. 

Freud estabelece que o homem é um ser eternamente a ser reprimido pelos códigos 

sociais, pelas regras comportamentais. Tal repressão tanto se dá em âmbito social, pelos 

códigos sociais e culturais57 e pelas pessoas com quem convivemos, como por nossa 

 
53 FOUCAULT, Michel. O que é um autor. Rio Grande do Sul: VEJA, 2015. 
54 Referência a série de quadros intitulada “O Grito” do norueguês Edvard Munch, 1893.  
55 DIDI-HIBERMAN, Georges. A pintura encarnada. São Paulo: Unifesp, 2012. 
56 DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Felix. O anti-édipo: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: Editora 
34, 2011. 
57 FREUD, Sigmund. Mal-estar na civilização. São Paulo: Editora Penguin, 2011. 
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própria consciência civilizadora, moldada pela moral, conjunto de regras coletivas que 

podem ser identificadas em todas as sociedades, contudo sua manifestação é temporal e 

espacial, relativa em sua essência. Tentar encontrar a verdade, o certo ou o errado, nas 

diversas culturas, é como tentar encontrar o belo universal, uma ação inócua e infrutífera. 

Cada cultura, em tempos diferentes, estabelece padrões, que sempre se alteram, no tempo 

e no espaço, se somando a outras culturas, se moldando e moldando os acontecimentos.   

Logo, a moral limita nossos desejos, molda o comportamento e o corpo, limita e 

dá forma as manifestações das sensibilidades. A cultura estabelece normas que inibem 

comportamentos oriundos da necessidade de sobrevivência, em um mundosocial: 

alimentação e reprodução, por exemplo, estão normalmente vinculados à violência, o que 

tornaria impossível a formatação da civilização dentro dos padrões construídos até aqui 

pelas sociedades. A vida é moldada por preceitos, regras, coações sociais. O sexo tem que 

ser amor, a guerra é morte, execrada na fala da sociedade, mas enaltecida a cada esquina, 

praça e avenidas pela voz dos monumentos, que exultam ante a destruição e a morte como 

um discurso idílico do Estado Nacional, que silencia os gritos da barbárie, pois a 

civilização é o controle sobre o corpo, as emoções e os desejos58. As vontades são 

reprimidas, fabricadas e canalizadas.Sendo assim o sujeito torna-se recalcado, frustrado. 

O cérebro então estabeleceu alternativas para o recalcado realizar seus desejos. A catarse, 

a sublimação, os deslocamentos, os atos falhos, levam a realização das vontades, desejos 

proibidos ou tidos como não civilizados. Uma dessas alternativas são os sonhos59, os quais 

são conjuntos de imagens distorcidas, condensadas, em que a narrativa não tem uma 

temporalidade cronológica, e o espaço pode ser manipulado.  

Nos sonhos dão origem a um mundo alternativo, onde o permitido é a regra, a 

imaginação passa ser responsável pela libertação das vontades, dos desejos, do proibido. 

Ao acordarmos, a maior parte do sonho é esquecida e fica guardado no inconciente, 

restando apenas à sensação da realização. Freud coloca a pintura em um patamar similar 

ao sonho, também sendo uma alternativa para a catarse, para a sublimação ou desvio da 

pulsão desejante, sendo produto, também do onirismo. A pintura é uma memória alterada 

e reconstruída, uma imagem produzida pelas infinitas possibilidades que o pintor possui, 

principalmente, com o advento da fotografia e do cinema, que deu ao pintor a liberdade 

 
58 BATAILLE, Georges. Erotismo. São Paulo: Autêntica, 2013. 
59 FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.  
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de produzir o que não poderia ser real, produto de uma bricolagem60 de tempos e de 

imagens sentidas, vistas, montadas e absorvidas pelo corpo do artista e armazenadas em 

sua mente que, como um mecanismo circular, oferece aos sentidos uma forma de 

materialização, de externalização das sensações que lhe arrebatam.  

Podemos ver escolas modernistas, ao qual Navarro se filiou, como o surrealismo61, 

como uma canalização de todos esses sentimentos reprimidos, uma heresia62 para quem 

pensa a estética apenas em termos racionais e projetivos, construtivos e formais, se 

negando a admitir a participação do inconsciente, da paixão, do pathos na produção da 

obra de arte. O Modernismo foi como uma avalanche, o rompimento de uma barragem, 

ou como Chico Buarque63 uma vez se referiu: uma explosão atlântica ou como Peter Gay 

em Modernismo, o definiu: o fascínio da heresia64. Vejamos as produções surrealistas de 

Dalí e cubistas de Picasso, como elas são sonhos onde o impossível não existe, formas e 

tempos imbrincados, realidades próprias do mundo de seus produtores. Sonhos, pinturas, 

poesia e oratória, discursos de falas e imagens, criação de mundos e de realidades. Freud, 

Merleau-Ponty, Camus, Didi-Huberman todos esses, sem exceções, nos trazem essas 

discussões. Pintores definitivamente são criadores de mundo e de discurso. Sintamos os 

efeitos irracionais do Raionismo65 de Mikhail Larionov66 e Natalia Goncharova67, do 

Monocromatismo68 sobre os corpos que se transformam em telas de Yves Klein69 que 

estampam as emoções de quem se contorcem em raiva, solidão, tristeza, felicidade ou 

angústia, que são comunicadas pelos corpos, pelos rostos quando choram ou riem. Corpos 

que se transformam em campos que dão vazão as sensações.O corpo, portanto, é a 

superfície, é o contato do espírito com o mundo, retorno assim a Merleau-Ponty. Cabe à 

mente, assim, codificar o que o corpo sente e materializar isso em imagens. Se o corpo e 

a pele sentem, a mente opera, materializando as sensações e emoções, produzindo 

imagens, falas e discursos.  Logo, a fala é constituída pelo pintor que fala para o mundo. 

 
60 Conceito em que se elabora a construção de ideias, imagens e corpos a partir da somatória de outras 
imagens. 
61 Uma das vertentes modernistas, sua principal característica se fundamenta no Onirismo. 
62 GAY, Peter. Modernismo o fascínio da heresia. Companhia das Letras. São Paulo, 2009. 
63 BUARQUE, Chico. Rosa dos ventos. Cara Nova Editora Musical LTDA, 1969. Disponível em: 
https://www.vagalume.com.br/chico-buarque/rosa-dos-ventos.html 
64 GAY, Peter. Modernismo o fascínio da heresia. Editora Companhia das Letras. São Paulo, 2009.  
65 Movimento artístico russo que procurava encontrar a pureza da cor 
66 Um dos pintores responsáveis pela introdução do modernismo na Rússia. 
67 Artista soviética do pós-segunda guerra mundial ligada a estetica Raionista, (1881 a 1962). 
68 Estética modernista desenvolvida na União Sovietica durante o governo Stalinista (1922 a 1953). 
69 Um dos mais importantes pintores dos pós segunda guerra mundial, tendo estética abistracionista. 
LICHTENSTEIN, Jacqueline (org.).  A Pintura – vol. 14: Vanguardas e rupturas. São Paulo: Editora 34, 
2014. 
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Então, a pintura também é coletiva, a pintura é de quem a vê e olha; a pintura é de quem 

a sente, de quem se deixa convocar. Se o poeta usa palavras para criar imagens que falam, 

o pintor usa os sonhos, pois a pintura são imagens oníricas, sonhos sonhados tanto 

dormindo quanto acordado.  

O pintor, assim como o poeta, é construtor de mundos, de espaços do possível, 

onde as sensações nascidas do corpo e da mente são organizadas em imagens que dão 

inteligibilidade ao discurso dos sonhos, dos desejos conscientes e não conscientes.  Aqui, 

o espaço transforma-se em lugar, ganhando contornos de sensibilidade e de identidade. O 

lugar é o local em que se constrói a intimidade, o afeto. O espaço é entendido por Yi-Fu 

Tuan como impessoal já que o afeto é o que transforma o espaço em lugar de alguém, o 

local da emanação da alteridade, de significação de sujeito.O ato de pintar é pulsão70, a 

pintura é a catarse; pinta-se com o corpo, com a mente e com os desejos. Olhos injetados, 

o corpo em frenesi, transpirando, a mente em furor, o artista, ao pintar, dorme acordado 

e sonha em plena consciência, alterada pelo desejo, pelas frustrações, pelos embates de 

sua própria alteridade, em permanente construção e desconstrução. Sensibilidade e 

consciência alterados por substâncias entorpecentes, como o álcool, do qual Newton 

Navarro tanto fez uso, pela adrenalina nascida do encontro erótica com o corpo desejado, 

ou, simplesmente, pela solidão e isolamento do ato de maquinar, de fazer, de construir.  

A arte, a pintura, compõe a subjetividade em uma reelaboração do mundo. 

Projetamo-nos na arte e somos, ao mesmo tempo, afetados por ela. A pintura torna-se, 

portanto, a materialização de um eu71 (lembro que o indivíduo é performático, jamais 

existindo o eu único, portanto quando uso ‘EU’ me refiro a um indivíduo sempre em 

modificação, contraditório em muitos casos, antecedido pelo artigo indefinido- ‘um’ eu) 

na busca da eternidade, sobrevivendo em muitos tempos e muitas vidas, com sentidos e 

usos inúmeros.A obra de arte é, enfim, dialética e anacrônica. Conforme a reflexão 

benjaminiana72, desde sua elaboração é fruto de contradições, de recalques, de conflitos 

subjetivos e sociais, do irrefletido, de emoções que invocam ações, que resultam em uma 

comunicação de formas e cores. A dialética está no próprio discurso da obra de arte que 

se manifesta nos indivíduos de maneiras diferentes, conflitiva, tensionada. A cada 

momento de observação da pintura, podemos ser atingidos por sensações distintas, 

 
70 DIDI-HUBERMAN, Georges. A pintura encarnada. São Paulo: Escuta, 2012. 
71 FOUCAULT, Michael. O que é um autor? s.l.: Passagens, 1992. 
72 BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. Porto Alegre: Zouk, 
2012.  
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díspares, que nos convocam a pensamentos diferentes. As sensações convocadas variam 

para cada pessoa, por isso a dialética da pintura. A pintura é significada e resignificada a 

todo instante. O anacronismo inerente à própria obra de arte está associado a sua 

constituição em si, uma vez que a mesma é formada a partir de outras imagens coletadas 

pelo artista e armazenadas em seu inconsciente73. A pintura é, portanto, anacrônica uma 

vez que se constitui de retalhos de outras imagens, produzidas em outros tempos e com 

outros significados. A pintura é um arlequim74, feita de retalhos que criam fascinação. A 

pintura é cenário. A pintura gera espaço que se torna lugar, somatória de espaço e lugar. 

A tela, a parede, os corpos e a mente, todos são espaços. 

O espaço, sendo assim, possui uma dimensão imaterial, etérea, diáfana e ao 

mesmo tempo física, basilar, sólida – as relações sociais e culturais o constroem partindo 

das sensibilidades, o transformando em lugar.  As experiências que as pessoas têm com 

o espaço dão sentido ao próprio espaço e, no caso da pintura, a própria superfície é um 

espaço feito lugar pela ação do pintar, de se inscrever, de transformar a tela em um mundo 

ou em uma janela que se abre para a imaginação, para as possibilidades, para desejos, 

fugas e realizações. Portanto, a pintura é um espaço social, construído em meio a uma 

rede de relações, estabelecida pelo artista com outras pessoas e com os lugares de 

constituição do pintor enquanto sujeito, pelos usos de seu próprio corpo e das sensações 

armazenadas em sua mente, do irrefletido.  Que lugares Navarro percorreu, viveu? Com 

que pessoas conversou? Que livros leu? Onde estudou? Quem foram seus pais e como 

interferiram em seu ser? Quais seus medos, desejos? Como foi o seu tempo? Tudo isso 

compõe a obra navarreana, e, por isso, procuramos abordar nesse trabalho. 

Mas não apenas isso, as obras de arte também se constituem a partir das 

experiências sensíveis de seus observadores. A fala do pintor uma vez estabelecida na 

pintura, não mais o pertence, mas sim a todos que a olham e depositam nela outros 

sentidos. Quem olhou a obra navarreana? Onde as obras estavam? Por quem foram 

encomendadas? Outras respostas que procuramos fornecer. 

Assim a pintura, musa, filha de Zeus, protegida de Apolo75, torna-se discurso, 

passa a existir em outras falas, ora dá voz aos silenciados, ora vem a aumentar o clamor 

 
73 DIDI-HUBERMAN, George. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo 
Aby Warburg. Rio de Janeiro; 2013. 
74 Da mesma forma que o Arlequim é composto de retalhos que representam várias personalidades e 
discursos, a pintura se estabelece com vários tempos e falas concomitantes. 
75 DIDI-HUBERMAN, Georges. A pintura encarnada. São Paulo: Escuta, 2012.  
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de vozes que dão sentidos ao mundo, em uma eterna ação de Tântalo, jamais satisfeita ou 

esgotada. A pintura é eterna potência a despertar o inconsciente e criar novos sentidos. 

Partindo de minhas motivações, estudos e entendimentos sobre o assunto, acabei por 

elaborar estratégias para tratamento metodológico da arte como discurso do sensível. 

Construí dois conceitos-chaves para analisar as obras de arte: documento sensível e a 

pintura-passagem. O documento sensível caracteriza-se por condensar dois elementos 

necessários para interpretação de pontos essenciais da historia das sensibilidades: tempo 

e sujeito. Enquanto documento, o objeto estudado é entendido como um fragmento de um 

tempo produzido por alguém, em determinadas condições e com objetivos específicos. 

Esse objeto nos apresenta a possibilidade de fala sobre a época no qual foi produzido, 

sobre o seu autor e o local de sujeito que o mesmo ocupou. Enquanto sensível o objeto 

nos permite a possibilidade de identificar a construção do discurso da sensação que o 

mesmo, o objeto causou e causa sobre seu observador ou possuidor. O document sensível 

apresenta a capacidade de nos fazer entender que os objetos históricos podem ser 

manifestações do tempo e das sensibilidades concomitantemente. O documento sensível 

é aquele que nos desperta sensações: a angústia, a saudade, o amor ou a identidade. São 

exemplos de documento sensível, um cenotáfio76, uma obra de arte, uma carta ou até 

mesmo parte de vestimentas e objetos de uso pessoal, uma vez que ambos são adereços 

da vida social e do lugar de sujeito ocupado pelos indivíduos. O documento sensível exige 

uma ligação íntima do mesmo com o seu antigo possuidor ou construtor e, ao mesmo 

tempo, causa impacto sobre quem o observa, estabelecendo com ele um discurso íntimo 

e silencioso de afetação. O documentosensível constitui-se de um arrebatamento de 

emoções, criando, em um tempo não perceptível, um laço emocional entre objeto e 

observador, dando sentido e forma as emoções. 

O documento-sensível nos desperta a sensibilidade. Saudade de um passado não 

pacificado, a angústia de um futuro incerto ou qualquer elemento que convoca o 

irrefletido, que nos faz sentir e provoca a reflexão, o pensar, é documento na perspectiva 

que é registro de um tempo, de um espaço e de um indivíduo que fala sobre si e sobre seu 

próprio tempo.  Exige um discurso, uma explicação que dá sentido, convocando o 

passado.  Enquanto documento é uma produção consciente, é um discurso de construção 

de tempo e de espaço. Enquanto sensível, se materializa, originando-se do imaterial, das 

 
76 Túmulos erguidos para marcar o sepultamento dos soldados não identificados durante as guerras, como 
por exemplo, o que existe abaixo do Arco do Triunfo em Paris ou o que se encontra na frente do prédio do 
parlamento italiano na cidade de Roma. 
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sensações que o nosso corpo produz, a partir do contato com o mundo, das lembranças, 

dos desejos, dos acúmulos de imagens que caminham do inconsciente para o consciente, 

em um instante de tempo imperceptível. 

O documento sensível é como um arlequim, composto por infinitos retalhos que 

compõem o todo, misto de imagens sobreviventes e sensações que traduzem e criam 

discursos, mas que podem nos enganar e seduzir, tal como seu par no teatro renascentista. 

Enquanto pintura, o  documento sensível é registro de um tempo, de um instante do olhar 

e da memória do artista, é também, ao mesmo tempo, uma construção de lugar, a partir 

da fala silenciosa do pintor, que invoca toda a sua sensibilidade, para nos falar sobre um 

mundo construído por ele, repleto de representações, significados e memória. 

A pintura e o pintor são agentes de criação da tradição e da memória. Ao olharmos 

a pintura, olho e cérebro nos convocam a constituir um discurso de verdade, de um 

passado constituído tal como ele está figurado. A obra navarreana nos convoca a construir 

um sertão de touros e bois, vaqueiros e cangaceiros, da caatinga e de seus inúmeros sois. 

Um mar que causa identidade, eivada de marinheiros, pescadores, jangadas. Identidade 

Norte Rio Grandense identidade bricoladade mar e sertão. A pintura navarreana, portanto, 

é um documento sensível. Registro histórico, construção de espaço, de lugar, nascido das 

sensibilidades. É uma fala de memórias de uma vida entre mar e sertão, de um  Angicos 

que começa sertão e termina mar77. Caatinga e praia, xique-xique e restinga, vaqueiros e 

pescadores, solo gretado, dunas e falésias, e o sol a tudo conferindo unidade. Contudo, na 

pintura navarreana na se pode falar de um sol, mas sim em uma infinidade de sois, sol 

para as praias, para o porto, para caatinga, sois para cavalos, touros, vaqueiros, 

cangaceiros, pescadores e lavadeiras. 

Todavia, a produção imagética navarreana também é uma pintura-passagem. 

Pintura: cor, traço e forma. Pintura enquanto produção artística a ser exibida, olhada e 

sentida. Pintura enquanto fala que constrói mundos. Mundo aqui do Rio Grande do Norte, 

de Natal, do sertão e do mar. Pintura em tela, a ser colocada em parede, que se abre como 

uma janela, uma passagem para que através dela tenhamos acesso a outro mundo, a um 

espaço utópico, tal como definiu Michel Foucault. A pintura-passagem possui tempos que 

se sobrepõem: (1) o tempo do artista que pinta as obras a serem analisadas; (2) o tempo a 

 
77 Essa região do Rio Grande do Norte correspondente a faixa territorial que vai da cidade de Angicos até 
a cidade de Mossoró possui um elemento ecológico interessante tendo em vista que pode ser observado o 
contato entre o sertão e o mar.  
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que a própria pintura se refere, e (3) o tempo de quem a olha, a sente, e sobre ela discursa, 

criando uma fala própria, dando novos sentidos a antigas formas, significando e 

resinificando a todo instante. 

A pintura-passagem nos possibilita entrar nesse mundo e fazer parte dele, nos 

insere na narrativa, nos faz questionar sobre a vista do vaqueiro e do pescador ou sobre o 

que existe depois da cerca, por trás das serras, ou no mar. Nos faz refletir sobre a saudade 

do marinheiro e sobre as aventuras que seduziam tanto Navarro. A pintura-passagem nos 

faz penetrar em outro mundo e em outro tempo, nos sequestra, nos faz pular o muro de 

nosso tempo e de nosso espaço, nos levando a experiências do sensível. Por isso, a pintura 

é passagem, caminho que nos conduz, que nos permite atravessar o nosso mundo e 

penetrar em outro, mas fazendo desse outro parte de uma identidade assumida por quem 

olha e sente a pintura, a narrativa, a fala.Quando pensamos o Rio Grande do Norte como 

espaço situado entre o mar e o sertão, nos é oferecido pelo imaginário coletivo, pelo 

arquivo das memórias, um repertório de imagens, assimiladas através de vários meios de 

comunicação e de contato com o mundo, sendo a pintura, um deles. Os pintores e 

escritores foram importantes construtores desse espaço, uma vez que as palavras e as 

imagens são fruto da mesma substância, a sensibilidade, sejam elas nascidas do irrefletido 

ou projetadas propositalmente. Imagens que, ao mesmo tempo, geram discursos, também 

os dão sentido, criam formas e materializam  sensações, ajudam, assim, a mente a elaborar 

mundos.  O touro, o cavalo, o sol inclemente, a terra gretada e pedregosa, o vaqueiro e os 

cactos são signos de tradução do espaço nordeste-sertão transmigrados para o espaço 

potiguar, por Newton Navarro. Mar, coqueiros, dunas, jangadas, pescadores e 

marinheiros são signos do Nordeste-mar também transposto para o espaço norte-rio-

grandense, até mesmo para o espaço natalense pensado, sentido e construído por Navarro.  

A pintura, enfim, é um elemento de construção do espaço que foi definidor para 

dar identidade ao Nordeste, ao Rio Grande do Norte e a Natal. A pintura navarreana nos 

traz o adicional de dar sentido a esse espaço articulando-o a imagensde virilidade, 

honradez e austeridade, em que as profissões exercidas, tornam-se discurso da tradição. 

O vaqueiro, a rendeira, o cantador, o pescador e o marinheiro são símbolos da alteridade 

do Rio Grande do Norte, juntamente com figuras recorrentes como o touro, o cavalo e o 

cangaceiro.Personagens que remetem a ideia da existência de um homem-natural, que se 

constitui como um individuo anti-moderno, que nega a velocidade e o tempo capitalista. 

O homem-natural, um tipo social que parece estar imbricado com a paisagem, ser mais 
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um elemento da natureza, seria marcado por ser um personagem viril, praticante de certas 

atividades que exigiam coragem, destreza e força. Homens que são vaqueiros e 

jangadeiros, que são marinheiros e cangaceiros, por serem masculinos e mulheres que são 

rendeiras, lavadeiras, pelo fato de serem femininas, homens não fazem renda, bordados 

ou bilros e nem lavam roupa como profissão. Essas são profissões acopladas aos gêneros 

e que tendem a desaparecer por efeito da modernidade, cristalizadas na memória, no 

passado, mesmo quando ainda existem no tempo presente, mostras do próprio 

anacronismo da modernidade, que nega o passado, mesmo necessitando dele. Esses são 

os vaqueiros, pescadores artesanais, salineiros, rendeiras e jangadeiros, indivíduos que 

não resistem aos efeitos das novas tecnologias de produção, transporte e infraestrutura, 

sendo resignificados, como na ação do turismo, que os torna elementos de composição de 

tradição e identidade, para serem consumidos como artefatos peculiares em que a mídia, 

os governos e empresas de turismo vendem, como o resgate do passado, como se isso 

fosse possível. Os homes-aturais são sujeitos pouco letrados, de falar pouco, de uso da 

força física no trabalho, exaustivo e repetitivo, muitos dos quais dependem 

exclusivamente das ações da natureza, como a maré ou a chuva. O homem-natural é um 

sujeito composto psicossocialmente, compõe a paisagem de um lugar, dando a ideia de 

uma naturalização do espaço, da profissão, como se esta sempre tivesse existido.  

Utilizarei como fontes, a obra pictórica e literária navarreana, matérias de jornal, 

entrevistas e depoimentos, como o do programa Roda Viva, gravado com Newton 

Navarro, da TV Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte78, que 

esta depositado na Biblioteca Central Zila Mamede, dessa mesma universidade e no 

Museu da Imagem e Som, disponível no site do museu. Ambas as entrevistas foram 

concedidas no ano de 1982.  Como também farei uso dos documentos referentes à 

Navarro que se encontram no acervo da biblioteca da Capitania das Artes e na Fundação 

José Augusto, onde trabalhou. Farei uso do acervo da Pinacoteca do estado e de 

colecionadores particulares de suas obras, como também as obras de pesquisadores de 

arte e de literatura que estudaram a produção navarreana do ponto de vista estético. Usei 

o acervo da biblioteca da Academia de Letras do Rio Grande do Norte, para o 

entendimento sobre a literatura de que Newton Navarro produziu.  Me utilizei de 

biografias produzidas depois de sua morte, nas quais procurei indícios sobre suas leituras, 

 
78 LYRA, Carlos. (Org.). Memória viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro e Leopoldo Nelson. 
Natal: EDUFRN, 1998. p.36 
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gostos musicais e viagens. Li, inclusive, autores a que Navarro tinha acesso, para tentar 

me aproximar de sua educação literária como: Jorge Amado, José Lins do Rego79 e 

Graciliano Ramos. Pesquisei sobre sua vida escolar nos arquivos dos Colégios Marista80 

e Atheneu buscando entender a formação da subjetividade e da sensibilidade de Navarro, 

que contribuíram para a criação de sua obra. Por fim usei como bibliografia de apoio 

escritores como Câmara Cascudo, Juvenal81 e Oswaldo Lamartine82, Othoniel Menezes, 

dentre outros que se aproximam do mundo navarreano.  

A dissertação contará com três capítulos. Sendo que o primeiro tratará da 

figuralidadedo sertão na obra de Navarro, e sua presençana formação da identidade 

espacial do Rio Grande do Norte. Abordarei a relação entre as imagens do sertão 

navarreanas e sua relação com suas memórias de infância, ligadas ao elemento terra e a 

figura de seu pai, bem como uma reação ao processo histórico de transformações 

econômicas, sociais e culturais do espaço sertanejo. Ao mesmo tempo que mostrarei de 

que maneira o espaço sertão compôs a memória de Newton Navarro, juntamente com 

suas experiências com a família e o lugar que era modificado pelo processo de 

modernização. No final farei s análises das pinturas navarreanas, usando quando possível 

a própria literatura produzida por Navarro.   

No segundo capítulo tratarei de abordar a presença do mar e seus personagens na 

obra navarreana, a relação das imagens marinhas ou ligadas ao elemento água com a 

experiência de morador da cidade do Natal, de boêmio e amante da beira-rio, de 

frequentador da região do porto e dos bairros da Ribeira83, das Rocas84 e da praia da 

Redinha85, como espaços identitários da cidade, mostrando, contudo, o distanciamento do 

 
79 Escritor regionalista paraibano (1901-1954), responsável por escrever um dos mais importantes livros do 
romance brasileiro, Fogo Morto.  
80 Todas as informações da vida escolar de Newton Navarro acabaram sendo extraídas de sua pasta 
individual que se encontra na secretaria do Colégio Atheneu, não tendo sido necessário recorrer aos 
arquivos do Colégio Marista. 
81 Foi governador do estado no final dos anos 1920, ligado as oligarquias do algodão, foi um dos 
responsáveis pela modernização do interior do Rio Grande do Norte, financiando a construção de ferrovias 
e rodovias. 
82 Um dos mais importantes moralistas do estado. Foi amigo de Newton Navarro e também um dos autores 
que o influenciou. 
83 Um dos mais antigos bairros da cidade do Natal, sua cartografia social englobava de prostituta a grandes 
comerciantes. Limitava-se com o bairro das Rocas. 
84 Localidade da cidade do Natal que margeia o Rio Potengi, habitado no inicia do século XX por 
jangadeiros, pescadores, cabeceiros e ferroviários. É outro local de referência para as obras navarreanas. 
Só foi pavimento e eletrificado no inicio dos anos 1950.  
85 Localidade da cidade do Natal, que faz parte das vivencias da infância de Newton Navarro. Até os anos 
1940, era habitada quase que exclusivamente por pescadores e jangadeiros. Localiza-se no litoral leste 
margeando o Rio Potengi 
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olhar navarreano em relação a esse espaço. Mas também o evidenciando como lugar da 

não modernidade, lugar do passado em que o pintor percebe a boemia86, os bares, os 

lugares escondidos ou malvistos pela sociedade de Natal. Um mundo urbano e das águas 

ligados à presença absorvente e imperiosa da figura materna, de vivências conflitivas com 

seu próprio eu feminino, com seu desejo envergonhado e reprimido por homens do mar. 

Finalmente o terceiro capítulo abordará a sua formação como pintor, sua atuação 

como gestor de espaços e promotor de eventos culturais, como professor e inspirador de 

novos talentos na cidade. O Newton Navarro, adulto, pintor modernista consagrado na 

cidade, criador de formas revolucionárias, jornalista, escritor, contista, assessor artístico 

e, proque não falar em acessor político, de várias administrações, mas um homem infeliz, 

insatisfeito, em sofrimento, dilacerado entre os valores de sua formação, os códigos 

dominantes em seu meio social e seus desejos e estilo de vida, de boêmio, homossexual 

e alcoolatra. O Newton Navarro formulador de imagens para o espaço da cidade do Natal, 

uma cidade anacrônica, com um sentimento de modernidade irrealizado. A cidade 

cartografada, preferencialmente, através dos espaços marginais, periféricos, populares, 

ofensos a modernidade, que representam uma tradição ligada a profissões que dão 

identidade de Nordeste a Natal e ao estado. Vou mostrar, ainda, como a pintura de Newton 

Navarro foi utilizada pelos poderes públicos para dar forma, para tornar visível, para 

materializar e legitimar a fala identitária, seja em torna da cidade, seja em torno do espaço 

estadual, em pleno processo de modernização econômico e tecnológico, ocorrido entre os 

anos de 1950 e 1980.   

 

 

 

 

 

 

 
86 ARRAIS, Raimundo Pereira Alencar; FREITAS, Viltany Oliveira. Boemia na praia: memórias e crônicas 
de Newton Navarro. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 28., Natal. Anais [...]. Natal: UFRN, 
2013. 
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CAPÍTULO 1: SERTÃO: IDENTIDADE E 
MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DO OLHAR DE 
NEWTON NAVARRO (1928-1946), UM MUNDO 
MASCULINO. 

 

1.1 NASCIMENTO: UM ARTISTA NÃO NASCE, SE CONSTRÓI. 

 

21 de dezembro de 2007. É inaugurada na cidade do Natal, uma das maiores obras 

de engenharia da região Nordeste. A ponte Newton Navarro faz a ligação entre as praias 

urbanas do Forte e da Redinha, facilitando assim o deslocamento dos turistas para mais 

de 80 praias do litoral leste do estado, como também de uma parte considerável da 

população da capital. Seu custo foi de quase 200 milhões de reais, tendo praticamente 2 

km de extensão87. Essa obra impactou a paisagem da cidade do Natal de maneira tal que 

por si só, tornou-se um atrativo turístico.  

Talvez alguém mais atento se pergunte quem teria sido Newton Navarro. Por certo 

seria um homem muito importante para a cidade e todos o conheceriam, afinal de contas 

a majestosa ponte foi nomeada com seu nome. A resposta para esse possível 

questionamento, se for feito a maior parte dos natalenses seria provavelmente uma 

negativa ou quem sabe evasiva. Quem seria então Newton Navarro? Ou melhor Newton 

Navarro Bilro. 

O próprio Navarro se apresenta, 

                    “Quasi (sic) sem vogais 
                     Deram-me nome, 
                     Em letra amarga 

                     E tom cinzento escrito 
                     Vem daí a razão 

                     Dessa cor de que me visto 
                     E não tenho senão funda tristeza 

                     E nenhuma doce voz 
                     Para fazer de meu nome, 

                     Do amor ou da vida 
                    Cantigas que não me deixassem 

                    Tão desperto e tão só.”88 
 

 
87 CORREIO BRASILIENSE, 29 de março de 2007. Acervo da Biblioteca Nacional, digitalizado.  
88 NAVARRO, Newton, 1928-1991. Obras Completas/Newton Navarro. Natal: Fundação José Augusto: 
FIERN, 1998. 1v. p.25. O texto faz parte de uma obra intitulada Subúrbio do Silêncio, editada em 1953, a 
poesia nomeada como Brazão, foi dedicada aos pais de Newton Navarro.   
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O texto autobiográfico traz uma referência à composição do nome Newton 

Navarro, há quase ausência de vogais, além do uso da cor cinza para dar sentido a sua 

existência. O nosso “homem da ponte” parece ser um artista, um pintor, um escritor, que 

aparenta sofrer bastante. A tristeza e a solidão são vestes cinzas que traçariam o perfil do 

seu Eu, do Newton Navarro Bilro. Nesses versos estaria a definição de quem teria sido. 

Nas palavras de um de seus biógrafos, Gustavo Sobral89, temos mais um conjunto de 

imagens, que pretendem definir quem Navarro era, 

 

Navarro está por toda a cidade. É o pintor do álbum futebol que alguém 
guardou, é o homem que vivia na Redinha junto aos pescadores. É um 
pôr-do-sol sobre o rio Potengi, é os marinheiros no cais, é a crônica nos 
arquivos da Tribuna do Norte, é aquele que era reconhecido em todos 
os bares. Personagem da cidade, Navarro é mito. [...]90 

 

Para Sobral, Navarro foi um ser urbano, citadino, que circulou e se formou em 

espaços determinados da cidade, nos lugares frequentados por personagens como: os 

pescadores, os marinheiros, os boêmios, os jogadores de futebol. O rio Potengi, o cais, o 

mar, os bares da cidade, os campos de futebol, teriam sido os espaços privilegiados de 

formação de seu olhar. Lugares populares, lugares, como todos os espaços assim 

nomeados, fruto de vivências, de afetos, de investimentos subjetivos. O lugar seria 

inseparável da constituição do indivíduo, de sua identidade e parece que Navarro se 

constituiu subjetivamente nos lugares marcados pela presença da água e de líquidos:  

praias, rios, cais. Cronista, escritor do cotidiano, trabalhando em um dos mais importantes 

jornais91 da cidade do Natal durante o período em que viveu, Navarro foi sobretudo um 

observador e um narrador da cidade e da vida de seus habitantes. Ele, não apenas 

observava, mais dizia aos seus leitores como era a cidade e como eram eles próprios. 

Navarro seria um criador de mundos, um demiurgo da cidade, por isso seu rosto, seu 

corpo pode se encontrar por toda ela, Navarro se especializou na cidade que descreveu e 

que pintou, sua imagem se fundiu com as próprias imagens que criou. Eis uma 

justificativa para ele ser nome de uma ponte. Uma ponte que liga duas praias, que se alça 

 
89 Jornalista, escritor e pesquisador, sendo um dos mais importantes pesquisadores da obra literária 
navarreana. 
90 ACADEMIA NORTE-RIO-GRANDENSE DE LETRAS. Revista da Academia Norte-Rio-grandense de 
Letras, Natal, n.43, p.39, Abr-Jun/2015.. 
91 Referência ao jornal Tribuna do Norte fundado nos anos de 1960, sendo um dos mais importantes de 
circulação na cidade. 
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sobre o rio Potengi, que desemboca na praia da Redinha (lugar em que Navarro “vivia 

com os pescadores”), sendo um traço de união entre os lugares de Newton Navarro, 

segundo Gustavo Sobral. Mas um poema, de Augusto Severo Neto, adiciona algumas 

outras imagens a respeito desse sujeito, de quem ele teria sido:  

 

Newton, boêmio dos bares líricos da cidade. 
Newton, orador da palavra fácil e bonita. 

Newton, pintor dos barcos, dos santos, dos vaqueiros,  
das luzes e das cores.  

Newton, poeta do universo inteiro. 
Newton, morador e poeta da cidade92.  

 

        Augusto Severo Neto93, reafirma a ligação de Navarro com a cidade, com seus bares 

e com o seu porto. O poema fala de sua condição de boêmio dos bares líricos da cidade, 

onde se entregaria ao devaneio etílico, corroborando o que lemos em Gustavo Sobral. 

Temos, assim, várias pistas sobre quem pode ter sido Newton Navarro ou pelo menos 

como aqueles que sobre ele escreveram, o construíram. Augusto Neto nos oferece uma 

perspectiva diferente sobre quem foi Newton Navarro, ao dizer que ele também foi o 

pintor dos santos e vaqueiros. A vida e a obra de Navarro estariam, assim, ligadas a uma 

variedade de personagens e a outros espaços, não apenas aos lugares de pescadores e 

marinheiros, ao mar e ao rio. A vida e a obra de Navarro também estariam ligadas ao 

espaço rural e não apenas ao espaço urbano, ao espaço do sertão e não apenas ao litoral. 

Contudo nos dois casos, o mundo imagético de Newton Navarro se volta para os 

personagens populares: um mundo urbano anacronicamente ligado ao universo natural 

das águas e um mundo rural ligado à caatinga sertaneja e aos vaqueiros.  

Uma outra faceta do personagem Newton Navarro, outra figura de sujeito que esse 

nome vem recobrir, é a do orador, de palavra fácil e bonita. Newton Navarro vai se 

configurando como um artista dotado de vários rostos e habilidades. Mas seja o Navarro 

pintor, seja o Navarro escritor, orador, ou boêmio, todos parecem se ligar a cidade do 

Natal e, nela, a dados lugares específicos. A cidade e seus espaços de eleição são 

temáticas constantes em sua obra, independente do gênero artístico a que se dedique. Mas, 

o que será que o próprio Newton Navarro fala sobre a cidade do Natal?  

 
92 NETO, Augusto Severo. De líricos e de loucos. 1980. Coleção Edições Clima – v.12, p.94. 
93 Membro correspondente da Academia Paulistana de Letras, foi também poeta, jornalista e diretor cultural 
da Fundação Jose Augusto e do Museu de Arte popular do Forte dos Reis Magos. 
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[...] Eu não acho cidade mais bonita que Natal, nem rio mais bonito que 
o meu Rio. Eu vi uma vez o Sena. Achei uma porcaria. Vi também o 
Tejo e achei também uma porcaria. Mas o Potengi não. Que azul! E os 
morros que protegem a cidade? E as madrugadas? E a estrela da manhã? 
Só em Natal tem essas coisas. A estrela repetida no Forte, em pedra... 
Uma cidade coberta de alíseos, embalada pela canção dos pescadores, 
enfeitada de um lado e de outro, rio e mar, pelos azuis e verdes, e pela 
jangadas. Que (sic)cidade maior e melhor? Não existe. Nenhuma.94 

 

A relação de Newton Navarro com cidade do Natal fica bastante evidente nesse 

depoimento, dado em entrevista ao jornal O Poti, em 1974, data da comemoração de seus 

25 anos de carreira artística. Os elementos que ele arrola como identificadores da cidade, 

são muito significativos para termos uma ideia de como Newton Navarro constrói e 

cartografa esse espaço. O mar, o rio, os morros, o forte em pedra e no formato de estrela 

da manhã, os pescadores e suas canções, as jangadas, os alísios que sopram do mar para 

o interior do continente, as madrugadas, as cores, seus azuis e verdes, são elementos que 

definiriam a paisagem da cidade, tal como Newton Navarro a viu e viveu, cartografando 

em suas obras, tal como ressaltaram Gustavo Sobral e Augusto Severo Neto. Navarro, o 

artista, teria sido um homem do mar, do rio, dos lugares populares e dos indivíduos que 

os povoam?  A ideia de comparar o rio95 de sua cidade, como o Tejo português e o Sena 

francês indicam que Newton foi um viajante? De qualquer maneira o fato de comparar 

Natal a Paris e a Lisboa categoriza Natal como a cidade do artista, como o seu lugar de 

eleição. O uso do possessivo, meu rio, indicia, ao mesmo tempo, que esse espaço lhe 

pertence e que ele é seu espaço de pertencimento.  A referência à madrugada bem como 

à estrela da manhã, apontam para um indivíduo da noite, da boemia, dos bares e do mundo 

insone? Será que o espaço litorâneo e seus personagens são os únicos na produção 

artística de Newton Navarro? Lembremos da referência aos santos e vaqueiros que o 

poema de Augusto Severo Neto, sobre o artista, nos fornece. Uma coisa é certa, a 

nomeação da ponte que liga as praias do Forte e da Redinha tem um sentido significativo 

a partir dessa identificação produzida pelo próprio artista. Um outro elemento digno de 

 
94 O POTI. Natal, 1974. Ed. 02049. p.4.  
95 Provavelmente, a referência é ao rio Potengi, uma vez que a cidade em questão é Natal. Estabelecer o rio 
como elemento comparativo ao Sena e ao Tejo é bastante interessante por estabelecer uma relação 
identitária entre Navarro e a cidade. Ambos os rios possuem em seus países respectivos essa relação de 
identidade histórica e também turística.    
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menção, é o uso das cores para materializar a cidade no texto, o que indicia que Navarro 

não deixa de ser pintor quando escreve, que suas imagens literárias se relacionam com 

suas imagens pictóricas. Newton Navarro usou tonalidades de verde e azul para se referir 

ao rio de sua cidade e cinza para se referir ao seu próprio nome, indicando ser a sinestesia, 

ou seja, a associação entre sensações, imagens e emoções um elemento plástico central 

em sua obra, seja de escritor, seja de pintor.  

Contudo para conhecer mais o artista e sua obra, é necessária uma investigação 

sobre sua vida e seu tempo, sobre os espaços por onde circulou, uma vez que a sua própria 

obra figura imagens do artista e ela materializa vivências de seu autor. Gilberto Freyre 

fala que, 

[...] todo artista verdadeiramente criador é, mais ou menos, 
autobiográfico; e todo artista verdadeiramente criador é, também, mais 
ou menos, um retrospectivo, em potencial, que, mais cedo ou mais 
tarde, volta a região mais maternal ou profundamente ligada a suas 
primeiras impressões da vida: inclusive do sexo. Talvez, sobretudo, as 
do sexo.96 

 

Newton Navarro é, sem dúvida, um artista criador, se for levado em conta a 

definição dada por Freyre, pois ele produziu uma obra a partir do que sentiu, do que viu, 

do que ouviu, do que experimentou e desejou. A obra artística navarreana é uma das falas 

de seu construtor, é uma autobiografia97 composta por suas experiências, interpretações 

de mundo, desejos, frustrações e sobretudo por suas memórias transmutadas em arte.  

Toda obra artística é, de certo modo, biográfica, pois se elabora junto com e 

paralelamente à vida, constituindo-a experiências, num fluxo constante de afecções e 

desejos, experimentações e projetos. A obra de Navarro, portanto, é uma de suas 

biografias, é um discurso sobre si mesmo. Sua pintura e desenho98 bem como sua 

literatura é, em parte, um conjunto de imagens produzidas a partir de seu estar e entender 

o mundo, das experiências de vida acumuladas. Sua obra fez nascer outros Newtons 

 
96 FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 1987, p.51. 
97A biografia ou autobiografia apresenta um sujeito possível. São discursos e, portanto, não são capazes de 
serem totalizantes em relação ao sujeito. O discurso é uma fala, um olhar, portanto é temporal, 
comprometido e subjetivo. FOUCAULT, Michel. O que é um autor? Lisboa: Vega, 1992, p.12-14.  
98 Aqui a referência que faço é especificamente sobre o traço. Muitas das obras de Navarro não usam 
necessariamente a cor para dar forma. O desenho especializa dando à imagem a forma necessária para o 
entendimento, não que a cor não seja capaz de fazê-lo, basta assim observar a produção de dois grandes 
coloristas, Caravaggio e Rubens, contudo essa escolha estética foi feita por Navarro e defendida pelo 
mesmo. Essa referência farei no último capítulo, quando tratarei da Gramática navarreana. 
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Navarros, diferentes e distantes daquela criança que veio ao mundo, nas proximidades 

dos anos trinta do século XX.  

Era uma segunda feira de 1928, 8 de outubro, quando nasceu, na casa da avó 

materna, Clara Navarro, o menino que levaria o nome de Newton Navarro Bilro. A cidade 

era Natal, capital do Rio Grande do Norte.  A residência ficava em um endereço nobre, 

naquele período, a esquina da avenida Rio Branco com a rua General Osório, número 

67999. Navarro dizia: “Tive a felicidade de nascer no coração da cidade que é o Grande 

Ponto, na casa da minha avó.”100 A cidade se mostra do coração desde o seu nascimento. 

Ela se mostra central em sua vida, desde que veio ao mundo. A forma como narra seu 

nascimento estabelece uma ligação umbilical, de berço, entre ele e o espaço de que foi 

habitante e intérprete-artista.  

Em 1928, o bairro da Cidade Alta, onde está localizado o endereço natalício de 

Navarro era eminentemente residencial. Como o próprio Navarro disse, era “o coração da 

cidade”. O comentário, além de dar indicação da importância do bairro, também reafirma 

a identidade que o artista tenta estabelecer com a cidade. Atualmente a Cidade Alta é um 

espaço apinhado de lojas de departamentos, de lojas de venda de eletrodomésticos, de 

sebos e de bancos, caracterizada pela prática de um comércio popular e cada vez menos 

intenso. A cidade cresceu para outras cercanias e novos locais de venda de mercadorias 

se fizeram: os shoppings centers se tornaram mais atraentes, notadamente para as classes 

médias e altas, seduzidas pela segurança e isolamento do convívio com os de baixo, com 

seu tempo suspenso, fluxos histéricos e vagas de estacionamento. Hoje os prédios antigos 

e as residências que sobreviveram restam esquecidas e degradadas na memória da maior 

parte dos natalenses. Quando o sol começa a se pôr, outros habitantes começam a povoar 

os espaços que um dia foram da elite natalense, para se divertirem, estudarem, rezarem e 

caminharem. São mendigos que vão se acomodando embaixo das marquises, sombras 

protetoras de indivíduos abandonados pela omissão do Estado e consumidos pelo uso de 

uma infinidade de drogas de baixo custo. Não existem mais os cinemas, como o Rex101, 

que por sinal funcionou vizinho a casa que Navarro nasceu. O Atheneu102 não é mais o 

 
99 ANDRADE, Sheyla de Azevedo. Navarro: um anjo feito sereno. Ensaio biográfico sobre Newton 
Navarro. Organizado por José Correia Torres Neto.  Natal: Edição do autor, 2013, p.35. 
100GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro; o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2.p.10. 
101 O cinema Rex foi um dos primeiros cinemas da cidade. 
102 Entre o final do século XIX e a primeira metade do século XX, o Atheneu foi a principal escola pública 
da cidade do Natal. Newton Navarro estudou no Atheneu nos anos 1940, quando esta ainda se localizava 
no bairro da Cidade Alta. 
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colégio dos filhos dos advogados, engenheiros, médicos e funcionários públicos de alto 

escalão. Os cafés e suas práticas chiques desapareceram há muito e as igrejas, como a 

antiga Matriz de Nossa Senhora da Apresentação103 e Santo Antônio104 são frequentadas 

pelos últimos moradores do bairro: senhores e senhoras obstinados em habitar um lugar 

que só de longe lembra um bairro residencial, ou por fieis que migram rapidamente de 

outros locais da cidade a procura da tradição de assistir à missa nas igrejas mais antigas 

de Natal e logo retornam para seus bairros e casas.  

Mas o nascimento de Newton Navarro nos faz pensar na sua família. Newton 

nasceu na casa da avó materna, pelas mãos de uma parteira, dona Adelaide105. Natal ainda 

não possuía um sistema de saúde púbica, os partos eram feitos em casa, pois a 

maternidade municipal foi fundada pelo médico Januário Cicco, apenas em março do ano 

em que Newton nasceu.  Seus pais foram dona Celina Navarro Bilro e o senhor Elpídio 

Soares Bilro. Poucas pessoas sabem, mas Newton Navarro possuiu um irmão caçula, 

Geraldo Magela Navarro Bilro, de quem se tem muito pouca informação, o que é de se 

estranhar, uma vez que a diferença entre os irmãos é de apenas quatro anos. Geraldo 

nasceu no ano de 1932.  

 

1.2  DE NAVARRO: O NASCIMENTO DE UMA PERSONA EM CONSTANTE 

TRANSFORMAÇÃO. 

Lendo a forma como suas biografias estão organizadas, algumas coisas chamam 

a nossa atenção: Por que o nosso artista adotou em seu nome artístico o sobrenome de sua 

família materna, Navarro, e não Bilro, o sobrenome paterno? É estranho numa sociedade 

de forte tradição patriarcal como aquela da cidade do Natal, do início de sua vida como 

artista, nos anos 1940. Ao pesquisar em suas primeiras produções encontramos a 

assinatura Di Navarro, provavelmente uma referência a Di Cavalcante. Antônio Marques, 

amigo e marchand das obras de Newton, referenda, em depoimento, essa relação entre o 

primeiro nome do artista e o nome do pintor modernista consagrado:   

Eu nunca discuti com Newton sobre a questão de ele assinar os 
primeiros trabalhos como Di Navarro. Mas entendo que ele, ao observar 

 
103 Primeira igreja da cidade do Natal, sendo a igreja matriz e catedral até os anos 1980. 
104 Considerada a igreja das elites durante o século XIX. Nessa igreja funciona o convento franciscano e foi 
sede do colégio Marista até os anos 1940. Ambas as igrejas se localizam próximo à casa da avó de Navarro. 
105 ANDRADE, Sheyla de Azevedo. Navarro: um anjo feito sereno. Ensaio biográfico sobre Newton 
Navarro. Organizado por José Correia Torres Neto.  Natal: Edição do autor, 2013, p.36 
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Di Cavalcanti escrever o “Di” (ele tinha um “Di” de “de Navarro”), quis 
realizar um gesto de homenagem ao utilizar um Di. Com o tempo, ele 
deve ter visto isso como uma coisa menor e sem importância, então 
passou a assinar Navarro. Não me lembro de ter visto um trabalho com 
a assinatura de Newton Navarro. Sempre é o Navarro, que ele 
conservou por toda vida. Não era o Di que fazia Newton um modernista, 
mas a admiração que ele tinha, e dizia, pela turma que conheceu no 
Recife, Cícero Dias, Pancetti, e pelas viagens que fez ao exterior nessa 
procura que fez de conhecer os modernistas. [...]106 

 

A citação nos fornece uma série de informações sobre Newton Navarro, algumas 

só irei aprofundar mais a frente, como as viagens que fez e o contato com os artistas 

modernistas nordestinos. O depoimento confirma o uso da assinatura Di Navarro, em suas 

primeiras obras e evidencia que, em momento algum de sua vida artística, ele fez uso do 

nome paterno Bilro. Em um exemplar de 1948, do Pequeno Jornal107, uma entrevista 

concedida, por ele, no período em que se mudou para estudar na cidade do Recife, e 

envolveu-se no movimento estudantil, também aparece o Di Navarro como o nome que 

utiliza em suas atividades públicas. Em matéria sobre as eleições para a diretoria da União 

dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco (UESPE), há referência a seguinte fala de 

Navarro: 

É nosso dever “afirmou por fim o estudante Di Navarro “vigiar pelas 
liberdades. E nunca que fugiremos do nosso dever. Ouvimos falar de 
emboscadas que se organizam na sombra dos anonimatos. Mas, 
enquanto “eles” trabalham — se é que existem — nós nos dispomos a 
recebê-los magnificamente. Ao primeiro grito de alarme, aprontaremos 
as nossas forças e do alto de onde nos instalarmos democraticamente, 
pela vontade dos estudantes, lá de cima receberemos os inconformados 
com tubos de Detefon, uma vez que está na moda “.108 

 

Achei por bem usar a nota completa para que não se perdesse o sentido do discurso 

de Newton, como também para dar uma ideia do que foi a vida de Newton Navarro ao 

leitor. O jornal chama Navarro, de Di Navarro, deixando patente o uso dessa assinatura 

desde os seus 20 anos de idade e recém-chegado à capital pernambucana. Nessa matéria, 

Di Navarro aparece como um militante político bastante aguerrido, disposto a enfrentar 

 
106ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org.). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013, p.114. 
107 Periódico pernambucano, ligado ao movimento estudantil do período. 
108 PEQUENO JORNAL. 1948. Ed.00112. p.3.  
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emboscadas inimigas, e atacar seus adversários com tubos de Detefon, desde o alto de um 

monte. Lembremos que o ano de 1948, data da edição do jornal, vivia-se o processo de 

redemocratização do país, após o regime ditatorial do Estado Novo (1937-1945), sendo 

esperado que o movimento estudantil do período, fizesse, através da figura de Di Navarro, 

uma defesa veemente das garantias democráticas e das liberdades.  

Mas voltando à questão principal nesse momento: o não uso do nome paterno por 

Newton para compor seu nome de artista, obriga-se a tratar da figura do pai de Newton, 

o senhor Elpídio Soares Bilro. Quem era? Em que trabalhou? Como eram as suas relações 

com o filho Newton Navarro? Como ele se inscrevia nas relações familiares? Nesse passo, 

pode-se lembrar de Nietzsche, quando afirma que “As dissonâncias não resolvidas na 

relação entre o caráter e a atitude dos pais ressoam na natureza da criança e constituem a 

história íntima de seus sofrimentos”109.  

 

1.3 UMA FAMÍLIA NAVARREANA. MEMÓRIAS E SUAS IMPACTAÇÕES NA 

PRODUÇÃO DO SUJEITO. 

 

A família é normalmente o primeiro espaço de elaboração das memórias. As 

relações com os pais e irmãos são fundamentais na produção das subjetividades. Não 

posso afirmar que as relações familiares constituem a história apenas dos sofrimentos dos 

indivíduos, como afirma Nietzsche, mas também de suas alegrias, de sua educação social 

como humano. Elas fornecem as referências iniciais sobre o mundo e, é claro, são 

matrizes de medos e frustrações. Lembro a poesia que utilizei no início do texto, “Quasi 

(sic) sem vogais, deram-me nome, em letra amarga e tom cinzento escrito [...]”. Foram 

os pais Navarro, de Newton que assim o nomearam, mas é o discurso dele que ouvimos, 

quando afirma que as letras de seu nome são amargas, num poema dedicado aos pais. Há, 

então, um imperativo em identificar de que maneira essas experiências familiares e o 

mundo que elas criaram foram importantes na construção do sujeito complexo que foi 

recoberto pelo nome Newton Navarro Bilro, mas que ficou conhecido simplesmente 

como, Navarro.  

 
109NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. São Paulo: Companhia de Bolso, 2005.  
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O próprio Navarro narra a sua formação como artista partindo de suas vivências, 

familiares ou não. Dizia ele: “eu sou uma resposta ao que vi e vivi”110.  Ele se apresentava 

como sendo a encarnação de suas experiências de vida. Em seu comentário, Navarro usa 

como marcadores o tempo (vi) e a realidade social (vivi), enfatizando suas relações com 

o meio. Isso nos faz pensar como Newton Navarro se via diante do mundo e talvez o papel 

que pretendia ter partindo de sua produção artística. Sua formação aparece como estando 

totalmente determinada por sua época e condição social, com essas definindo a totalidade 

de si mesmo. Será que somos apenas aquilo que o nosso tempo nos faz? Não existe um 

indivíduo capaz de mudar seu tempo, inovar, estabelecer rasgaduras nos costumes, nos 

hábitos, nas ideias, nos valores, na estética de seu tempo, nas maneiras de pensar o mundo, 

de construí-lo para os outros? Essas reflexões reafirmam a necessidade de 

problematizarmos uma narrativa biográfica atrelada a uma reflexão sobre o período em 

que viveu. 

Newton Navarro Bilro foi o primeiro filho nascido vivo, houve antes outra criança, 

que não sobreviveu111, talvez por isso tenha nascido sob os auspícios da avó, Clara Torres 

Navarro, já que, possivelmente, a ele foi devotado maiores cuidados. Em entrevista ao 

Museu da Imagem e Som (MIS), em 1981, Navarro fala de uma infância doentia e cheia 

de proibições: 

[...]minha infância foi um pouco doentinha, um pouco maltratada pelo 
processo de saúde. Quer dizer não fui um menino assim, a princípio 
solto[...] 

“Esse processo de ter ficado retido, essas imagens de infância, o 
proibitivo que ficou em mim, de eu não ter participado, ativou em mim 
o sentido da criatividade112 

Navarro vai buscar em sua infância, marcada pela doença e pela debilidade física, 

a explicação para sua criatividade artística, num procedimento típico daquilo que Pierre 

Bourdieu chamou de ilusão biográfica. Se o seu nome já fora composto de “letras amargas 

e vestes cinzas”, sua infância se reveste de proibições e de doenças. Mais uma vez é 

trazida, nas próprias palavras de Navarro, uma atmosfera de sofrimento, privações e 

 
110GALVÃO, Marlene Golveia. Newton Navarro; o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982.  p.18 
Coleção textos acadêmicos, ano 2, número 73- UFRN.  
111 LYRA, Carlos. (Org.). Memória viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro e Leopoldo Nelson. 
Natal: Editora da UFRN, 1998. p.36.  
112 Museu da imagem e som, 1981. 4270. Disponível em: http://acervo.mis-sp.org.br/livros-
catalogos/newton-navarro-futebol-edicao-fac-similar-secretaria-de-estado-da-cultura. Acesso em: 2 dez. 
2016. 
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amargura como um elemento de sua formação como artista.  Sendo necessário, portanto, 

levantar-se mais questões acerca de sua infância. O capítulo foi iniciado partindo de uma 

referência ao Navarro das águas, dos navios, jangadas, marinheiros e pescadores, na 

tentativa de levar o leitor a ter curiosidade sobre o porquê da ponte Newton Navarro ser 

assim nomeada, trago agora exatamente o que seria entendido como um Navarro outro, 

antagônico, que foi de maneira sutil, citado na poesia de Augusto Severo Neto: o Navarro 

dos santos e dos vaqueiros. O que nos levaria a pensar que o mundo navarreano não seria 

apenas o do líquido, das águas e do litoral, mas também da religiosidade e do gado.  

 

1.4 SERTÃO: O UNIVERSO MASCULINO NAVARREANO. 

 

Ao entrarmos em contato com a produção imagética de Newton Navarro, não 

precisamos, num primeiro instante, fazer grandes esforços para percebermos a existência 

de um outro universo imagético navarreano, em que desfilam em apoteose, na caatinga, 

muito mais do que simplesmente vaqueiros, cangaceiros, touros e cavalos, também fazem 

parte dessa miríade de imagens. Um mundo rural marcado pela secura e pela presença do 

sol se compõe em telas e em escritos da lavra de Navarro. O jornalista Woden Madruga, 

que trabalhou com Newton Navarro no jornal Tribuna do Norte, nos fala dessa presença 

marcante do espaço do sertão em sua obra:  

Navarro foi também um grande desenhista. Os traços, aquele preto e 
branco dele são marcantes. O sertão é um tema recorrente. O sertão está 
presente na obra dele como desenhista, como novelista e cronista. [...]113 

O sertão foi mais do que um espaço construído pela arte de Navarro, ele compôs 

suas memórias, ele fez parte de sua vida, de suas experiências. O sertão navarreano é um 

espaço do artista, mas também de suas leituras, de suas conversas, de suas experiências 

imagéticas, de suas vivências, memórias e discursos. O sertão de Navarro é um conjunto 

de signos visuais que partilha com seus leitores, com aqueles que recepcionam sua obra, 

seja como pintor, seja como desenhista, seja como cronista, ou novelista114, mais uma de 

suas múltiplas faces. Sobre a presença do sertão e de seus personagens, como o vaqueiro, 

em sua obra, Navarro, em entrevista a professora Marlene Galvão115, em 1982, afirma:  

 
113ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: UFRN, 2013, p.98.  
114NAVARRO, Newton. De como se perdeu o gajeiro curió. Natal: Clima, 1978.  
115 Professora do departamento de Artes Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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Minha temática é o Nordeste. Mesmo quando pinto Don Quixote eu o 
ponho vestido de vaqueiro, com traços característicos do homem 
nordestino. E quero ressaltar a dívida de gratidão que tenho com Luiz 
da Câmara Cascudo, cujos ensinamentos e conversas influenciaram 
minha temática telúrica.116 

Como acontecerá com a obra de vários autores e artistas, nascidos no espaço 

regional nomeado de Nordeste, Navarro vai estabelecer uma sinonímia entre sertão e 

Nordeste, entre o espaço sertanejo e o regional. Definindo o Nordeste como sendo a 

temática de sua obra, o sertão e seus personagens, como o vaqueiro deveriam estar 

presentes de maneira privilegiada em sua pintura. Como no início do texto, foi 

evidenciado, o Navarro pintor e escritor das imagens ligadas as águas e ao litoral, 

podemos afirmar que Navarro constrói o Nordeste como sendo um espaço definido por 

uma dupla paisagem: a do sertão e a do rio-mar, um espaço habitado por pescadores e 

vaqueiros, marinheiros e cangaceiros.  

Quando em seus quadros, Dom Quixote, o herói de Cervantes, é transmutado em 

vaqueiro, Navarro parece estabelecer uma associação entre figuras que simbolizariam um 

princípio de nobreza ingênua, construída em pilares como a honra, a valentia e a 

fidelidade. Dom Quixote é o herói moderno, com características clássicas, o vaqueiro 

então, seria uma espécie de herói navarreano, anacrônico e idealizado por excelência.  

Nessa fala, Navarro apresenta duas referências para a produção de seu imaginário, 

referências que são fusionadas numa única imagem: uma advinda de suas memórias de 

infância: a figura do vaqueiro; e outra que vem da suas leituras, de sua formação 

intelectual: Dom Quixote. Suas imagens, as imagens de Nordeste, como as imagens de 

Natal e do Rio Grande do Norte, nascem da fusão e justaposição do que leu com o que 

viveu, do que viu em seu cotidiano, com o que viu em suas experiências intelectuais e 

estéticas. Se afirma que, em sua obra, o personagem de Cervantes adquire “traços 

característicos do homem nordestino”, é porque julga que o nordestino possui uma 

identidade visual, é um tipo visualmente distinto, encarnado em personagens como o 

vaqueiro.  

Ao se referir a Câmara Cascudo, ele traz outra referência intelectual para a sua 

formação como autor, pintor e desenhista. Evocar Cascudo é, ao mesmo tempo, 

 
116GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2, p.16. O trabalho da professora Marlene Galvão, foi a primeira 
obra acadêmica produzida sobre Newton Navarro e sua produção artística, principalmente a de pictografia.  
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reconhecer a dívida para com seus escritos e para com a convivência com o próprio 

erudito potiguar, na formulação de seu imaginário, e colocar sua obra sobre o patrocínio 

e reconhecimento da autoridade intelectual mais reconhecida e consagrada do estado. A 

temática telúrica, o vínculo de sua obra com a sua terra, seria uma lição aprendida com o 

famoso folclorista norte-rio-grandense.  Contudo uma dúvida logo se apresenta. De que 

maneira um artista citadino e nascido em uma cidade litorânea como Natal, pode possuir 

referências do sertão?   

Para responder a essa questão é preciso tratar de elementos biográficos pouco 

abordados quando se trata de narrar a vida de Newton Navarro. É preciso que seja 

apresentado as relações de Navarro, de sua família, de sua vida com o espaço do sertão. 

A construção do texto, tratará do mundo masculino e sertanejo de Newton Navarro, sobre 

suas relações com o pai, com o irmão e, através deles, com o sertão, espaço privilegiado 

no acervo de imagens que Navarro constituiu em sua obra tanto pictórica como literária. 

(É importante lembrar que a literatura também é uma formadora de imagens). A ideia 

geral é tentar estabelecer uma relação entre a formação do imaginário navarreano e suas 

vivências no interior do mundo familiar, nas suas experiências, notadamente com o 

universo masculino e sertanejo.  

De início é importante um alerta, as informações biográficas sobre Newton 

Navarro Bilro são consideravelmente contraditórias, tanto no que se refere a datas como 

aos acontecimentos de sua vida particular. Nesse aspecto a pesquisa, se apresentou com 

um grau de dificuldade peculiar. Tanto que Sheyla Azevedo117, sua primeira biografa, já 

havia feito essa consideração. Mesmo assim é possível reconstruir partes significativas 

de seu passado, partindo de considerações elaboradas por ele mesmo em entrevistas e 

através de comentários feitos por pessoas que conviveram com Newton em vários 

momentos de sua vida. É importante lembrar que a memória não deixa de ser um discurso, 

portanto também é uma tentativa de uma construção de si ou do outro, da identidade ou 

da alteridade, é a criação de uma dada figuração do sujeito. Aquilo que em entrevista ele, 

ou qualquer outra pessoa, disse ou possa dizer, está sujeito a uma série de 

condicionamentos que vão das relações pessoais e políticas que se possa ter com o sujeito 

em questão, até mesmo a depender dos constrangimentos sociais que pesam sobre a 

abordagem pública de dadas dimensões da vida do biografado ou de sua própria vida. 

 
117ANDRADE, Sheyla de Azevedo. Navarro: um anjo feito sereno. Ensaio biográfico sobre Newton 
Navarro. Organizado por José Correia Torres Neto. – Natal: Edição do autor, 2013.  
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Essas ambiguidades e dissonâncias nas informações sobre a vida de Navarro não deixam 

de ser objeto de reflexão e mereceram, especial atenção, pois elas não deixam de dizer 

algo sobre ele e a vida que levou.   

Jarbas Martins, que trabalhou como cronista do jornal Tribuna do Norte no anos 

1960, a partir de uma entrevista com Navarro, seu colega de trabalho, nos traz um relato 

sobre as relações entre ele e o pai, que nos ajuda a começar a compreender como o sertão 

emergiu como parte do arquivo imagético navarreano:  

Seu Eupídio, pai de Newton, trabalhava na hoje desativada fazenda São 
Miguel, situada no pé da serra do Cabugi, que pertencia a Machine 
Cotton, um agrupamento que dominava a exploração do algodão na 
região. Os Bilros eram fixados na fazenda Bela Vista, também naquela 
área. E Newton costumava passar férias nesse lugar, na casa de seus 
primos. Daí sua ligação e familiaridade com o sertão, também retratado 
nos seus textos e quadros 118 

Ficamos sabendo, através do relato de Jarbas Martins, que a familiaridade com o 

espaço de sertão e com seus personagens, que ficaria patente na forma como esse espaço 

fora retratado em seus textos e quadros nasce de suas relações familiares com o pai e com 

a família paterna. Os Bilros possuíam terras no interior do estado, na região da serra do 

Cabugi, no município de Angicos119(atualmente a região encontra-se no município de 

Fernando Pedroza). Nosso artista passava férias na região, em casa de primos e tios. 

Ficamos sabendo, também, que seu Elpídio, pai de Navarro, trabalhava para uma 

multinacional inglesa, que controlava a produção de algodão, cultura que tinha o sertão 

como seu espaço de produção. Seu Eupídio trabalhava numa fazenda pertencente a 

Machine Cotton, que ficava próxima das terras pertencentes a sua família.  

Então é de se supor que a vivência de Navarro do mundo sertanejo era episódica 

e passageira, estabelecida quando das férias, quando do recesso de sua vida cotidiana em 

Natal. Um indivíduo urbano que se estabelece periodicamente no campo, realidade 

distinta que pode ter se tornado atraente pela novidade, galvanizando seu poder de 

observação e marcando profundamente suas memórias. A fazenda Bela Vista não era 

 
118ANDRADE, Sheyla de Azevedo. Navarro: um anjo feito sereno. Ensaio biográfico sobre Newton 
Navarro. Organizado por José Correia Torres Neto. – Natal: Edição do autor, 2013.p.132 
119Cidade do sertão do Rio Grande do Norte, distante 163 Km da capital do estado, a cidade do Natal. 
Durante o século XX foi uma grande produtora de algodão da variedade mocó, uma das mais valorizadas 
no mercado internacional pela fibra longa e resistente, ideal para a indústria têxtil. Sua fundação data de 
1836. NOBRE, Manoel Ferreira. Breve notícia sobre a província do Rio Grande do Norte. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Editora Potengi. 1971, p.160. 
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necessariamente propriedade de seu pai, uma vez que no depoimento, a informação é que 

as férias se passavam em casa de seus primos e tios, trazendo a novidade de relações com 

pessoas que também podem ter colaborado para a figuração que fará das personagens 

sertanejas em suas obras.  

 

1.5 SERTÃO: ESPAÇO EM TRANSFORMAÇÃO. ALGODÃO E MODERNIDADE 

NA FORMAÇÃO DE UMA IMAGÉTICA NAVARREANA. 

 

Quando Newton Navarro nasceu em 1928, o Brasil vivia o crepúsculo da 

República das Oligarquias (1905-1930). O estado do Rio Grande do Norte era governado 

pelo advogado Juvenal Lamartine, ligado à oligarquia chefiada pela família Bezerra de 

Medeiros, da região do Seridó. Essa oligarquia tinha como base econômica a produção 

de algodão. Mesmo próxima de experimentar a crise política trazida pela chamada 

Revolução de 1930, a oligarquia Bezerra de Medeiros, no comando do estado, tratou de 

favorecer a produção e a exportação do algodão, isso, 

 

[...] implicou na elaboração e execução de uma política econômica para 
o estado que visava, essencialmente, favorecer a cotonicultura. Assim, 
na década de 1920, foram instalados o Departamento de Agricultura 
(1924), o Serviço Estadual de Algodão (1924) e o Serviço de 
Classificação do Algodão (1927)120, visando esses dois últimos 
melhorar a qualidade da matéria-prima produzida no estado121 

                Percebemos assim, de que maneira os interesses oligárquicos algodoeiros 

interferiam nas medidas administrativas do estado. Mas foi com a eclosão da Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918)122 e posteriormente com a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), quando as nações envolvidas no conflito, necessitavam de gêneros primários para 

darem continuidade ao esforço de guerra, que o algodão toma um grande impulso na 

economia do Rio Grande do Norte. Essa produção interessava a vários grupos 

multinacionais do setor da cotonicultura, daí a presença da Machine Cotton no Rio 

 
120 Elpidio Soares Bilro foi funcionário dessa autarquia, trabalhando como classificador da fibra do algodão 
até se aposentar. 
121 MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. Natal/RN: EDUFRN – 
Editora da UFRN, 2000.  p. 174. 
122MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos geopolíticos e antropológicos da história do Rio Grande do Norte. 1973 
p. 140 
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Grande do Norte. A fazenda São Miguel123 de propriedade da empresa inglesa, citada no 

depoimento de Jarbas Martins, foi a maior produtora da malvácea no estado, funcionando 

pelo sistema de meia124 com vários produtores locais. O algodão foi se tornando o produto 

mais relevante na pauta de exportação do estado. Segundo a pesquisadora Denise Mattos, 

 

No Rio Grande do Norte, apesar das crises provocadas por secas e 
pragas nas plantações, as exportações de algodão com destino aos 
portos do Rio de Janeiro e Santos cresceriam tendencialmente em 
quantidade e em valor até 1930, tornando a cotonicultura a mais 
importante atividade agrícola do estado e fundamental da receita, 
através dos impostos de exportação125. 

 

A cotonicultura se estabeleceu no sertão com características peculiares como: uma 

produção familiar realizada em pequenas ou médias propriedades de terra, em que o 

trabalho poderia ser executado utilizando o sistema de trabalho da parceria, consorciado 

com a pecuária que, na maior parte das vezes, se utilizava de relações de trabalho 

remuneradas através do que se chamava de quarta126. No caso dos produtores de algodão, 

a meia (como já me referi antes) foi mais utilizada, até porque gado e o algodão se 

encontram no mesmo espaço, sendo, inclusive, atividades associadas, compartilhando 

algumas práticas de marcação (os fardos de algodão que eram transportados para o litoral 

eram muitas vezes ferrados com a marca do produtor, tal qual acontecia com o gado127) e 

as antigas terras da pecuária, as margens dos rios, eram utilizadas também para a 

plantação do algodão.  

Aparentemente, os Bilros, a família paterna de Newton Navarro, representavam o 

produtor característico do espaço sertanejo, nesse período:  possuíam cabeças de gado e 

 
123 A fazenda São Miguel fazia parte de um complexo de produção e compra de algodão dos produtores 
locais. O nome da firma era algodoeira São Miguel. Durante a pesquisa, visitei a propriedade em Fernando 
Pedroza, atualmente a fazenda, que conta com cerca de 6000 mil hectares, encontrasse semi-abandonada e 
é propriedade de um empresário cearense. A fazenda ainda possui uma serie de estruturas arquitetônicas do 
período, entre elas, uma quadra de tênis, piscinas e duas casas grandes de arquitetura bastante peculiar em 
relação ao estilo das construções dos arredores da região em que a fazenda se situa. Uma coisa me chamou 
muita atenção: a biblioteca. Muitos títulos diferentes e todos em inglês britânico. Os livros vão de romances 
até manuais de comportamento e asseio. 
124 Forma de trabalho em que um pequeno produtor usa as terras de um terceiro e dá a este 50% de sua 
produção como pagamento pelo uso. 
125MONTEIRO, Denise Mattos. Introdução à história do Rio Grande do Norte. Natal/RN: EDUFRN – 
Editora da UFRN, 2000. p,176. 
126 Sistema de pagamento, o qual o vaqueiro recebia uma rês, a cada quatro nascimentos. 
127 MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos geopolíticos e antropológicos da história do Rio Grande do Norte. 
1973 p.165. 
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terras para plantio do algodão, eram pequenos ou médios produtores, fornecedores de 

algodão para empresas como a Ulrich Graff,128 a Machine Cotton ou a Wharton Pedroza 

S/A129. A Machine Cotton era a empresa que comprava o algodão produzido no município 

de Angicos e em seus arredores, até a primeira metade do século XX, onde se situava as 

terras da família Bilro, o que explica, provavelmente, a relação do pai de Navarro com a 

empresa. 

 O espaço sertanejo foi durante mais de três séculos um lugar um tanto fechado, 

de difícil acesso, em que se desenvolveu uma sociedade com características peculiares. A 

família patriarcal, em que o poder masculino se fazia sentir pela violência simbólica e 

física exercida sobre os membros da própria família, pela obrigatoriedade de casamentos 

arranjados para filhas e filhos, pelo controle econômico e político sobre a terra e a 

produção, estava, paulatinamente, entrando em decadência. Tarcísio Medeiros, um 

cronista das mudanças históricas da região, se referindo ao sertão do início do século XX 

e sobre as alterações pelas quais vinha passando, nos diz: 

 A vida assim fechada, isolada, constituindo obstáculo a sociabilidade, 
favoreceu a endogamia e fez surgir a família patriarcal do sertão, “único 
grupo estável e organizado, exatamente pelo fato de ter em suas mãos 
as principais fontes de riqueza e poder. Por isso, ela foi o centro da 
sociedade nordestina, até o momento em que o parcelamento da terra e 
a criação de novas fontes de riqueza lhes enfraqueceram as bases 
econômicas e o aparecimento de uma nova elite condicionada pela vida 
urbana arrebentou-lhes o poder político130 

 Durante a primeira metade do século XX, se processou uma modernização131 do 

espaço sertanejo: estradas, ferrovias, técnicas de beneficiamento do algodão, meios de 

comunicação foram se estabelecendo e alterando a sociedade e a cultura sertanejas, que 

durante séculos tinham sido um tanto isoladas e independente do litoral. Sendo assim, as 

noções do tempo, identificado muito mais com a natureza, regulado pela ocorrência das 

 
128 Fundada em 1860 pelos irmãos Johan e Jacob Ulrich, chegou inclusive a fazer transporte de mercadorias 
entre Natal a capital do Rio Grande do Norte e Mossoró a segunda maior cidade do estado, distante da 
capital cerca de 278 km. MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos geopolíticos e antropológicos da história do Rio 
Grande do Norte. 1973. 
129 Empresa brasileira, mas de capital misto (anglo-brasileiro) concorrente da UlrichGraff, pertencente a 
Fabricio Gomes Pedroza, comerciante pernambucano, ligado a oligarquia Albuquerque Maranhão, 
importante família do Rio Grande do norte entre o século XIX e início do século XX. Ibid, s.n. 
130 MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos geopolíticos e antropológicos da história do Rio Grande do Norte. 
1973. p.133 
131 Quando me refiro nesse texto a modernização, apresento o principio de desenvolvimento tecnológico 
continuo, estruturado a partir da Revolução Industrial. A modernização em todo o texto é a chegada de 
novos meios de comunicação e transporte que afetaram as relações sociais e as interpretações de mundo no 
chamado sertão.  
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estações da seca e da chuva, eram agora substituídas pelo tempo da máquina e do 

capitalismo, pelo trabalho incessante e velocidade crescente. Tais alterações são bastante 

perceptíveis na cotonicultura, notadamente no que tange ao beneficiamento do produto: 

se, inicialmente, ele se fazia com o uso de moendas, depois bolandeiras, seguidas por 

locomoveis, nesse momento vivia-se o domínio das máquinas das usinas.  

As moendas eram tracionadas por força humana que, em 10 horas de trabalho, 

conseguiam no máximo o beneficiamento de 60 kg de algodão em pluma, que seria o 

produto sem a semente. A bolandeira usava força animal, mas ainda era uma técnica 

manual: 10 horas de trabalho eram capazes de beneficiar até 240 kg de algodão132. Os 

locomoveis, que funcionavam a vapor, poderiam produzir o equivalente a capacidade de 

fornecimento de combustível e matéria prima para seu funcionamento, que tivessem seus 

proprietários. As usinas passaram a dar outros usos ao algodão, também beneficiando as 

sementes para a fabricação de óleo para a alimentação humana. Marcas de óleo de algodão 

passaram a circular no Rio Grande do Norte, como a Pleno, a Mavioso, a Arcal e a Sândi, 

sendo esta última produzida pela MachineCotton, proprietária da algodoeira São Miguel 

em Angicos,133 empresa em que o pai de Navarro trabalhava.  

É esse mundo rural e sertanejo, em alteração, que Newton Navarro conhece, no 

início do século XX, quando passa a frequentar as terras da família em Angicos. Navarro 

vai ter contato com o universo rural do algodão e do gado em plena transformação. Em 

1941, Angicos possuía nove estabelecimentos industriais de beneficiamento de 

algodão134, evidenciando ser um grande produtor do estado, juntamente com a região do 

Seridó e o município de Mossoró. Ao mesmo tempo em que a semente do algodão passou 

a ter novas utilidades, além da alimentação humana, sendo também utilizada para a 

fabricação de ração bovina. Conhecido como torta de algodão, esse alimento muito 

proteico, passou a ser utilizado na alimentação do gado. Em suas memórias, o escritor 

Oswaldo Lamartine faz referência ao uso da torta de algodão: “O caroço era queimado 

 
132 MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos geopolíticos e antropológicos da história do Rio Grande do Norte. 
Natal: Imprensa Universitária. 1973. p.165-167. 
133 SANTOS, Paulo Pereira. Evolução econômica do Rio Grande do Norte (século XVI e XXI): 500 anos 
da história econômica do Rio Grande do Norte. 2.ed. Natal, 2002, p.180-181. 
134 SANTOS, Paulo Pereira. Evolução econômica do Rio Grande do Norte (século XVI e XXI): 500 anos 
da história econômica do Rio Grande do Norte. 2.ed. Natal, 2002, p.180-181. 
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que nem a bagaceira de engenho. Depois é que aprenderam a dar ao gado; ração boa que 

afina o cabelo e faz ‘crescer’ o leite das vacas”.135 

  O aumento da relevância do algodão para o comércio de exportação fez as terras 

destinadas a esse fim se expandirem, pressionando a tradicional pecuária a ser limitada 

aos cercados de pastagens, modificando as relações entre o homem e o gado. Os antigos 

costumes referentes à pecuária foram desaparecendo e permanecendo na memória dos 

folcloristas e tradicionalistas. A aceleração das mudanças na atividade de beneficiamento 

do algodão são apenas indícios das mudanças que já se operavam na região do sertão e 

no estado do Rio Grande do Norte, de maneira mais ampla. As festas de apartação136, por 

exemplo, foram minguando, até sua extinção. Câmara Cascudo comenta em Tradições 

Populares da Pecuária Nordestina que o, “arame deu ao vaqueiro, pela primeira vez, a 

impressão dominadora da posse alheia, a imagem do limite”.137Cascudo repercute, assim, 

o mito da pretensa liberdade que teria o vaqueiro, o homem do povo, o trabalhador, nas 

antigas práticas e relações de trabalho que caracterizavam a atividade pecuária, feita com 

o gado a solta, em terras sem limites de propriedade bem definidos. Para Cascudo, com a 

emergência da produção comercial do algodão, símbolo da subordinação do espaço 

sertanejo aos ditames do capitalismo, as liberdades e as práticas coletivas, que seriam 

inerentes a atividade pecuarista e ao sertão estavam desaparecendo. O sertão se 

modificava, as relações sociais, econômicas e culturais se transformavam.  

Oswaldo Lamartine vem na esteira de Cascudo e diz que a usina, 

 
135 Produto que sobra depois da moagem da cana. Durante o período colonial, era utilizado nas Antilhas 
como produto de queima para o aquecimento do caldo da cana, isso principalmente pela escassez de madeira 
para esse fim devido as limitações naturais, como uma quantidade de floresta diminuta. Como no Brasil 
havia uma situação inversa, a queima da bagaceira só veio a ser utilizada quando do século XIX, as reservas 
florestais se tornavam mais exíguas e distantes dos engenhos. Para mais, ver: DOS SANTOS, Paulo Pereira. 

Evolução econômica do Rio Grande do Norte (século XVI e XXI): 500 anos da história econômica do Rio 
Grande do Norte. 2.ed. Natal, 2002,  p.165. 
136 Tradicionalmente havia um certo coletivismo na atividade pecuarista do período colonial até os finais 
do século XIX, quando o capitalismo e as noções de propriedade privada tornam-se mais efetivas, e cercas 
começaram a ser levantadas para estabelecer os limites entre as terras. Até então, o próprio manejo 
extensivo do gado em grandes retiradas e deslocamentos, as relações de pagamento do vaqueiro pela quarta 
tonavam difícil a distinção das propriedades do gado.  Uma das soluções para se diminuir essas questões 
era a ferra do gado. Cada criador tinha seu próprio ferro, marca que o distinguia dos demais ou 
simplesmente a maneira de dar um corte na orelha do gado identificava seu dono. A apartação se dava no 
final do inverno, quando os vaqueiros se reunião para a separação das reses. A apartação se tornava um 
grande evento social que culminava em festas que demonstravam a abundância e riqueza dos pecuaristas.        
137 Segundo Cascudo 1956, apud SEREJO, Vicente. O sertão de nunca mais. Natal: Sebo Vermelho, 2002, 
p.24. 
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Engoliu os pequenos descaroçadores. O espinhaço mais taludo e pe-
redondo mais ligeiro138 do caminhão tangeram das estradas as tropas de 
burro. No faro vieram as firmas galegas139 com seus classificadores 
puxando fibra e cotando preços, comprando algodão na folha140, 
espremendo a semente para tirar óleo, embarcando lã.141 

 

Esse discurso faz referência à desestruturação dos antigos poderes, de seus tempos 

e de suas relações sociais. Percebe-se que a família Bilro estava também submetida a 

essas mudanças. O poder da antiga família patriarcal vai se desestruturando, os antigos 

senhores de terra não perdem apenas as propriedades e no preço do algodão, mais também 

seus lugares de sujeito, seu prestígio, que vai diminuído, na mesma velocidade da chegada 

do capital e do tempo capitalista. Oswaldo Lamartine, a esse respeito, cita um poema de 

Othoniel de Menezes (1895-1969), poeta natalense, criador de Praieira, considerado o 

hino da cidade do Natal:142 

Arrieiro143 perdeu o emprego, 

argudão144 é dos galego. 

Pau é figo Benjamin... 

Cardeiro, crôa- de- frade,  

é luxo lá na cidade,  

enfeita jarro e jardim145 

Vê-se tanto no texto escrito por Cascudo, como nos textos escritos e citados por 

Lamartine, um sentimento de saudade por um mundo que se desfazia, e com ele, o lugar 

de uma variedade de sujeitos que estavam ligados às práticas sertanejas da pecuária e 

produção tradicional do algodão. Falam saudosamente das relações sociais hierárquicas 

 
138 Faz uma analogia com o jumento que transportava até então os fardos de algodão para o litoral. O 
espinhaço taludo é o maior tamanho do caminhão e o pé-redondo são as rodas comparadas com o casco 
redondo do muar. 
139 Referência ao fato de as empresas serem estrangeiras. A ideia é que as indústrias seriam, se isso fosse 
possível, de cor de pele mais branca do que o sertanejo, caboclo e ou queimado do sol pela lida no campo. 
A expressão galego e marinheiro eram de uso comum no sertão para designar um homem de pele mais clara 
ou alguém que vinha de fora do sertão. 
140 Compra da produção, na pré-safra, ou seja, compra antecipada. 
141Segundo Cascudo 1956, apud SEREJO, Vicente. O sertão de nunca mais. Natal: Sebo Vermelho, 2002, 
p.166. 
142  Decreto-lei nº 12, de 22 de novembro de 1971, do governo municipal de Natal. 
143 Espécie de almocreve, um condutor de caravanas, indivíduo que cuidava das tropas de muares que 
transportavam algodão. 
144 Algodão, Othoniel tenta dar ao leitor a ideia da fala popular do sertanejo. 
145 A mudança dos nomes de objetos, animais e plantas faz parte do processo de modernização. Muitas das 
vezes a denominação não é errada, apenas faz parte da identidade linguística do indivíduo que a nomeia. 
Outro elemento a ser comentado é um caráter de contraposição com o mundo urbano. As cactáceas tão 
comuns no sertão são eventualmente utilizadas para ornamentação nos jardins, o que causa uma 
desnaturalização da flora sertaneja. 
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que se dinamizavam, que se modificavam e se reconstruíam em outros padrões, que se 

refletiam na emergência de novos conceitos, profissões e paisagens sociais. O indício de 

que o sertão se urbanizava e se modificava era o fato de que até espécimes de sua típica 

vegetação de caatinga agora serviam de ornamento e artigo de luxo nas cidades. Era a 

própria relação com e a visão sobre o mundo natural que se modificava. As mudanças 

empreendidas pela modernização do sertão não se limitaram à economia cotonicultora, 

também atingiram outras atividades econômicas como a extração do sal, a mineração e o 

extrativismo da carnaúba. Com exceção da mineração, as demais atividades já eram 

realizadas no sertão do Rio Grande do Norte, mas foram dinamizadas e modernizadas a 

partir dos reflexos das Grandes Guerras mundiais, do século XX. O estado se tornava um 

exportador de produtos primários para a Europa, os EUA (Estados Unidos da América) e 

para o próprio mercado interno, notadamente para o estado de São Paulo, que se 

industrializava, nos anos de 1930146. Os produtos primários então se configuravam como 

a base da economia do estado, na primeira metade do século XX: 

Geradores do desenvolvimento, no plano econômico, os produtos como 
açúcar, algodão, sal, e as atividades da agricultura, criação e pesca, 
durante os primeiros 50 anos do século XX, sofreram modificações pela 
introdução da máquina e novas técnicas, como, também, a essas 
riquezas de sustentação se juntaram a cera de carnaúba, explorada em 
larga escala, e os minérios, a partir de 1940.147 

Uma infraestrutura composta de estradas, ferrovias, pela construção de açudes, 

que vinha se formando desde o final do século XIX, se amplia na primeira metade do 

século XX, impulsionada pelas necessidades de consumo, como a construção da estrada 

Natal-Santa Cruz (1919), Natal-Lages(1914) e Mossoró-Souza(1915)148, o que facilitava 

a chegada de indivíduos de outras terras ao sertão, trazendo novos costumes e ideias. Os 

açudes, construídos pela Inspetoria Federal de Obras contra as Secas (IFOCS e a 

ampliação da economia mercantil permitiu um aumento considerável na demografia 

 
146 SANTOS, Paulo Pereira dos. Evolução econômica do Rio Grande do Norte (Século XVI ao XXI): 500 
anos da história econômica do Rio Grande do Norte. Departamento de Imprensa do Estado 2ª ed. – Natal 
(RN), p.195. 
147MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos geopolíticos e antropológicos da história do Rio Grande do Norte. 
Natal: Imprensa Universitária, 1973, p.140. 
148 SANTOS, Paulo Pereira dos. Evolução econômica do Rio Grande do Norte (Século XVI ao XXI): 500 
anos da história econômica do Rio Grande do Norte. Departamento de Imprensa do Estado 2ª ed. – Natal 
(RN), p.196. 
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sertaneja: se em 1920, o sertão contava com uma população de 85.840 habitantes, em 

1940 ela já se elevava a mais de 120.000 habitantes149.  

Tudo isso causou uma aceleração progressiva das modificações nas relações 

sociais, e nos espaços em que elas se davam,  como o sertão, o que acabou por causar um 

sentimento de perda de suas referências e de seus territórios tradicionais nas populações 

ligadas ao mundo rural. Figuras como o seleiro150, o arrieiro, o vaqueiro, o boiadeiro151, 

o capador152 ou o agricultor que produzia para si e para o mercado local, vão perdendo 

espaço diante da emergência de novas formas de produção, que exigiam distintas formas 

e relações de trabalho, que faziam profissões tradicionais desaparecerem. Nascia uma 

nova forma de fazer comércio e de entender a produção com a entrada de capitais 

estrangeiros e suas empresas. Muitos desses indivíduos perderam as suas profissões e, 

com ela, seu prestígio social, suas posições na comunidade, como é o caso dos artesãos, 

dos pequenos proprietários e beneficiadores artesanais de algodão, que não possuíam 

capital para adquirir os locomoveis, ou o aparelhamento necessário para a instalação de 

uma usina.  

Transformados em apenas fornecedores de matéria prima, estes pequenos 

produtores ficavam vulneráveis às flutuações de mercado e ao risco trazido pela venda de 

sua produção antecipadamente à usina de beneficiamento. Um sentimento de angústia se 

abatia sobre esses sujeitos, quando não as próprias dívidas recaiam sobre estes indivíduos, 

o que acelerava mais ainda a desagregação daquelas formas de existência e relações 

sociais.  Alguns desses pequenos produtores, foram obrigados a se deslocarem para 

cidades como Natal e Mossoró, que iam se consolidando como centros urbanos, à medida 

que recebiam essas populações e por elas passavam a exportação desses produtos. 

Indivíduos desterritorializados tanto pela perda do espaço, como pela condição social 

anterior.  A família de Newton Navarro Bilro se enquadrava provavelmente nesse caso. 

 
149 SANTOS, Paulo Pereira dos. Evolução econômica do Rio Grande do Norte (Século XVI ao XXI): 500 
anos da história econômica do Rio Grande do Norte. Departamento de Imprensa do Estado 2ª ed. – Natal 
(RN), p.195. 
150 Fabricantes de sela. Utilizavam o couro como matéria prima. Eram muito prestigiados na sociedade 
sertaneja. As selas possuíam um papel de definição das condições sócias do vaqueiro ou de seu patrão. 
CASCUDO, Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 10.ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 199, p. 813-814  
151 Indivíduo que comercializava o gado nas feiras ou no próprio curral. FARIA, Oswaldo Lamartine. 
Vocabulário do criatório norte-rio-grandense. 2 Ed. Natal: Fundação Jose Augusto, 1997. 
152 Profissional especializado na castração do boi, por este estar para a engorda e abate ou por se não querer 
a reprodução do mesmo. A castração foi muito utilizada para a engorda rápida dos machos. FARIA, 
Oswaldo Lamartine. Vocabulário do criatório norte-rio-grandense. 2 Ed. Natal: Fundação Jose Augusto, 
1997. 
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Eram pequenos produtores de algodão, possuíam cabeças de gado, e as manejava com o 

auxílio do trabalho de alguns vaqueiros.  

Newton Navarro nasceu em pleno processo de mudanças no Rio Grande do Norte, 

seja nos sertões ou no litoral, talvez por isso, o seu olhar tenha sido, quase sempre, 

marcado pela nostalgia e pela saudade, ao figurar esses espaços e seus personagens. O 

deslocamento de sua família para a cidade é inerente a essas alterações porque passava a 

vida sertaneja, incluindo a mudança das condições econômicas e sociais. O sertão é 

entendido, nesse trabalho, como mais do que um espaço, e sim como um lugar, portanto 

não sendo definido apenas por caraterísticas naturais, mas, sobretudo pelas relações entre 

as pessoas e das pessoas com o meio. A caatinga não é a mera paisagem natural, composta 

por solo e vegetação característicos, ela é inseparável de sua relação prática, imagética e 

discursiva com a figura do vaqueiro encourado, enfrentando, montado em um cavalo 

também coberto de apetrechos de couro, seus espinhos e sua formação vegetal intrincada 

e agressiva, em busca de submeter o boi barbatão153, que o tornará prestigiado em sua 

comunidade. Contudo, no novo sertão que se configura, a partir dos anos trinta do século 

XX, as regras e conceitos de prestigio vão se tornando outras, profissões vão 

desaparecendo, como a de arrieiro, citado no poema de Othoniel Menezes, com a 

introdução de novos meios de transporte e comunicação. O tempo da velocidade vai se 

estabelecendo, modificando a noção de tempo e as relações humanas. Juvenal Lamartine, 

que foi presidente do estado entre1928 e 1930, também dá testemunho dessas mudanças: 

As transformações sociais e econômicas que se vão processando no 
Brasil estão alcançando os sertões mais distantes, modificando 
costumes e alterando hábitos que precisam ser indelevelmente 
encrustados na alma do povo. O tempo vai apagando, mais rapidamente 
do que era de supor, essas características, Graças, sobretudo, aos meios 
rápido de transporte e de comunicação — o automóvel, o avião, o 
telégrafo e o rádio. 154 

 Curiosamente, o próprio Juvenal Lamartine foi responsável, em suas ações de 

governo, e no exercício da vida pública, como deputado federal e senador, por medidas 

que estão intimamente ligadas a essas transformações, não apenas no que diz respeito a 

 
153 Rês com mais de um ano de idade, sem identificação do dono, apartado do rebanho, vivendo na caatinga, 
sendo este bravio. Fazia parte das relações sociais dos currais à captura de um barbatão por parte de um 
vaqueiro, para que esse fosse entendido como um bom vaqueijador. FARIA, Oswaldo Lamartine. 
Vocabulário do criatório norte-rio-grandense. 2 Ed. Natal: Fundação José Augusto, 1997. p.26-27 
154 Ibid, p.13. Grifos nossos. A intenção é mostrar a contradição no discurso do governador do estado, que 
se preocupa com as modificações pelas quais o sertão passa, mas foi um agente no mesmo processo de 
modificação. 
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construção de obras de infraestrutura e a mudanças no plano econômico, mas também 

quanto aos impactos causados na vida das pessoas, em seus hábitos, valores e costumes, 

levando a modificação da paisagem social do sertão, além das mudanças nas formas de 

perceber a natureza, a caatinga, a seca, o gado, a família.  

Lamartine foi um dos grandes incentivadores da institucionalização do voto 

feminino, tanto que o estado o adota precocemente em 1928, antes da própria constituição 

federal de 1934, caracterizando a emergência de uma percepção diferente sobre a mulher 

e os lugares que deveriam ocupar na sociedade. Não digo com isso, que o voto feminino 

trouxe de imediato uma melhoria na condição da mulher ou que sua regulamentação não 

se deu atrelada a outros interesses, mesmo porque apenas “mulheres, quando estas 

exerçam função pública remunerada [...]”155, poderiam exercer o direito ao voto, ou seja 

apenas funcionárias púbicas poderiam votar, o que em muito limitava o número de 

eleitoras. Porém, foi, de qualquer maneira, um passo importante, que acabou por 

estabelecer uma progressiva mudança nas relações de gênero e nas relações familiares. O 

governador Juvenal Lamartine,    

[...] procurou incentivar a pecuária, bem como diversificar e aumentar 
a produção agrícola do estado por meio da introdução de novos cultivos 
e de incentivos ao crédito. Procurou abrir novas estradas em 
colaboração com a Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 
(IFOCS) de modo a melhor escoar os produtos agrícolas. Cuidou 
também da educação rural, construindo 49 escolas no interior e 
subvencionando escolas particulares, o que fez duplicar as matrículas 
no estado, segundo Itamar de Souza.156 

 

 O sertão se tornava o Sertão de Nunca Mais do escritor Oswaldo Lamartine157, 

um mundo perdido no passado, que só pode ser acessado e revivido através das 

lembranças, das memórias, matérias de expressão que serão materializadas em obras arte, 

como aquelas elaboradas por Newton Navarro, ou pelos discursos folclóricos. O Sertão 

de Nunca Mais é um arquivo dolorido de perdas, de incômodos, de desterritorializações, 

de frustrações. Todo esse processo parece ter impactado a vida da família Bilro e 

 
155 CAMPANHOLE, Hilton lobo. Constituições do Brasil. 14. ed. São Paulo. Atlas, 2000, p.692. Trata-se 
da reprodução original do texto da Constituição de 1934, Título III, capítulo I, art.109. 
156 PEIXOTO, Renato Amado. LAMARTINE, Juvenal. In: ABREU, Alzira Alves de (Org.). Dicionário 
histórico-biográfico da Primeira República 1889-1930. [s.l]: CPDOC-FGV, [s.d.]. Disponível em: 
<http://cpdoc.fgv.br/dicionario-primeira-republica>. Acesso em: 20 fev. 2017. 
157 Para os devidos esclarecimentos, Oswaldo além de ser como já havia mencionado, filho mais velho do 
último governador das oligarquias no estado (Juvenal Lamartine de Faria), é um dos mais importantes 
escritores memorialistas do Rio Grande do Norte. Suas obras, das quais algumas são utilizadas aqui nesse 
trabalho, compõe um dos acervos mais significativos sobre o sertão do estado.   
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repercutido na formação da subjetividade do pequeno Newton. Vejamos uma declaração 

dada por ele a respeito do pai e do espaço sertanejo em que esse viveu: 

Meu pai era um homem humilde. As férias de junho nós passávamos 
no sertão, com ele. Me admirava muito um vaqueiro chamado 
“Quixaba”. Ele vinha tangendo o gado com o aboio e não usava chibata 
nem coisa nenhuma. Naquele tempo o aboio é que conduzia o gado, a 
tonância, a sonância, a melodia do aboio que Cascudo revela, 
admiravelmente, nos “Vaqueiros e cantadores”, no Dicionário do 
Folclore Brasileiro, uma das obras mestras da literatura universal. O boi 
vai na toada do vaqueiro. Aquilo então me dava tristeza, as vezes 
alegria... eh! Meu boi... Surubim... Asa Branca... Aquilo me deu na alma 
acordes emocionais e esses acordes da alma se refletiram nos gestos 
maquinais. Poderia ser um excelente jogador de beisebol ou de 
basquetebol ou poderia atirar âncoras excelentes no rio. Mas me ocorreu 
o traço e o traço veio e o aboio deu a forma física e não onomatopaica, 
nem sequer melódica, mas a cor, o nanquim158 

 

A declaração dada a professora Marlene Gouveia Galvão, tem que ser analisada 

partindo de suas circunstâncias de produção. Navarro sabia que objetivo da entrevista era 

a escrita de um trabalho acadêmico, e não apenas isso, sabia que seria o primeiro trabalho 

tendo a sua vida e a sua arte como temáticas. É de se esperar que o artista tenha escolhido 

muito bem suas palavras e as memórias que iria relatar. A primeira imagem que constrói 

do pai é a de um homem humilde. Navarro fala das férias passadas no sertão, não deixando 

claro quem o acompanhava nessa estada junina no sertão, pois usa o pronome no plural, 

nós, mas não especifica a quem se refere. Depois passa a falar de um vaqueiro, chamado 

Quixaba159 e de como ele tangia o gado apenas utilizando o recurso do aboio. Mas uma 

vez, em seus relatos, imagens que nascem de suas vivências, são justapostas a imagens 

que advém de suas referências bibliográficas. O aboio de Quixaba se mistura ao aboio 

tratado nas obras etnográficas e folclóricas do mestre Cascudo, sem que possamos saber 

quais dessas referências têm prevalência na formação de suas memórias e de sua arquivo 

visual, já que, como diz no final do trecho citado, para ele até os sons, a paisagem sonora 

se traduz em cores e traços. Às camadas de memórias infantis, de uma época que deve se 

remeter a meados dos anos trinta, época das transformações pelas quais passava o sertão 

 
158GALVÃO, Marlene Golveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Natal, 1981. Coleção textos 
acadêmicos, ano 2, n. 73. p.16. 
159 MELO, Paulo Correia, SOBRAL, Gustavo. (Org). Sete poemas quase inéditos e outras crônicas não 
selecionadas. Natal: EDUFRN, 2013. Navarro faz referência ao vaqueiro Quixaba em uma crônica.  
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que relatamos, se sobrepõem as imagens que nascem de suas leituras, da literatura 

folclórica, para compor seu arquivo de signos visuais do sertão, que trazem consigo, 

também, emoções e sentimentos, como a tristeza e a alegria.   

Em seguida, repete pequenas estrofes das cantigas de aboio, nelas fazendo 

referência ao nome dos bois que eram tangidos por Quixaba. Passa então a falar sobre si 

mesmo, fazendo uma digressão sobre aquelas profissões que poderia ter tido, sobre os 

esportes que poderia ter praticado (estranho para um homem franzino, que segundo ele 

mesmo, teve uma infância restrita e adoentada), inclusive lembrando um de seus 

personagens favoritos, o homem que atira âncoras ao mar. O sertão parece estar ligado, 

no discurso de Navarro, a uma dada vivência do masculino, a dados modelos e padrões 

de masculinidade que ele parece idealizar, mas que ele não foi capaz ou não quis encarnar. 

Essa masculinidade popular e rústica aparecerá como um signo relevante de sua produção 

artística. Como ocorrerá também em sua obra, nessa fala Navarro relaciona os espaços do 

sertão e do mar através desses personagens que encarnam uma masculinidade quase 

primitiva e natural. Seu fascínio e sedução por esses modelos de masculino se contrapõem 

a percepção que parece ter de si mesmo como inadequado para exercer essa 

masculinidade, a ponto de ter optado por atividades muito mais ligadas ao universo do 

feminino: como as atividades artísticas e intelectuais. Ao invés de se dedicar ao aboio, ao 

beisebol, ao basquetebol ou a atirar âncoras ao mar, terminou por se fazer sujeito e artista 

do traço, da cor e do nanquim, referências a sua técnica artística.  

O primo materno de Newton, Jurandir Navarro, descreve assim seu Elpídio Bilro, 

pai do pintor:  era “um homem esguio, alto, magro, moreno, um tipo sertanejo. Um sujeito 

mais calado”160.  A figura desenhada por essa fala lembra em muito o estereótipo do 

sertanejo nordestino, não apenas no aspecto físico, “um tipo sertanejo”, mas também 

psíquico, sendo “um sujeito mais calado”. Se são escassas as referências ao pai nas 

memórias pessoais ou biográficas de Navarro, com uma enorme centralidade da figura 

materna nos relatos sobre sua vida familiar, referências a família paterna são ainda mais 

escassas. Durante o levantamento documental, praticamente não foi encontrado 

referências ou indicações significativas, apenas indicações161 muito vagas dadas pelo 

próprio Navarro, quando se referia a sua a infância no sertão. Nenhum nome de parente 

 
160 NAVARRO, Jurandir. Newton, o mítico. In: ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: UFRN, 2013. p. 141. 
161 Em Sete poemas inéditos e outras crônicas não selecionadas, pode-se encontrar algumas citações, 
contudo, sempre muito vagas e superficiais.  



 

65 

 

paterno é citado e nenhuma lembrança da convivência com eles é registrada. O certo é 

que Newton nasceu Navarro Bilro, mas tornou-se apenas Di Navarro ou Navarro, 

colocando a sua vida e sua obra sob o nome da família materna.  

O irmão mais novo de Newton, Geraldo Navarro Bilro, é que nos fornece outros 

comentários relevantes acerca do pai e das relações que ele mantinha com os filhos. 

Geraldo afirma que o pai sendo um “homem muito bom, mas muito fechado, conversava 

pouco com a gente, com os filhos162”, comenta ainda que o pai bebia muito163, alcoolismo 

que também será um traço da vida de seu irmão pintor e escritor. Esses comentários de 

Geraldo se aproximam muito daqueles feitos pelo primo Jurandir Navarro, eles desenham 

um homem bom, mas fechado, com dificuldade de comunicação com os filhos, se 

entregando ao consumo de álcool, aspectos que nunca aparecem abordados nas falas do 

próprio Newton. Ao pesquisar um pouco mais, encontrei uma entrevista de Celina 

Navarro, mãe de Newton e Geraldo, dada ao jornal O Poti, em 1974, que constrói uma 

imagem bastante diferente do esposo, daquela construída pelo filho mais novo, que cedo 

foi para longe dos seus e da casa, não se sabe se levado por alguma divergência familiar, 

ela diz que Elpídio 

[...]tudo fazia. Elpídio era um homem — você sabe — naquela época 
não é, mal sabia ler, escrever e contar, não é? Mas fazer uma mesa, fazia 
tudo, tudo que ele queria. Ele disse: “duas mãos e dois olhos bons fazem 
tudo “. Fazia tudo, tudo, que ele queria. Por exemplo: uma cadeira dessa 
tirava todas as dimensões e faz igual. [...] Era muito calmo, mas não 
bebia não[...] Nós vivemos 32 anos, nunca teve alteração nenhuma com 
ele. 

A descrição da esposa reforça a imagem de um homem humilde construído por 

Navarro, acrescentando o traço do analfabetismo. Um homem não letrado, mas com 

grandes habilidades manuais, tendo bons olhos e boas mãos para tudo fazer para a casa, 

preenchendo completamente a expectativa de ser um provedor do lar, como se esperava 

de um bom marido, nesse momento. Apesar de não fazer referência a atividade de 

classificador de algodão que exercia na fazenda em Angicos, dona Celina faz questão de 

enfatizar que seu esposo era um homem calmo e que não consumia bebida alcoólica, 

talvez desmentindo, diretamente, o que dissera seu filho mais novo acerca do pai.  O fato 

é que Elpídio Bilro é a ligação entre o artista em formação e o sertão, as fazendas, o 

 
162 NAVARRO, Jurandir. Newton, o mítico. In: ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: UFRN, 2013., p. 44. 
163Ibid, p. 44. 
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algodão e o gado que são elementos que estruturam a imagética navarreana, compondo 

uma paisagem em que a natureza sertaneja é um elemento essencial. Navarro comenta 

que:  

A influência do sertão foi exatamente papai, porque papai nasceu em 
Jardim de Angicos164, filho de fazendeiro pobre165, vaqueiro, também 
ou quase vaqueiro. E ele me dizia muitas vezes:  

- Meu filho eu devia ter ficado lá aboiando gado, que era melhor do que 
ter vindo para a cidade.166 

A fala de Navarro é uma admissão da influência paterna e de seu universo rural 

sertanejo, sobre o arquivo de imagens que serviu de matéria de expressão para suas obras, 

mas, sobretudo, fornece mais indícios sobre a personalidade e o comportamento paterno. 

Quando Navarro cita o pai, deixa claro a insatisfação deste com a vida que assumiu na 

cidade. O sr. Elpídio alimentava uma saudade do sertão, da vida rural e a insatisfação com 

o deslocamento para a cidade, como tantas famílias que sofreram as mudanças que relatei 

quando me referi ao sertão do início do século XX. Os tons saudosistas com que o sertão 

e seus personagens serão pintados em suas obras modernistas de pintura e de escrita 

podem ter relação com as narrativas saudosas que seu pai fazia de suas vivências no sertão 

e no meio rural. É possível que o pai de Navarro sentisse a perda de seus territórios 

existenciais, a perda de referência social que possuiu em algum momento, destruídos pelo 

avanço do capitalismo. Tendo sido, um dia, produtor rural, tendo possuído terras, era 

agora um mero empregado de uma empresa multinacional, sem terras ou prestígio, 

morando anonimamente na capital do estado, perdendo, assim, parte de sua identidade. 

Nessa perspectiva, o relato do filho Geraldo, não é tão inadmissível.   

Em uma crônica escrita por Navarro, intitulada Elpídio Soares Bilro, o artista se 

coloca em relação ao pai: 

E lembrar-lhe a vida toda de sacrifício e luta. O exemplo dos dias de 
cansaço e magoa. As horas lentas para que a família vivesse uma paz 
melhor e as alegrias da casa voltassem sempre à sua chegada com a 

 
164 Jardim de Angicos se refere a outro município do Rio Grande do Norte distante 104 km da capital do 
estado, a cidade do Natal. O município foi estabelecido em 1963.  CASCUDO, Luiz da Cãmara. Nomes da 
terra. Natal: Sebo Vermelho, 2002, p.194.  
165 Essa ideia de pobreza além de ser muito relativa (uma vez que não estabelece claramente um 
comparativo sobre o que é essa pobreza ou riqueza), também é constantemente utilizada por indivíduos 
como Navarro, que usam a ideia de ser pobre como uma autoafirmação social de suas capacidades de 
superação. Devemos olhar com desconfiança para essas afirmações, não acredito em uma riqueza material 
absoluta da família de Newton, mas também essa pobreza tão alardeada é pouco provável.   
166 LYRA, Carlos (org.). Memória Viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro, Leopoldo Nelson. 
Natal: EDUFRN, 1998, p.40. 
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braçada de presentes, a alegria no rosto envelhecido, a palavra de 
carinho, perfeita, real, sonora. Embora chorasse lá dentro no coração 
ferido de ingratidões. Lembrá-lo, sempre, as longas mãos trabalhadas 
de vida, os fundos olhos claros, o cabelo como um capucho de algodão 
aos ventos das tardes domingueiras, levando seus dois meninos para os 
primeiros encantamentos dos passeios pela cidade. Ah, as 
incompreensões também dos seus sacrifícios. O duro fardo das 
humilhações sofridas de uns quanto três ou quatro cafajestes que de sua 
admirável e humilde tanto furtaram”167.   

 

A crônica foi escrita fazendo referência ao aniversário de morte do pai, falecido 

em 1956. O fragmento delineia uma figura paterna marcada pelo sofrimento, pela 

injustiça, pelas incompreensões e magoas. Talvez o comentário seja uma menção as 

dificuldades que enfrentara como empregado de uma firma internacional, como 

classificador e, ao mesmo tempo, como pequeno produtor que vendia o algodão para a 

mesma empresa que, de certa maneira, monopolizava a compra em nível local168. É de se 

supor a relação de dependência e o sentimento de exploração que a família sentia. Não 

posso me furtar de comentar que como um bom pintor, Navarro constrói a narrativa 

imagisticamente, relacionando a descrição do cabelo branco do pai, com o capucho do 

algodão, indiciando, mais uma vez, a relação entre suas vivências e memórias e a sua 

produção artística.       

Apesar dos elogios que faz ao pai, no início da crônica, e a aparente satisfação 

com a presença paterna, se percebe muito mais uma certa condescendência com a 

memória de um ser ausente e, por isso mesmo, disponível para uma certa idealização. Um 

homem tão triste e amargurado poderia muito bem procurar a fuga nas ausências de casa, 

nos silêncios e no consumo de bebida alcoólica, como sugerem os depoimentos de 

Geraldo Bilro e Jurandir Navarro. Contudo a imagem de que conseguiu desempenhar o 

papel de provedor da família, tal como aparece no relado da mãe, é reafirmada, mesmo 

com muito esforço, construindo aí um uma presença alegre, de conselhos e palavras 

acertadas, presentes fartos dados aos filhos e atenções em caminhadas pela cidade. O que 

é um comentário aparentemente contraditório em ralação as lembranças do irmão e primo, 

contudo é entendível, uma vez que a crônica foi publicada nos jornais da cidade e era 

 
167 CORREIA DE MELO, Paulo. SOBRAL, Gustavo. (Org). Ed. Sete poemas quase inéditos e outras 
crônicas não selecionadas. Natal: EDUFRN, 2013. 
168 Estou me referindo a Machine Cotton, que também era proprietária da fazenda São Miguel, na qual o 
pai de Navarro trabalhava ou tinha sociedade. Esta informação não fica clara.  
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endereçada também ao público leitor e determinadas exposições da vida familiar não 

seriam interessantes, do ponto de vista social. 

 Quando se faz referência a “também ao público leitor” é porque o texto não foi 

escrito apenas para os outros, mas também para si mesmo, talvez para lhe reconciliar com 

a figura e a memória paternas, para demonstrar ao pai morto, na forma de palavras, 

aqueles sentimentos que não conseguiu transmitir em vida. Nessa crônica acontece uma 

rara referência ao irmão Geraldo Bilro169, mesmo não o nomeando diretamente: “levando 

seus dois meninos para os primeiros encantamentos dos passeios pela cidade”, frase que 

também remete às afetações que Navarro sofria dos espaços em que viveu.  

Navarro se apresenta sempre com saudade de um tempo de infância, descreve 

idilicamente sobre versões de um dado passado. Em entrevista ao programa Memória 

Viva, Newton disse que: 

Também gostaria de ter ficado na fazenda, e que Quixaba170 tivesse me 
ensinado a ser um bom vaquejador, um bom corredor de caatinga, com 

veste, um paletó de couro, um peitoral, as luvas até meio dedo, espinho 
de macambira, de xique-xique, de jurema, atrás de gado, e saber aboiar. 
Ah, aí eu teria sido, sim, um poeta!171 

A saudade da infância que teve se mistura com a possibilidade de uma infância 

que não teve, a vida de uma criança sertaneja, de um menino do campo, forjando uma 

masculinidade tradicional, figurada em sujeitos como o vaquejador, o corredor de 

caatinga, com suas roupas de couro, enfrentando os espinhos da caatinga na busca do 

gado. A saudade de um tempo que poderia ter sido se alia ao desejo de um homem que 

poderia ter sido e não foi. O sertão, a fazenda, a lida do gado, o teria feito másculo e poeta, 

por saber aboiar. Contudo, Navarro é um sujeito urbano, intelectualizado, ligado às artes 

e às letras. Sua vivência no sertão, com o gado, com a seca, com as cactáceas e com o 

algodão é episódica, apenas referente as férias escolares, é mais de ouvir falar e contar, é 

mais de ler do que de viver. Navarro apresenta uma saudade de uma vida que jamais foi 

a dele, saudade de uma vida rural em crise, pela mecanização do campo, pela mudança 

nas técnicas de produção e nas relações sociais. Chega, inclusive, a afirmar, que só seria 

um poeta se tivesse vivido na fazenda, como um vaqueiro aboiador. Mais uma vez lembro, 

 
169 Irei tratar sobre o irmão de Navarro, Geraldo Magela Navarro Bilro em seguida. 
170 Quixaba, no texto faz referência a um vaqueiro que trabalhava para a família de Navarro, na fazenda 
Bela Vista. Contudo Quixaba é um arvore frutífera, de folha miúda, de galhos com grandes espinhos e 
bastante resistente a seca típica do sertão. Seu fruto é pequeno, arredondado, de cor arroxeada. Bastante 
doce, porém possui uma seiva esbranquiçada e visguenta.   
171NAVARRO, Newton. Do outro lado do rio, entre os morros. Natal: Sebo Vermelho, 2010, p.40. 
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do relato sobre uma infância contida e adoentada, de uma criança enferma e fragilizada, 

feminizada pela vida urbana e pelo aprisionamento doméstico que seu corpo frágil exigia, 

não tendo condições de enfrentar os desafios de uma corrida em meio a caatinga para 

pegar boi perdido, ou nas palavras folclóricas de Cascudo, um boi barbatão. 

Essas memórias e desejos não realizados, essencialmente frustrados, são de 

Newton ou do pai que o mesmo imaginou? Elpídio Bilro foi um homem de educação 

patriarcal, que exerceu o poder sobre todos os membros da família. O pai é o poder 

materializado, de uma sociedade marcada pela dicotomia dos lugares de gênero, em que 

o poder do masculino era prevalecente. Sigmund Freud faz referência ao poder arcaico e 

tirânico do pai:  

As obscuras informações que nos são trazidas pela mitologia e pelas 
lendas das eras primitivas da sociedade humana fornecem-nos uma 
imagem desagradável do poder despótico do pai e da crueldade com 
que ele o usava. Cronos devorou seus filhos, tal como o javali devora 
as crias da javalina, enquanto Zeus castrou o pai, fazendo-se rei em seu 
lugar.172 

Navarro escreve e traça seus personagens sertanejos em memória de seu pai, de 

um herói construído por suas memórias, daquilo que o mesmo representou para ele ou a 

partir daquilo que idealizava como sua figura masculina? As lembranças relatadas sobre 

a figura de seu Elpídio, o faz parecer bem menos poderoso e prevalecente do que as 

imagens míticas do pai, tratadas por Freud, parecem fazer crer. Elpídio Bilro vive a 

primeira grande crise da figura paterna, das masculinidades, que acompanham a crise do 

que Gilberto Freyre nomeou de sociedade patriarcal. As memórias de Navarro figuram 

um indivíduo que muito trabalhou, que conseguiu cumprir seu papel de provedor, mas as 

custas de muita humilhação e injustiças. Um homem sertanejo, macho, viril que se 

adaptara as adversidades da caatinga, do trabalho com o gado e com o algodão, mas que 

fora incapaz de sobreviver as transformações sociais e subjetivas trazidas pelo 

capitalismo, pela concorrência com as usinas de processamento de algodão e o monopólio 

de compra do algodão, empreendido pelas multinacionais que se estabeleceram na região. 

Como seria então suas relações familiares? De que maneira a presença do pai afetou a 

elaboração do imaginário navarreano? No trabalho da professora Marlene Galvão, 

encontramos o seguinte comentário, partindo do depoimento dado a ela por Newton:  

 
172 FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos [Ebook]. 8. Ed. São Paulo: Imago, 1999.  
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Muito cedo, sentiu a enorme influência que o pai iria exercer sobre ele, 
no reconhecimento do artista nato, descoberto na figura importante do 
progenitor com quem muito se identificava. Assim, ele descreve o pai: 
“Feito artista pela mão de Deus, ele humilde classificador de algodão, 
trabalhava muito bem a madeira, o ferro e a alvenaria.  

Em 1922, em Angicos, onde morava, na véspera do dia de São José, 18 
de março, caíra o galo de uma das torres da igreja. Numa sequência de 
escadas improvisadas, sem qualquer garantia de segurança, ele subiu e 
refez o galo para que os festejos (palavra não identificada) santo 
tivessem continuidade. No dia seguinte, ao som da banda de música, a 
procissão percorreu normalmente as ruas da cidade e ele foi, então, a 
figura mais homenageada pelo trabalho que realizara. 173 

 

Assim como ele, o pai havia sido feito artista pelas mãos de Deus. Ele seria uma 

continuidade da figura paterna em sua vocação para a arte, para criar as coisas com suas 

mãos. O humilde artesão da cidade sertaneja seria a figura com quem Navarro se 

identificava. Ele seria o seu herói, o herói de uma lenda que lhe fora contada, já que o 

fato aludido se deu antes do nascimento de Newton, o que indicia que o relato lhe chegou 

através de outra pessoa. Navarro não viu o pai ser homenageado pela cidade. 

Possivelmente foi o próprio pai que lhe narrou o feito, estabelecendo sua própria versão.   

Paulo de Tarso Correia de Melo174, amigo de Newton Navarro, se refere a essa 

habilidade em carpintaria de seu Elpídio, já após do falecimento do mesmo:  

Já tive obra de Navarro que se acabou assim. Dois peixes que ele 
presentou a minha mãe se acabaram desse modo, inclusive ele 
presenteou já com a moldura, moldura feita por seu Elpídio, o pai dele. 
Uma moldura preta. Trabalhos que se acabaram porque mamãe tinha a 
vaidade de expor. Também com as molduras de Elpídio, a presenteou 
também com “As torres da igreja de São Pedro” e um que era uma feira 
de pássaros. A feira de pássaros do Alecrim. [...]175 

O depoimento além de enfatizar as habilidades de artesão do pai de Navarro, 

coloca uma questão interessante, que é a relação de trabalho que seu Elpídio tinha com o 

filho. Segundo as falas de Newton Navarro, o pai e ele eram bastante próximos, inclusive 

com ele produzindo molduras para os desenhos e pinturas do filho. O que acentua o 

questionamento sobre o depoimento dado pelo irmão mais novo. Onde está esse 

 
173GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2. p.10 
174 Professor aposentado da UFRN e escritor 
175ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p,157. Em momento mais oportuno irei fazer referência a um episódio 
bastante impactante na vida de Navarro, que possui relação com a feira de pássaros do Alecrim. 
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distanciamento entre pai e filhos? Onde está a situação da bebida que segundo Geraldo 

era excessiva? Os filhos não teriam relações diferentes com o pai, daí os pontos de vista 

diferentes a partir do qual o descrevem e a ele se referem? 

Outros comentários pontuais feito por Newton só despertam mais curiosidade 

acerca da pessoa de seu pai e de sua relação com a família, como por exemplo: “[...]meu 

pai era praticamente um homem rude e foi a figura mais humana que eu conheci[...],176ou, 

“Meu pai então, esse homem excelente, queria que eu fosse advogado[...]177. 

Aparentemente, há uma necessidade de afirmação da humildade e rudeza do pai e, ao 

mesmo tempo, fazer desses traços aquilo que lhe conferia uma humanidade singular, 

merecedora da afeição devotada por parte do filho. Não podemos esquecer que mesmo 

construindo, em suas narrativas, essas imagens de relação harmoniosa, de devoção ao pai 

e de felicidade ao lado dele, Newton que nasceu Navarro Bilro, se materializa como artista 

utilizando o nome materno, mesmo afirmando que a mãe não queria que o filho seguisse 

a carreira artística178. Segundo Navarro, o pai foi o grande apoiador da empreitada 

artística,179 tendo por isso uma dívida para com ele: “Não tomei emprestado, eu 

devo[...]”180.Seu Elpídio falece em 1959. No título da nota fúnebre publicada pelo Diário 

de Natal181, podia se ler, em letras destacadas: “Faleceu o Sr. Elpídio Soares, era pai do 

pintor Newton Navarro”. Já não era o pai que dava nome ao filho, pois afinal esse nunca 

levou seu nome, em sua vida pública de artista, mas era o filho famoso que agora dava 

nome ao pai. A nota segue,  

Faleceu, ante-ontem, nesta capital, com a idade de 72 anos, o Sr.Elpídio 
Soares Bilro, funcionário aposentado do Serviço Estadual de de (sic) 
Classificação do Algodão, fazendeiro e pertencente a tradicional 
família potiguar. O extinto era casado com d.Celina Navarro Bilro que 
lhe sobrevive, deixando dois filhos: o poeta Newton Navarro, 
funcionário do município, e Geraldo Magela Navarro Bilro, residente 
em São Paulo.[...]”  

A vida do Sr. Elpídio é resumida, então, em poucas linhas, ele é apresentado como 

um funcionário público aposentado, fazendeiro e pertencente a uma tradicional família 

 
176O POTI. Ed. 02049, 1974. Entrevista pelos seus 25 anos de carreira. p.3.  
177 O POTI. Ed. 02049. Entrevista pelos seus 25 anos de carreira. p.3. 
178O POTI. Ed. 02049. Entrevista pelos seus 25 anos de carreira. p,5. 
179GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2.p,11 
180GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2.p,11 
181 DIÁRIO DE NATAL. 1956, Ed. 05934. 
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potiguar. Se ele era fazendeiro e, além disso, funcionário público, como podia ser um 

homem humilde e pobre, como fazem crer os depoimentos de seus familiares? 

Possivelmente não tenha sido um abastado dono de terras, mas um pequeno proprietário 

que se viu em dificuldades com a decadência do modelo de cotonicultura que a família 

Bilro praticava.  Parece ter havido empobrecimento, com o deslocamento tão sentido da 

família para Natal e sua dependência do emprego público. Mas não há informações sobre 

o destino dado as terras que possuía. Ele as vendeu?  

Depois de analisar as fontes que tive acesso, me parece que o referencial social de 

Newton Navarro é, muito mais, a família materna. Essa necessidade de declarar, sempre 

que possível, que o pai foi o seu grande modelo, seu grande inspirador artístico, seu 

exemplo de bondade, mesmo sendo pouco instruído e pobre, parece atender, muito mais, 

a necessidade de dar uma satisfação social a respeito de suas relações com a figura 

paterna. Essas falas podem esconder dificuldades na relação com seu progenitor e, 

inclusive, certa vergonha por sua condição social e familiar. Na nota fúnebre, rompe-se o 

silêncio sobre o irmão residente em São Paulo, silêncio eloquente que merece alguns 

comentários.  

 

1.6 UM IRMÃO DESCONHECIDO. 

 

Mas quem seria Geraldo Magela Navarro Bilro? Qual o tipo de relação que 

manteve com seu irmão natalense e famoso? Retomo aqui o comentário que fiz no início 

do texto, sobre as omissões serem tão ou mais relevantes do que aquilo que é dito. Por 

que o silêncio acerca desse irmão, em quase todas as entrevistas? As citações são 

mínimas, quase inexistentes. As maiores informações são colhidas pela primeira 

biografa182 de Navarro. Esses silêncios são muito perturbadores e ao mesmo tempo 

desperta a curiosidade. Uma família tão pequena que, em grande medida, fica reduzida a 

apenas um dos filhos. A diferença de idade entre Newton e de Geraldo é de apenas quatro 

anos (o primeiro nasceu em 1928 e o segundo em 1932). Mesmo o primo Jurandir 

Navarro, fornece dados vagos e incorretos, acerca de seu outro primo: “[...] O irmão 

 
182ANDRADE, Sheyla de Azevedo. Navarro: um anjo feito sereno. Ensaio biográfico sobre Newton 
Navarro. Organizado por José Correia Torres Neto. – Natal: Edição do autor, 2013. 
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Geraldo, era mais novo do que ele uns oito anos mais ou menos. [...]”183. Essa informação 

vaga, tanto pode indicar o apagamento da memória do primo, com o passar da idade e 

com o distanciamento que sua saída de Natal ocasionou. Em 1974, em entrevista ao, O 

Poti184, dona Celina Navarro faz uma referência rápida ao filho mais novo, mas mesmo 

assim para exemplificar um comportamento de Newton, 

Ele não apanhou porque não precisava, pelo contrário, dava conselho 
ao outro, sabe — o outro tinha quatro anos menos do que ele — para o 
pai não se aperrear [...] 

A mãe não se refere a Geraldo pelo nome, usa a expressão “o outro”. Se 

fizéssemos uma análise apenas do texto, poderíamos até admitir que fosse apenas uma 

forma coloquial de se referir ao outro filho, uma vez que o tema da entrevista era  seu 

filho Newton, contudo parece haver algo de não dito acerca dessas relações familiares, já 

que o filho mais velho aparece como aquele que não apanhou porque não merecia e como 

aquele que dá conselho a um irmão que parece ser motivo de “aperreio” para o pai. Seria 

Geraldo, ao contrário do calmo Newton, um rapaz agitado, merecedor de apanhar por 

causar dissabores ao pai? Na mesma entrevista em que sugere que o filho mais novo 

causava problemas para o pai, dona Celina afirma que jamais havia tido problemas com 

o marido. 

O fato é que, em 1951, Geraldo, com a idade de 19 anos, se alista na Marinha de 

Guerra, tornando-se um militar, a encarnação de um modelo de masculinidade e 

virilidade, semelhantes aquelas sonhadas por Newton, nas figuras dos homens sertanejos. 

O filho pródigo, que raras vezes voltou a Natal, parece representar uma forma de vivência 

do masculino antípoda aquela representada por seu irmão. A agitação masculina do irmão 

mais novo contrasta com a calma doméstica do irmão mais feminino. O que se sabe sobre 

Geraldo Bilro é que disse em entrevista a Sheyla Azevedo: 

Depois da doença do pai, nunca mais foi a Natal. Nem mesmo para se 
inteirar da doença da mãe ou para velar sua morte. Também pouco 
soube a respeito da morte do próprio irmão: “vim saber que Newton 
estava doente através do Moacyr [Góes], nosso primo. Mas só soube 
depois que ele havia morrido.185 

 
183ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p,141. 
184 O jornal, O Poti era um periódico que saia aos domingos, fazia parte do Diário de Natal 
185Todas as informações sobre o irmão de Navarro foram retiradas de: AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito 
sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. Natal: Edição do autor, 2013, p. 41-46. 
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O depoimento de Geraldo Bilro deixa bem claro o distanciamento do mesmo em 

relação ao que restava de sua a família em Natal, desde a morte do pai: sua mãe e seu 

irmão. Tudo indica que os pais, Celina e Elpídio Bilro, notadamente a primeira, voltavam 

todas as atenções para o filho mais velho e famoso. Quando Geraldo se alistou na 

Marinha, em 1951, o irmão já era um artista importante no Rio Grande do Norte, inclusive 

com sua obra tendo repercussão em Recife. Talvez esse fato tenha tornado as ralações 

entre os irmãos um tanto tensas e desgastadas. 

Ticiano Arruda, artista também de grade importância e amigo de Navarro, em 

depoimento faz o seguinte comentário, lembrando do período em que Navarro já estava 

bastante debilitado pela doença e em condições financeiras precárias, 

[...] Falei também com o irmão dele, que também mandou dinheiro. 
Newton era arisco com o irmão, não se davam muito, mas se 
respeitavam186.  

O que vem a confirmar as relações estremecidas entre os irmãos. Essa citação 

apresenta uma contradição com a entrevista concedida por Geraldo Bilro a Sheyla 

Azevedo, na qual ele diz que só soube da doença do irmão pelo primo e já depois de seu 

falecimento. Contudo, não vejo como Ticiano Arruda tenha se equivocado na informação 

que forneceu. Essa é uma das inúmeras contradições que me deparei ao pesquisar sobre 

a vida pessoal de Newton Navarro, o que de certa maneira contribuiu para com o meu 

entendimento da pessoa e do artista Navarro187.  

Quando em 26 de outubro de 1967, Newton Navarro ingressou na Academia de 

Letras do Rio Grande do Norte, ocupando a cadeira cujo o patrono é Jorge Fernandes, 

quem o recepcionou foi Veríssimo de Melo, intelectual natalense e seu amigo. No 

discurso de recepção, Veríssimo faz um breve comentário sobre o irmão distante, que de 

certa maneira, pode suscitar especulações sobre o porquê do distanciamento do irmão     

[...] do seu saudoso pai, o velho Elpídio, guarda Navarro lembrança 
imperecível. Sertanejo manso, bondoso, exemplar pai de família, 
Elpidio devotava admiração fora do comum ao filho mais velho, 
Newton, a quem nunca reprendia, embora fosse as vezes duro com 
Geraldo, o caçula, hoje banqueiro na Guanabara.188 

 

 
186ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p,21. 
187 Deixarei para o segundo capítulo as análises sobre sua vida adulta e o comportamento cotidiano que 
tanto marcou a sua trajetória artística e pessoal.  
188MELO, Veríssimo de. Revista da academia Norte-rio-grandense de letras. Natal: 1971. Ano XX – n° 09. 
p.235. Discussão de saudação a academia de letras.  
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Após a já tradicional descrição do perfil de Elpídio Bilro, Veríssimo menciona a 

diferença de tratamento dada pelo pai aos seus dois filhos, enfatizando a predileção do 

pai por Newton e a forma dura com que eventualmente tratava o filho mais novo. É 

importante compreendermos que a família é um nascedouro de parte da pisque dos 

indivíduos, de suas afetações e subjetividades. Os pais de Newton Navarro compõem uma 

educação, são espelhos a serem observados, pensados e refletidos. Pai e mãe189 são 

essenciais na elaboração dos indivíduos, e no caso de Navarro, parecem ter tido um papel 

de destaque. Lembremos de como a arte é uma forma de materialização das 

subjetividades, das vivências e memórias. Todos esses elementos vão compor um 

repertório imagético, tanto literário como pictórico, que se materializará nas obras que 

realiza. Sendo assim é necessário conhecer um pouco das experiências, vivências, 

memórias e referências que vieram compor o acervo de imagens ditas e tidas como 

sertanejas de Newton Navarro. Não se pode afirmar que a produção das imagens ligadas 

ao sertão e, com ele, ligadas ao masculino, seja exclusivamente fruto de suas relações 

com a figura paterna, até porque o próprio Newton Navarro se coloca como um intelectual 

bastante influenciado pela produção de Câmara Cascudo e outros intelectuais e artistas, 

além de que elas advieram também de suas próprias experiências desse espaço. Contudo, 

pode-se acreditar que as relações com a figura paterna, aquela que conheceu e aquelas 

que imaginou, assim como as relações com o universo rural e sertanejo de onde ele 

proviera, contribuiu para a elaboração de elementos identitário, tanto para o homem, 

como para o artista Newton Navarro, assim como para sua obra, onde se constituiu não 

apenas em temáticas, mas também em uma dada estética.  

 

1.7 A IMAGÉTICA NAVARREANA: FAMÍLIA, MEMÓRIA E O SERTÃO. 

 

A obra navarreana que irá ser apresentada pela primeira vez aqui, consta 

basicamente de uma dualidade, que vai constituir o que chamamos de Rio Grande do 

Norte e de sua capital, a cidade do Natal. No início do capítulo, foi apresentado o artista 

e intelectual Newton Navarro a partir de uma visibilidade projetada pelo próprio poder 

público, usando o seu nome, Newton Navarro, para nomear um dos maiores símbolos do 

progresso e modernização do estado e principalmente da cidade do Natal:  a ponte que 

 
189 O mundo feminino de Newton Navarro será tratado no segundo capítulo.  
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liga duas regiões da cidade, cruzando o rio Potengi. A ideia era chamar a atenção do leitor 

a partir de algo palpável e mais facilmente reconhecível, para proporcionar uma 

desnaturalização da nomeação da ponte, tão conhecida pela imponência de suas estruturas 

em concreto e ferro. Quem era Navarro? Essa era a princípio, a necessidade de informar, 

e o que inicialmente aparentava ser um artista das águas, da cidade e do litoral, acabou 

por se revelar bem mais. Foi estabelecido então, que haviam indícios sobre outra 

espacialidade subjetivada, pensada e retratada dentro do cabedal imagético navarreano, e 

essa seria o sertão. Sendo assim, seria lícito afirmar que a obra navarreana se elabora em 

dois polos: o sertão e o litoral (sua cidade de nascimento está inserida nesse último, Natal). 

Em ambos os casos, temos uma série de subtemas que de maneira rizomática também 

constituem a produção navarreana como: animais, frutas e seres humanos, estes de 

construções bem peculiares, que vão além de percepções apenas estéticas, mas 

principalmente psíquicas e sociais, como vaqueiros e cangaceiros. Por isso que o sertão 

navarreano não é vazio, pelo contrário, é povoado por uma miríade de personagens 

humanos e animais, e estes últimos muitas vezes são o elemento central da imagem, tanto 

de desenho ou de pintura, apesar do desenho ser preponderante em sua obra, fato este 

afirmado e reafirmado várias vezes em entrevistas concedidas e por seus amigos pessoais 

como Dorian Gray (1930-1917),190 

 

[...] Eu conheço bem a versatilidade, a facilidade com que ele pintava. 
Vi Newton desenhar em um painel de dois por dois na parede, desenhar 
e terminar o trabalho no mesmo dia. Incrível a capacidade que tinha 
para criar, para desenvolver os temas. O estilo de Newton, muito em 
linhas retas, é muito peculiar, é muito navarreano. Eu, que sou da 
geração dele, dos anos cinquenta (sic), fui convidado a fazer a 
restauração de alguns trabalhos de Newton que estavam em situação 
muito precária. Há três restaurações minhas do trabalho de Navarro. Em 
todas elas, fiz o possível para conservar o traço dele. Um traço muito 
próprio, só ele sabia criar a obra dele. Por isso, foi muito difícil para eu 
fazer a restauração dessas obras191.  

 

Dorian faz uma análise partindo não apenas de seu conhecimento estético, mas de 

uma intimidade que compartilhou com Navarro, durante muitos anos e, inclusive, 

 
190 Juntamente com Navarro foi um dos consolidadores da arte moderna no estado do Rio Grande do Norte. 
Participou do Segundo Salão de Arte Moderna, em 1950, em Natal. Artista plástico e tapeceiro, foi parceiro 
de Newton durante muito tempo, tendo inclusive uma série de trabalhos feitos em conjunto, como a 
sequência de painéis situados dentro das instalações do IFRN central em Natal.   
191ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p,44 
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posteriormente como um restaurador de sua obra. Dorian Gray nos fala sobre a 

capacidade de criar e da velocidade de produção de Navarro, mas o que mais enfatiza é a 

característica do traço, da linha reta, da capacidade peculiar de estabelecer uma marca, 

uma individualidade, usando o desenho, o traço. É essa característica que vamos observar 

na maior parte dos trabalhos que irei apresentar, salve raríssimas exceções, o que de 

maneira alguma diminui ou altera o sentido da produção, pelo contrário, no meu 

entendimento ainda mais a engrandece pela versatilidade, também abordada na própria 

citação acima. Mas temos que entender que o artista produz sua arte em uma ação 

prementemente dialética que começa no despertar, no inconsciente. A arte é fruto de 

contradições, recalques e emoções que invocam ações resultando em uma comunicação 

de formas e cores, por isso os desenhos, pinturas e a literatura navarreana são 

composições dele mesmo e de suas experiências, mas não necessariamente as que viveu 

e isso é um alerta. Não acredito que Newton Navarro, principalmente em sua produção 

telúrica, como ele mesmo assim a classificou192, tenha vivenciado tudo o que produziu, 

como já me referi, contudo algumas de suas imagens, são bastante interessantes no sentido 

de que, explicitamente, Navarro engendra dois discursos, a fala e a imagem, ambas 

compondo-se dessa ideia de experiências e memória. 

Navarro apresenta então, um evento em sua vida, uma memória de sua infância, 

com que vai, décadas depois, compor uma de suas imagens. Isso reforça ainda mais a 

ideia de como a sua arte está associada às memórias e como as mesmas são significadas, 

resignificadas, montadas e remontadas, toda vez que enunciadas. 

Vamos ao evento descrito por Navarro,  

Uma vez eu tinha um passarinho- azulão- e era um azulão mesmo. Perdi 
esse passarinho. Nós morávamos na Alexandrino de Alencar e eu tinha 
naquela época uns 5 anos, aproximadamente. Enquanto eu dormia, meu 
pai rememorando o passarinho perdido, fez outro em madeira e me 
presenteou quando acordei. Minha alegria foi imensa e, na minha 
pureza, eu quis que ele voasse, tão bonito havia ficado193 

 

 
192GALVÃO, Marlene Golveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Coleção textos acadêmicos, ano 2, 
número 73- UFRN.  
193 A menção, a esse ocorrido tem várias versões, mostrando como a memória é fabricada em uma ação 
constante de acréscimos, esquecimentos e muitas vezes de omissões propositais.  GALVÃO, Marlene 
Golveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Coleção textos acadêmicos, ano 2, número 73- UFRN, p. 
18. 
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Na narrativa feita à professora Marlene Galvão194 em 1981, Navarro nos dá 

algumas informações, como a idade que possuía, onde morava, que tinha pai e que possuía 

um animal de estimação, um pássaro chamado azulão, animal muito valorizado na região 

Nordeste pelo canto e pela cor, um azul bastante forte. 

A informação de que o pai havia produzido em madeira um pássaro, reforça a 

imagem, várias vezes repetida, da habilidade manual de seu Elpídio, de ser ele um bom 

carpinteiro, indo da fabricação de moveis, até a de molduras para as obras do filho 

Newton. O que torna a citação contraditória é o fato de que em outro relato ele afirma que 

permaneceu na casa da avó, Clara Navarro, na Cidade Alta, e não na Alexandrino de 

Alencar195 até os 14 anos. A afirmação não se trata necessariamente de mentira ou 

embuste da parte do artista, mas apenas a evidencia que a narrativa da memória é inserida 

em uma teia de discursos e subjetividades, que em muitos casos podem cair em um 

abismo do esquecimento ou em construções sociais de conveniência. Observa-se nessa 

próxima citação, uma outra narrativa sobre provavelmente o mesmo evento ou estamos 

lidando com uma extrema coincidência,  

O que me tocou e abriu o caminho, quase nessa idade da [avenida] 
Alexandrino [de Alencar] é que eu tenho um pássaro comprado na feira 
do Alecrim196, e o pássaro era um mealheiro. Tinha as asas abertas e, no 
dorso do pássaro, havia uma fenda aberta para colocar as moedas. 
Quebraram o meu pássaro. E eu chorei muito. E quando meu pai chegou 
me pôs na rede, ele mesmo me embalou, naquelas redes que se colocava 
um pau para aumentar a ventilação. E minha mãe cantou uma cantiga 
muito bonita do cancioneiro popular de Antônio de Souza, As 
Andorinhas. E meu pai repetiu o pássaro na madeira e me trouxe. Toda 
minha possível projeção, minha manifestação de arte, tinha como 
herança dele e a sensibilidade da minha mãe. E “as andorinhas “quando 
os céus esfriam”197 

 

Nesta outra citação nota-se ainda algumas diferenças em relação a narrativa 

anterior, quando Navarro coloca que o pássaro era apenas um objeto para guardar as 

 
194 Professora Marlene Galvão, foi membro de departamento de artes da UFRN e foi a primeira pessoa a 
escrever academicamente sobre Newton Navarro e sua produção artística de pintura e desenho. 
195 Avenida da cidade do Natal que nos anos 1930 se configurava como uma região periférica, contando 
com muitas granjas e sítios. Lembro que o bairro da Cidade Alta era a região mais central da cidade, 
importante não apenas por seus moradores, membros da elite, como também de parte considerável do 
comércio.  
196 Na nota de número 93, fiz menção a esse episódio. A feria de pássaros do bairro do Alecrim é a maior 
feira livre da capital potiguar, sendo também uma das mais antigas. É bastante plausível que Newton 
Navarro tivesse frequentado a feira não apenas na infância, mas na vida adulta. 
197ANDRADE, Sheyla de Azevedo. Navarro: um anjo feito sereno. Ensaio biográfico sobre Newton 
Navarro. Organizado por José Correia Torres Neto. – Natal: Edição do autor, 2013.p,37 
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moedas (o mealheiro) e não o pássaro em si. Fala que alguém quebrou o pássaro, o que 

causou extrema tristeza, sendo acolhido em uma ação familiar coletiva, em que pai e mãe 

foram em seu socorro, deixando claro a centralidade do filho mais velho, do primogênito 

no núcleo familiar. O pai, fabricou prontamente outro pássaro e embalou Navarro na rede, 

enquanto a mãe cantava “As Andorinhas”198. Há a repetição do fato, de que morava na 

avenida Alexandrino de Alencar e que o pai era hábil em lidar com a madeira. Outra 

informação, é instituir os pais como sendo o despertar de suas afetações artísticas, o que 

Navarro faz constantemente, como foi enfatizado em todo o capítulo. Do pai, dessa figura 

masculina, teria vindo sua vocação para a arte e da mãe, da figura feminina, a 

sensibilidade, como se as duas coisas pudessem estar eventualmente separadas em cada 

um desses indivíduos, que ao se unirem compuseram um outro ser, o Navarro artista. 

Ambas as citações foram retiradas de entrevistas concedidas por Navarro entre 

1981199 e 1982200, mas o que importa aqui, é de que maneira Newton Navarro constrói 

essa lembrança da infância em seu discurso artístico, na fase adulta, e não 

necessariamente, a preocupação com a verdade do evento ocorrido. 

Ao dispor, então, das descrições desse evento, percebamos agora a imagem que 

segue: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
198 Apesar de ter tentado, não fui capaz de encontrar a referência dessa música citada por Navarro, 
relacionada com Antônio de Souza.  Pesquisando, cheguei apenas a obra de Claudio Galvão, a Modinha 
norte- rio-grandense. Onde me deparei com. “Vem! (Andorinhas). Música de, Antônio Elias de França e 
letra de Joaquim Xavier da Silveira.     
199GALVÃO, Marlene Golveia. Newton Navarro; o artista e sua obra. Coleção textos acadêmicos, ano 2, 
número 73- UFRN.  
200MUSEU DA IMAGEM E DO SOM. Depoimento de Newton Navarro, 1982. 4270. Disponível em: 
http://acervo.mis-sp.org.br/livros-catalogos/newton-navarro-futebol-edicao-fac-similar-secretaria-de-
estado-da-cultura Acesso em: 2 dez. 2016. 
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Figura 1: Sem título.1981. 32x46cm. Coleção particular 

 

Fonte: ALMEIDA, 2015. 201 

 

Ao olharmos a imagem, ao nos deixar afetar por ela, é logo perceptível, a relação 

entre esse quadro e as narrativas oferecidas a professora Marlene Galvão (1981), ao 

museu da Imagem e Som de São Paulo (MIS-1982) e ao programa Memória Viva (1982), 

respectivamente.  Alguns pontos são importantes a considerar, pois tanto a imagem, como 

a narrativa foram produzidas entre 1981 e 1982, existe aí uma proximidade entre a 

memória narrada na entrevista, e a teórica produção da imagem, pois o fato da data que 

consta na imagem ser o ano de 1981, não significa necessariamente que foi produzida 

nesse ano, apesar de ser da prática dos pintores colocarem a data, quando da conclusão 

 
201ALMEIDA, Ângela (Org). Newton Navarro: os frutos do amor amadurecem ao sol. Natal: EDUFRN, 
2015. Algumas das imagens utilizadas nesse trabalho foram retiradas da obra aqui citada, outras no entanto, 
foram do acervo de fotografias da Capitania das Artes (o que apresentou uma dificuldade extra, pois não 
tive acesso a informações como, onde se localiza ou o tamanho da obra) e ainda há aquelas que eu mesmo 
tirei em visita a dois colecionadores que solicitaram anonimato. Em cada caso erei indicar a procedência 
da imagem trabalhada. 



 

81 

 

da obra. Lembro que uma pintura é composta de vários tempos, sendo anacrônica por 

excelência. Na pintura vários tempos coexistem, tempo do pintor, do observador, da 

memória que a compõe como inspiração, do momento de sua execução e conclusão. O 

ano de 1981 marca a conclusão, não o início de sua produção, tanto no sentido de 

efetivação material da imagem, como de sua inspiração. Um outro dado a ser observado, 

vem da própria análise técnica da imagem, pois a mesma é marcadamente estabelecida 

pelo desenho e não pela cor, já evidenciando um aspecto, já comentado e bastante 

relevante sobre a produção imagética navarreana: o traço.  

Navarro, acima de tudo, é um desenhista, dando forma a imagem pela linha, pela 

marcação do espaço com traços, dando a este a forma desejada, ele mesmo diz: “mas 

senti que meu domínio era o traço”. “Uso o traço com domínio e amenizo, às vezes, o 

rigor do traço com um claro de aquarela ou mesmo com tinta gouache aguada”202. É 

claro que a técnica de Navarro foi se alterando com o passar do tempo, inicialmente sua 

produção era abstracionista, só depois, dos anos 1950 que caminha cada vez mais em 

direção ao grafismo, mas não me deterei, nesse momento, na análise dessa mudança, coisa 

que farei mais à frente. 

Decompondo a imagem, percebemos a existência de três pessoas, dois adultos e 

uma criança, sendo que um deles provavelmente se trata de uma mulher, por estar de 

vestido, encontrando-se de costas para o observador e segurando em uma das mãos, ao 

que tudo indica, um pássaro, que tanto pode estar vivo, como pode ser um pássaro 

artificial, esculpido em algum material. A postura adotada pela figura, ao erguer o pássaro 

na ponta dos dedos, tanto pode indiciar que ele está iniciando um voo, quanto que acaba 

de pousar sobre sua mão. Com a outra mão, parece segurar um pão, que será repartido 

com os comensais, simbolizando assim a função feminina da nutrição, da oferta de 

alimento, daí a disposição dos pratos na mesa. Uma mulher, uma mãe, que alimenta o 

corpo e a imaginação, que reparte o pão e permite o voo das imagens.  

O outro adulto, vestido na forma de vaqueiro, indica ser um homem, que olha para 

a personagem que está de costas. Em um gesto de carinho, afaga a cabeça do terceiro 

personagem, este aparentando ser uma criança, apenas pela diferença de tamanho em 

relação aos anteriores, mas que não nos dá a capacidade de perceber se se trata de um 

 
202 GALVÃO, Marlene Golveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Coleção textos acadêmicos, ano 2, 
número 73- UFRN, p.12. 
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menino ou de uma menina. Adultos com identidades de gênero bem demarcadas, nas suas 

roupas e nos seus corpos. Criança com uma identidade de gênero ambígua e indefinida.  

A criança, o terceiro personagem, olha para baixo e acaricia o focinho de um gato, 

que está ao pé da mesa. A suposta criança está no vértice da imagem, localizada na 

extremidade, na periferia, no entanto é o elemento central, é quem recebe a atenção de 

todos. As linhas retas, os traços, presentes de maneira visível, delimitam as formas de 

todas as imagens, mas também, de maneira sutil, indicam para onde se deve dirigir o olhar 

do observador, indicando a criança como a personagem central da cena. A figura 

masculina lhe acaricia, enquanto lhe serve o café, a figura feminina lhe estende o pão. A 

criança, no entanto, não presta atenção neles. Seu olhar se desvia para fora da cena, para 

o chão, para um animal terrestre, que contrasta com o animal aéreo que a mulher tem nas 

mãos. Se observarmos bem a cena, ninguém presta atenção no pássaro. Ele se queda aí 

solitário, quase deslocado da cena toda, acentuando o seu nonsense, o seu fora de lugar. 

Não seria, justamente, por ele ser uma espécie de ícone, de emblema, de fragmento quase 

mítico, arrancado de uma cena vivida no passado e justaposto a uma cena comum e 

familiar?  

A imagem nos remete a uma cena familiar, durante uma refeição, somente a 

presença do misterioso pássaro dá a ela uma singularidade. O homem é vestido com parte 

da indumentária do vaqueiro, a parte interna de sua armadura de couro, a outra parte, 

composta pelo gibão e pelo chapéu de couro, aparece pendurada numa parede, atrás de 

si, como se a tivesse retirado para fazer as refeições. Nada que remeta a um classificador 

de algodão ou a um funcionário público. Ele é, sem dúvida, um personagem do universo 

sertanejo de Navarro, de suas férias nas fazendas em Angicos, mas sem no entanto, a 

referência ao mundo do algodão do qual o pai era ligado, ao universo que as mudanças 

causadas pela modernização e pelo capitalismo estavam destruindo. O mesmo 

capitalismo materializado pelas empresas estrangeiras ou do centro-sul que deslocavam 

os sujeitos para o mundo urbano, os desterritorializando e retirando sua condição de 

sujeito social no campo. O pai de Navarro, de produtor rural e proprietário, tornou-se 

funcionário público e empregado de uma empresa inglesa, empobrecido, humilhado e 

explorado. Talvez, por isso, não seria desejável, o apresentar como um classificador de 

algodão ou empregado de empresa, mas sim como um valente e viril vaqueiro sertanejo.    

O recinto é sóbrio, sem moveis além da mesa coberta por uma toalha, posta com 

três pratos, e dois tamboretes visíveis, embora possamos supor que o pai está sentado em 

um terceiro. A figura triangular, formada pela disposição dos personagens na cena, é 
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reafirmada pela predominância do número três, pelas tríades compostas pelos elementos 

e pela forma como estão dispostos em relação uns aos outros. Da mesma forma que pai, 

mãe e criança constituem os vértices de um triangulo, os pratos dispostos sobre a mesa 

também configuram um triângulo, assim como a relação entre bule, caneca da criança e 

pão na mão da mulher. Mas há aí um outro triângulo, que parece ser o mais significativo, 

aquele que coloca a criança a triangular com dois bichos: o gato e o pássaro, que, como 

sabemos, quase sempre não podem conviver, já que um é um bicho terrestre e o outro um 

bicho dos ares e gatos se alimentam, matam pássaros, o terreno mata o voo. Em tudo isso 

se expressa uma triangulação mais decisiva, se levarmos em conta a teoria freudiana, a 

triangulação edipiana do desejo, o desejo infantil dividido entre as figuras paternas e 

maternas.  

Não há sorrisos ou falas, apenas olhares e gestos, que se comunicam ou se 

desviam, os corpos discursam, o silêncio comunica. Contudo ao associarmos a imagem 

com as narrativas feitas por Navarro sobre o pássaro de madeira de sua infância, novas 

possibilidades de interpretação das imagens se colocam. A pintura trata de cenas de sua 

memória? O fato, segundo o pintor, ocorreu por volta dos seus 5 anos. Teria ocorrido, 

possivelmente no de 1933. As narrativas memorialísticas foram feitas em 1981, 48 anos 

depois. Lembremos de como a memória é alterada, reelaborada, adulterada, forjada em 

relação ao tempo presente e por novas experiências que ocorrem ao longo da vida, 

levando sempre em conta que se relata aquilo que se quer que os outros saibam ou se 

esconde ou se esquece aquilo que não se quer publico ou publicado. A obra de arte é 

catártica, onírica, sendo um discurso de seu autor para o mundo e para ele mesmo. A 

imagem retrata o evento da perda do azulão, do mealheiro, com a eventual feitura em 

madeira do pássaro por seu pai?  Quem são esses personagens? Os pais de Navarro e ele 

mesmo? Nenhuma dessas perguntas pode ser respondida com certeza, contudo podemos 

ler e significar indícios e símbolos aí presentes, como por exemplo, a ausência 

significativa de um irmão. Em 1933, acompanhado assim a própria narrativa de Newton, 

o irmão já teria nascido e contava com aproximadamente um ano. Onde está o jovem 

Geraldo? O nascimento do filho mais novo do casal Bilro, não impactou a lembrança de 

Newton Navarro ou sua ausência já é um sinal dessa impactação que especulo aqui? 

O leitor pode perceber semelhanças entre as memórias narradas por Navarro e as 

imagens do quadro pintado no mesmo ano dessas narrativas. Há uma indicação de que o 

quadro remete ao universo familiar e espacial de Newton Navarro no decorrer de sua 

infância, quando o grande artista Navarro ainda era somente, o pequeno Newton.  Por 
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isso a necessidade da construção do universo histórico, familiar e pessoal do artista, feito 

durante a constituição do capitulo presente, e dos demais que se seguirão. É assim, 

tentando saber de sua educação em sentido mais amplo da palavra, que se pode tentar 

compreender a formação de sua sensibilidade, fazer pressuposições sobre a sua produção 

artística em sentido mais geral, pois afirmar categoricamente sobre a decifração de uma 

obra artística é se enganar, é achar que o irrefletido pode ser captado e traduzido em 

absoluto, pois a obra de arte tem uma dimensão inalcançável que é constituída entre a 

ação do inconsciente com o consciente, por isso trabalhei a análise da imagem, dentro do 

especulativo, da possibilidade. 

O pássaro, o elemento da cor e do voo, é uma imagem recorrente na obra de 

Newton Navarro. Eles aparecem, tanto como detalhes de dadas cenas, como sendo figuras 

centrais de algumas de suas obras. Aparentemente Newton Navarro se identifica com 

esses animais, tanto como alguns outros como já fiz referência. Em uma primeira 

observação, alguém poderia achar que a simples imagem de um pássaro seria um tanto 

estéril como fonte para uma análise, contudo ao observar a obra literária navarreana me 

deparei com 5 crônicas dedicadas a pássaros e me dei conta da importância que essa 

temática, que essa imagem, que esse ícone, tem para sua obra e, por extensão, para 

entendermos um pouco mais a subjetividade navarreana203. Vamos, portanto, associar as 

imagens literárias produzidas por Navarro à imagem pictórica seguinte, para delinear uma 

interpretação sobre os significados desse tema em sua produção artística.   

 

 

 

 

 

 

 

 
203 NAVARRO, Newton. Sete poemas quase inéditos e outras crônicas não selecionadas. Natal: EDFURN, 
2013. p,59,61,153,155. As crônicas foram segundo, Paulo de tarso Correia de Melo retiradas de uma 
coleção de recortes de jornais feito pelo mesmo quando possuía 18 anos, não sabendo precisar a data exata, 
mas estabelecendo uma temporalidade entre os anos de 1962 1963. Os recortes foram do diário de natal e 
do Tribuna do Norte. Jornais em que Navarro trabalhou como cronista.    
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Figura 2:  Sem título, 1978. 

 

Fonte: Acervo de fotografia da Capitania das Artes. 204 

 

As semelhanças com o pássaro azulão são notórias, até pela cor que Navarro usou 

na constituição da imagem, todavia meu objetivo, não é produzir uma narrativa 

exclusivamente  a partir dascitações memorialistas feitas acima no texto, mas sim lançar 

mão da ideia de fragmentos que possam levar a tentativa de compreensão da singularidade 

navarreana como um sujeito histórico e social. O azulão, ou o pássaro, seja qual for, 

apresenta-se na obra navarreana como um elemento de diálogo com sua própria vida. 

Vejamos um trecho de uma crônica de Navarro intitulada, “Passarinho na Janela,”205  

Que afoito na tua faina matinal de cantor, passarinho, embora 
saiba que eu sou um homem triste! E que o teu canto mais faz 
pesado o meu desencanto da vida. Ou desconheces o acidente e 

 
204 A imagem faz parte do acervo de fotografias, como já havia feito referência a essa dificuldade, não sou 
capaz de identificar características técnicas da imagem. Meu objetivo em apresenta-la esta associada ao 
tema abordado, o pássaro perdido na infância de Navarro, mas a uma tentativa de composição biográfica 
do mesmo. 
205NAVARRO, Newton. Sete poemas quase inéditos e outras crônicas não selecionadas. Natal: EDFURN, 
2013, P,59. 
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vens, generosamente, dentro da luz da manhã enfeitar meu quintal 
feio com teu trinado?  

Obrigado, pois, passarinho, mas não devo aceitar o presente. 
Devo, isto sim, ser fiel as minhas mágoas — velhas companheiras 
fiéis. Tu serás, quando muito, um breve cantor passageiro da 
manhã ensolarada. Depois, partirás para outras janelas. As minhas 
velhas mágoas, não, essas sempre me acompanharam até hoje. 
[...] Adeus, passarinho, e muito obrigado pela tua visita em meu 
quintal coberto de sol!. 

 

O fragmento da crônica mais uma vez, suscita em Navarro a construção de um ser 

triste e amargurado, desencantado da vida. O pintor-poeta, que desenha a vida com traços, 

cores e palavras dialoga com o pássaro, estabelecendo uma relação pessoal com o mesmo, 

transformando a casualidade da presença do pássaro, como um presente a enfeitar o seu 

feio quintal. Em Navarro, a vida e seu jardim são construídos de magoas antigas, que 

acompanham a sua vida e o passarinho é apenas uma presença passageira. Contudo, 

parece que a narrativa se compõe de contradições inerentes as próprias escolhas das 

palavras usadas. Em um mundo tão triste e amargurado, em um quintal feio, sempre há o 

sol, expressões como: ensolarado, luz da manhã. Newton Navarro se mostra contraditório, 

tomado por em uma serie de emoções ambíguas, como ambígua era a figura da criança, 

do quadro anterior, indiciadas pelo conjunto das palavras escolhidas, bem como pelo 

sentido que dá a estas, na elaboração do texto. O artista prefere permanecer com suas 

mágoas, com sua vida triste, preso ao seu quintal, a aceitar a promessa de voo, de fuga, 

de beleza, de canto, figuradas pelo pássaro. O azulão desenhado por Navarro, numa 

posição de quase reverência, para quem se posta diante dele, mais uma vez olha para o 

chão, desvia o olhar de quem dele se aproxima, como se procurasse alimento ao rés da 

terra, acompanhado, no horizonte, por um sol, redondo e vermelho. Sol, outro elemento 

que se repete em toda a obra imagética navarreana. Soa dúbio e estranho, um indivíduo 

que se elabora com tristezas, magoas erancores, mas que produz sois e pássaros, luz e 

voo, iluminação e evasão, símbolos de poder, boa-nova e vitalidade206. Por um lado, a 

ambiguidade do azul, associado à frieza, à depressão, à melancolia, à monotonia bem 

como à paz, à harmonia e à ordem e de outro o sol, símbolo da luz, da consciência, da 

capacidade criadora. O melancólico Navarro, a preferir a paz, a ordem desencantada de 

seu quintal coberto de sol, a alçar outros voos, mais arriscados, em direção ao canto 

 
206BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. p,66- 71. 
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sedutor de um pássaro, que dá as costas para a luz da razão? Luta entre o desejo de evasão, 

de fuga de uma ordem desencantada e a racionalidade triste e melancólica, de que não 

deve se deixar levar pelo canto do pássaro-sereia, e permanecer engaiolado em sua prisão 

feita de mágoas? A racionalidade se impondo diante de tentações passageiras, de desejos 

momentâneos?   

A inspiração a feitura da crônica ao que tudo indica, teria partido de um episódio 

real. Um passarinho teria realmente pousado na janela da casa de Navarro e lá 

permanecido pelo quintal de sua casa por um tempo. Cheguei a essa conclusão, partindo 

do princípio de que acrônica, como gênero literário, é uma narrativa curta sobre um 

acontecido cotidiano e pela leitura da crônica seguinte intitulada, “Ainda sobre um 

Passarinho”, em que Navarro inicia o texto assim, “Ah! Arteiro passarinho, esse que há 

quinze dias se hospedou em minha janela. Noticiei o fato e o fato deu no que falar[...]” 

O episódio não pode ser comprovado, mas o que importa é a maneira com que Newton 

Navarro o elabora em seus discursos. Essas crônicas foram divulgadas no jornal Tribuna 

do Norte no ano 1960. 

Em outra crônica, “Onde Fica o Coração do Vendedor de Passarinhos?”, Navarro 

escreve:  

[...]Onde fica, meu Deus, o coração dos mercadores de pássaros? Onde 
lhes bate o coração? Como olham eles àqueles pequenos seres que se 
rebelam, incomodados, e, quando muito, um cântico solitário, soltam o 
grito de revolta e mágoa? Onde pulsa o coração desses homens que 
prendem passarinhos, aos punhados, em gôndolas de servidão e 
desdita? Não sei. Sei apenas que tem eles grandes olhos inquiridores e 
ávidas mãos com que contam os dinheiros, as cédulas, que não pagam 
jamais a beleza e a alma dos pequenos prisioneiros. [...]207 

 

Mais uma vez o discurso navarreano associa a figura do pássaro a ideia de voo, de 

fuga, de evasão, de liberdade, ele é o oposto das gaiolas, dos aprisionamentos, da ordem, 

inclusive, da ordem econômica capitalista, que transforma pássaros em mercadoria. Ele, 

como um pássaro preso e à venda, se sente triste, injustiçado e é tomado pela vontade de 

rebeldia. Ao humanizar os pássaros, Navarro apresenta um sentido de vida injustiçada, 

bastante parecido com aquela que atribui ao pai. Palavras como revolta, mágoa são 

associadas como qualificativos de sua vida e, ao mesmo tempo, à ideia de ganância, ao 

 
207NAVARRO, Newton. Sete poemas quase inéditos e outras crônicas não selecionadas. Natal: EDFURN, 
2013, p.59. 
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dinheiro e ao enriquecimento ilícito, ele associa, inclusive, o que seria a mercantilização 

da beleza. Essa parece ser sua percepção acerca do lugar do artista na sociedade burguesa, 

alguém que produz beleza, como os pássaros, mas que a tem de negociar em troca do vil 

metal, tendo que se submeter aos olhos inquiridores e as ávidas mãos daqueles que só 

veem, em tudo, a fonte de lucro e que só possuem mãos para contar cédulas. Se seus olhos 

e mãos são, como os passarinhos, capazes de beleza, elas estão presas a uma injusta ordem 

que só valoriza as mãos ávidas por lucro. Apresenta-se uma percepção de repúdio à 

condição do mercado capitalista, que também se notabiliza nas falas sobre a pobreza e 

exploração que o pai sofreu. Navarro projeta em suas narrativas pictóricas e verbais um 

sentido de denúncia e rebeldia que estampa em sua produção artística.   

Navarro compõe uma produção biográfica que remete a imagens de suas vivências 

na cidade ou a aquelas ligadas ao mundo rural, que conheceu, na infância, em suas visitas 

por ocasião das férias escolares. Da mesma maneira que traça em seus quadros e crônicas 

imagens de pássaros e sóis, constrói imagens de sertão. Sertão, este, fruto de suas 

memórias, de suas leituras, daquilo que ouviu através das falas e textos alheios. Assim 

como às imagens de pássaros, Navarro também parece associar a figura do vaqueiro a 

uma vida marcada pela liberdade de deslocamento ou como a figuração de uma integração 

idílica do homem à natureza. Navarro em sua obra, toma a vida cotidiana do vaqueiro no 

sertão, como emblema da integração entre homem e natureza, que a vida moderna, que a 

vida urbana e citadina viera destruir. A figura do vaqueiro aparece sempre associada a 

elementos da natureza como o sol, a lua e a própria caatinga, como se essa relação fosse 

natural, estabelecendo a imagem de um vaqueiro livre, de um homem sertanejo totalmente 

integrado ao ambiente, como mais um elemento da paisagem. Ele simbolizaria a riqueza 

de uma vida de liberdades, em que o trabalho do homem basta, onde a miséria e o 

sofrimento inexistem; onde o tempo é marcado pelo amanhecer, pelo anoitecer e pelos 

momentos das refeições. Esse tempo não capitalista e idílico tem um espaço, um lugar de 

perfeição: esse mundo ideal é o sertão navarreano, onde habitam o vaqueiro e o lavrador, 

o homem do campo, o agricultor, cujas vidas exalta, nesses termos, em outra crônica:  

Conquistar e conseguir a paz das coisas. E, mais que tudo, merece essa 
dádiva de Deus, como um prêmio pelos muitos anos de trabalho na boa 
terra, sulcando- a com arados de sacrifício. Às vezes, em alta as noites 
de luas claras, o suor do rosto caindo nas eiras, para saciar a sede do 
corpo (..). E, então, consegui, depois de tudo, a paz das coisas. Na mesa, 
o pão de milho, o leite tirado ao amanhecer, da vaca malhada [...] E 
como um puro novelo de fino fio de algodão colhido no campo, os dias 
vão se sucedendo, tecendo o grande telão rústico de suas vidas. Do café 
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matinal parte o caminho para o trabalho na terra. Várzeas, braços de rio, 
roça, pastoreio, açudes, coivaras.  O suor enriquecendo a força do 
braço. Solão no alto meio espaço do céu em brasa, o búzio208 tocando e 
o caminho de volta. Já a mesa estende a fartura dos pratos que fumegam. 
Feijão-verde, carne-de-sol, farofa grossa, coalhada e um cafezinho. [...].  
Um voou solto de gavião peneirando. Bocejo e o voo, voejando, bem 
alto… Cumprida a sesta, outra vez o campo escampo e largo. O braço 
do arado, o arado na terra, aterra fecundando.  E as colheitas se 
denunciando. Uma chuvinha breve, que mal molhou a crosta de barro 
escuro. Já passou breve o dia. Vem à noitinha caminheira, sereneira, 
feito mulher moça, nos primeiros caminhos do amor. As coisas 
serenam. Serena estrela pelos céus caminha. [...]. A ceia, a papa-ceia, 
no alto, vista da janela do oitão. Os mugidos distantes. Toques de 
chocalhos. Rastejar de bichos. Moitas se encolhendo para o sono. E a 
paz de Deus chegando nas coisas; E tocadas pela paz enorme de Deus, 
as coisas adormecendo, com jeitos de criança. Os horizontes baixos na 
cumeadas das serras. Bacuraus209, agouros e voo dos fantasmas pelos 
descampados, e nas redes abertas, o sono, o amor, tudo sempre naquela 
fórmula simples de paz que as coisas ainda recebem e guardam na alma 
do Grande Sertão…210  

 

Nessa crônica, publicada no início dos anos 1960, no jornal Tribuna do Norte, 

Newton Navarro constrói imagens do espaço do sertão, ele é composto por quatro 

elementos de sustentação: o trabalho, a fartura de alimentos, um erotismo simples e lírico 

e um religiosidade quase panteísta, com Deus se misturando e se manifestando através da 

paisagem. Todo o sertão é marcado pelo o que seria “a paz das coisas”, em contraposição 

as atribulações da cidade. A tendência ao escapismo e a fuga para longe de sua realidade, 

aqui se expressa pela idealização desse espaço sertanejo que, no entanto, note-se não é o 

espaço do sertanejo pobre e sem posses. Há aí a uma idealização da vida do proprietário 

de terras, daquele que tem rebanhos e terras para cuidar e trabalhar, daqueles que não 

passam fome, mas têm mesa farta nas refeições.  

Ressalta as dimensões de esforço do trabalho, o suor no rosto, os sacrifícios que 

ele representaria, na busca de saciar o corpo do lavrador que, nesse esforço adquire e 

investe toda a sua força viril do homem. Como no cristianismo, o sofrimento não é nada 

 
208 Utilizado como instrumento para comunicação em várias situações, inclusive nas de alerta de incêndio 
em canaviais, ou enchentes, mas no nosso caso o importante é saber de seus usos entre os vaqueiros e para 
a rebanhada do gado, ou convocação para refeições. O uso do búzio para este fim, já é registrado pelos 
árabes durante o Medievo (476-1453). A introdução dessa prática na economia de pastoreio brasileira é 
uma sobrevivência colonial que por sua vez esteve nas práticas ibéricas no contexto do domínio árabe da 
Península Ibéria (711-1492). CASCUDO, Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 10.ed. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1999, p.199. CHAVES, Luís. Páginas Folclóricas. Lisboa: Porto,1941, p.38.  
209 Ave de costumes noturnos, muito comum no agreste e sertão do Rio Grande do Norte. 
210 NAVARRO, Newton. Sete poemas quase inéditos e outras crônicas não selecionadas. Natal: EDFURN, 
2013, p. 40-41. 
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mais que o caminho encontrado para alcançar a recompensa dada por Deus, como a paz, 

a fartura, o amor e a salvação. Ao refletir sobre seus depoimentos, vistos até o momento, 

o artista está sempre construindo sua vida como marcada por injustiças e mágoas. Em 

contraposição, imagina um espaço idílico e idealizado, em que a vida recompensa o 

trabalho executado, o que parece indiciar que Navarro sentia que seu trabalho não era 

recompensado como deveria, de onde nasceria sua percepção de injustiça e o motivos de 

algumas de suas mágoas. Ele parece almejar um lugar de tranquilidade, quietismo e paz 

de que não desfrutaria. Percebamos, como o corpo é elaborado pelo trabalho que exige a 

força do braço, em que a energia é o suor do trabalhador. O trabalho nesse sertão possui 

até mesmo o momento de descanso, em que a letargia é acompanhada pelo voo dos 

pássaros (sempre ele) que o sertanejo acompanha com um bocejo. No sertão navarreano 

existe um tempo cíclico, em que os dias se sucedem, usando como marcações o trabalho 

e as refeições, a lua e o sol, que se apresentam como símbolos da passagem dos dias, 

tecendo uma vida rotineira, rústica, simples, mas serena, sem sobressaltos, quase sem 

acontecimentos inesperados.  

O alimento adquire aqui um sentido que vai muito além do mero atendimento da 

necessidade de nutrição, assume o lugar de símbolo, de marcador de uma identidade para 

o sertanejo, como um ser que se alimenta do que produz na terra, numa relação 

autossuficiente, que não parece estar na dependência de nenhuma ordem econômica mais 

ampla e mais estruturada. Aqui, se alimenta o mito da autonomia camponesa, do 

proprietário de terras tradicional, que agora se via às voltas com a intromissão na sua 

rotina com as exigências do mercado e do capital.  Uma economia de subsistência 

marcada pela naturalidade e pela harmoniosa. Navarro estabelece uma cartografia 

gastronômica, em que o sertão passa a ser compreendido espacialmente como o lugar de 

determinados alimentos, sabores e odores, em que o próprio tempo é delimitado não 

apenas pela refeição, mas sobretudo pelo que a compõe. O amanhecer, é constituído a 

partir do leite ordenhado em um instante do dia, o alvorecer, e este está acompanhado do 

pão de milho211, o almoço é o café, a carne-de-sol e o feijão verde que não só fumegam 

como estão em abundância. O sertão navarreano é de fartura, é de gente que come bem.  

 
211 Coisas interessantes do processo da pesquisa. Desde que comecei a estudar Navarro me deparei com 
expressões sertanejas em que acreditava conhecer, uma vez que parte da minha infância (férias e feriados) 
se deu no sertão. Quando li a expressão “pão de milho”, julgava que realmente se tratava de um pão feito à 
base de milho, contudo em conversa com dois amigos em um jantar informal (ambos foram professores do 
Departamento do curso de História da UFRN. Claudio Galvão e Luiz Eduardo Brandão Suassuna), quando 
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Mas o sertão é também um espaço erótico, marcado por um erotismo simples e 

lírico, sem as imoralidades e anormalidades do erotismo das cidades. O erotismo sertanejo 

aparece em Navarro no próprio enlace entre o homem e a terra, mediado pelos braços, 

pelas mãos, pelo suor, em uma ação de força e energia: “O braço do arado, o arado na 

terra, aterra fecundando”.  A terra é um ser feminino penetrado pelo arado, uma extensão 

do corpo e da virilidade do sertanejo. Mesmo quando a chuva molha pouco a terra, ela se 

fecunda pela potência do trabalho masculino, que culmina na colheita212, o parto da terra. 

O próprio homem se mantém preso a uma ação cíclica de ser um agente ativo, sobre a 

terra passiva. O arado sulca a terra, e essa retribui mantendo o sertanejo vivo. O tempo 

também erotizado e construído a partir de uma identidade de gênero. O dia é masculino, 

do homem que trabalha e produz sobre a terra que é feminina. Já a noite é sereneira, 

languida, é mulher moça nos primeiros caminhos do amor. Tempo de descanso, de 

cuidados, tempo de carinhos e carícias, tempo da casa, a noite é feminina. A noite é o 

momento do amor inicial, a mulher moça que chega ao sertanejo conhecendo ainda, 

aprendendo os caminhos do sexo. Interessante perceber como Navarro constrói os 

gêneros, atribuindo à natureza e ao espaço aspectos que o mesmo julga serem masculinos 

ou femininos. 

Mas o sertão é, também, o lugar do mistério, do místico que se descortina na noite. 

A noite não é apenas o feminino, a hora do amor nas redes abertas, mas é o tempo dos 

bichos que rastejam, dos fantasmas que povoam os campos, momento em que se escuta 

os agouros dos pássaros noturnos como o bacurau. O sertão é cartografado de duas 

maneiras diferentes, a depender da mudança cíclica entre noite e dia. O sertão diurno é o 

espaço do trabalho e do alimento. Mas a partir do anoitecer, o sertão adquire outra 

cartografia, torna-se, sobretudo uma paisagem sonora e fantasmática, mística e 

misteriosa. O sertão navarreano possui fronteiras que são estabelecidas pelo mungindo 

dos animais, pelo som dos chocalhos e pelo canto de aves agourentas, sons muito distintos 

daqueles que definirão o espaço urbano. A noite transforma-se em uma membrana que 

separa o mundo dos vivos, dos mortos, sendo uma fina película que permite a passagem 

para o sobrenatural, para o sertão fantasmagórico em que o caminho para alcançá-lo é o 

torpor do sono e do amor. Navarro estabelece uma relação com sua arte que visa 

 

comentei sobre a expressão e que nunca havia lido ou escutado antes, descobri que não se tratava de pão, 
mas sim de cuscuz. Confesso que fiquei constrangido, mas ao mesmo tempo fascinado com a descoberta.  
212 CAMPBELL, Joseph. Deusas: os mistérios do divino feminino. Editado por Safron Rossi; [tradução 
Tônia Van Acker]. São Paulo: Pallas Athena, 2015, p.21. 
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transformá-la em uma imagem-passagem, permitido ao observador construir um mundo 

e um tempo alternativos, acionando uma série de sensações, desejos e possibilidades de 

crença na existência de um sertão idílico, que lança o leitor em um outro mundo. O mundo 

do Grande Sertão, escrito com letra maiúscula, nos dá a percepção de se tratar de um lugar 

próprio e onírico, mas também um tropos literário, um lugar acessado mais por leituras 

do que por vivências, um espaço nascido de um imaginário, de um arquivo de imagens 

que não cessam de ser mobilizadas e reiteradas. 

É esse espaço de mistérios e onirismos, que constitui o sertão navarreano, que 

aparece em boa parte de sua obra, imagens complexas, condessando uma infinidade de 

tempos e discursos sobre o sertão. Uma imagem como a que se segue, constitui e povoa 

o Grande Sertão, em que Navarro não imita a natureza, nem os corpos humanos, mais cria 

novas possibilidades, bricolando formas naturais e humanas, dando origem a figuras 

compósitas. Em suas próprias palavras: “[...] Eu confesso. Eu sou quadrado, porque eu 

fico fiel a imagem. Mas eu não repito a natureza. Eu crio minha natureza”213. Embora 

tenha abandonado a pintura abstrata, entre os anos 1970 e 1980, ele trata de criar 

figurações que não são naturalistas ou naifs. No sertão navarreano homem e natureza se 

fusionam, dando origem a vaqueiros-cactáceas. Navarro se diz quadrado por ainda 

observar a forma (se essa expressão se referir à ideia de antiquado), mas, no entanto, as 

recria através do uso de seu traço, de suas linhas retas particulares. Não é apenas a estética 

que se discute, mas sobremaneira o que o leva a desenhar, a estabelecer poder sobre o 

mundo, quando delimita a forma de maneira agressiva e ao mesmo tempo, maleável com 

suas angulações e curvas.  Outra possibilidade de se referir a sua produção como 

quadrada, seria quem sabe, uma tentativa vaidosa de escutar do entrevistador o quão o 

mesmo é importante naquele momento, (comemoração de seus 25 anos de carreira214) 

para as artes plásticas do Rio Grande do Norte. 

Vejamos de que maneira a imagem abaixo é constituída por vários corpos, tempos 

e discursos, evidenciando como ela é, como defende Georges Didi-Huberman, um cristal 

de tempos, a condensação dos tempos navarreanos e de suas subjetividades.   

 

 
213O POTI. 1974, Ed. 02049. Entrevista pelos seus 25 anos de carreira. P.4. 
214 A entrevista estava sendo executada, por várias pessoas em casa do próprio Navarro, contudo uma delas 
se destaca, o então secretário de cultura do estado do Rio Grande do Norte, Diógenes Da Cunha Lima, o 
que poderia gerar ainda mais reconhecimento da produção navarreana, e de sua chancela política.   
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Figura 3: Sem título,1973 

 

Fonte: Acervo particular215 

A imagem, se apresenta como uma bricolagem, composta pelas figuras do 

vaqueiro, do cangaceiro e do faixeiro, uma cactácea típica da formação vegetal da 

caatinga sertaneja. O cacto compõe, ao mesmo tempo, o corpo e a vestimenta do 

personagem. Coerente com toda uma tradição discursiva que o precedeu, desde a obra 

clássica de Euclides da Cunha, o sertanejo aparece como um homem natural, um homem 

rústico, um homem cacto, espinhoso e rude. O cacto, ao mesmo tempo que o veste e 

constitui o seu próprio corpo, fala de sua alma, de sua psicologia, de sua subjetividade de 

homem agressivo e resistente as intempéries do clima e da vida. Se observarmos com 

cuidado podemos perceber que a figura estática, hierática, assume uma postura quase 

estatuária, dando a ideia de pertencer a uma temporalidade quase que eterna, comparando-

se à própria evolução das cactáceas que levam anos, até décadas para se desenvolverem. 

 
215 Em troca de ceder a imagem, o colecionador solicitou anonimato. Muitas das obras de Navarro 
encontram-se em mãos de colecionadores particulares, o que as vezes se cria certa dificuldade de acesso e 
retorno ao lugar que as obras estão, para novas análises. Muitos não se sentem confortáveis de falar sobre 
o valor pelo qual obtiveram a obra, tanto quanto a forma que adquiriram a mesma. No decorrer do texto 
vou apresentar algumas possibilidades dessa resistência.   
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A figura do cangaceiro-vaqueiro-cacto216, o homem-planta, vegetal, está tão integrado à 

natureza e ao espaço ecológico do sertão, a ponto de um pássaro vir pousar, 

tranquilamente, em uma de suas hastes e um cachorro praticamente ignorar a sua 

presença. É como se essa figura sempre estivesse estado ali, integrando assim a paisagem. 

Navarro compõe essa imagem com tempos de espera, ela parece paralisada numa dada 

pose estática, como que dormindo acordada. Seria essa sua concepção sobre os tempos 

do sertão, tempos estáticos, cíclicos, naturais, dormentes, eternos? Essa seria uma 

imagem-tipo, uma imagem ícone, com vocação, como muitas de suas imagens, para se 

tornar emblemática de uma espacialidade mitológica. Uma imagem-potência, até que o 

ato de sua produção a efetiva como objeto, materializando todos os tempos literários, 

políticos, sociais e mitológicos217, aos quais Navarro se integra.  

Chamo o personagem de vaqueiro-cangaceiro, devido a referência ao chapéu 

utilizado pelo bando de Lampião, como ao uso da espingarda, acoplados ao que seria a 

roupa do vaqueiro. A imobilidade do personagem faz lembrar a figura de um ente protetor 

de espaços sagrados da natureza, um protetor do Grande Sertão, permanecendo sempre à 

espera de algo, enfrentando o tempo da eternidade. A mão oposta à da arma encontra-se 

pousada na perna de maneira a dar a ideia de que o ser, está sentado sobre ele mesmo, 

corpo concentrado sobre si mesmo, reafirmando a ideia da espera. A personagem, mesmo 

portando uma arma, não transmite agressividade, à medida que seu olhar não se dirige 

para fora, para uma possível ameaça, mas sim se dirige como que para dentro de si mesma, 

um olhar introspectivo e autocentrado, acentuando a sensação de fechamento em si 

mesma da figura que olhamos e que não nos olha. Essa introspeção dá a figura um tom 

místico, quase sacralizado.  

Um pé calçado, com uma bota de cano longo sem esporas, contrasta com o outro 

pé calçado de alpercata e espora. Navarro opera aqui uma bricolagem, a bota de cano 

longo usadas pelos vaqueiros está despojada das esporas em formato de estrela, 

características, já as alpercatas, normalmente utilizadas pelos cangaceiros, trazem o 

adereço costumeiro de se ver nos pés dos vaqueiros. Vaqueiro, cangaceiro e faxeiro, são 

uma coisa só, uma bricolagem do homem sertanejo com a terra e centenas de anos de 

 
216 Apenas um alerta. Newton normalmente não nomeia suas obras, não encontrei durante o meu estudo, 
argumentos plausíveis que me fizessem entender o contrário. Em alguns depoimentos, os entrevistados 
afirmam nomes, mas me parece muito mais uma ação deles mesmos, do que de Navarro, o ato de nomeação 
das obras.   
217BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998. P.462 
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discursos, políticos, médicos, eugênicos, sanitaristas e literários, pelos quais Navarro, de 

uma maneira ou de outra, foi afetado, em sua formação intelectual e sensível, por isso foi 

afirmado no início da análise, que a imagem era uma bricolagem de tempo e de discursos.  

O vaqueiro-cangaceiro é um protetor dos sertões, do Grande Sertão navarreano, 

das terras conquistadas pelo trabalho do sertanejo. A imagem por fim se compõe com um 

cachorro, um companheiro das andanças pelo sertão, um símbolo de fidelidade dos 

animais aos homens e de proximidade e camaradagem entre eles. Essa imagem foi 

consagrada pela literatura, pelo chamado Romance de 30, notadamente na figura da 

cadela Baleia, mais humana do que os filhos de Fabiano, no livro Vidas Secas, de 

Graciliano Ramos. Essa figura ícone do sertão, a cadela ou o cachorro vira-latas, a 

acompanhar e auxiliar os humanos até nos momentos mais difíceis, como o das retiradas, 

durante as secas, também aparece na literatura navarreana, com a cadela Aparecida218. 

Não nos esquecemos do pássaro, um outro elemento constante nas produções de Navarro, 

que, ao contrário daquele pássaro nascido das memórias da infância, não parece estar 

propício ao voo. Ele também adota uma posição estática, ele também nos leva a pensar 

na eternidade e perenidade dessa cena. Nada nela remete a movimento, a passagem, a 

acontecimento, a mudança. Nada aí remete a história, mas a uma memória marcada pela 

ancestralidade e pela sacralidade, tal como um cristão pensa a natureza. Newton Navarro 

mesmo afirma sobre sua arte que: “Há uma (fase) vertical, faço questão de afirmar, que 

é o misticismo. Mesmo nas paisagens, na flora, na fauna, nos lírios, nos alecrins, nos 

cangaceiros, nos vaqueiros, em tudo, eu sinto a força, a presença admirável de Deus, 

condição da minha Arte.”219 

Essa fase vertical, principalmente desenvolvida nos anos 1970, a que Navarro se 

refere, abrange um momento de sua obra pictórica, quando elabora esteticamente figuras 

esguias, que se especializam, alongando-se para cima, da mesma maneira que cactos, 

como que em busca do céu e do sol. Percebamos como na Figura 03, o personagem é 

longilíneo, se compondo com a cactácea, o mesmo ocorrendo com o pássaro-azulão, na 

Figura 02 e os personagens da Figura 01 (anos 1980), todas elaboradas entre os anos 

setenta e oitenta, do século XX. Há, nas composições de Navarro, uma ênfase no esboço 

e marcação das linhas constitutivas das formas, no uso do traço alongado, como os lírios 

 
218NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011.p.48. 
219GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2.p,28. 
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e o alecrim que ele pinta. Ao se observar a imagem novamente, reparamos que a 

espingarda é integrada à imagem obedecendo o mesmo padrão de uniformidade vertical. 

Newton Navarro afirma, que tal padrão obedece ao que seria um desejo de elevação. Aqui 

o voo do pássaro, deixa de ser evasão e fuga de uma dada vida ou ordem terrenas, para 

outras mais perfeitas, mais harmônicas, para a paz das coisas, para ser um voo em direção 

ao sobrenatural, ao místico, a uma vida para além da vida terrena. Suas figuras 

misticamente se elevam a procura da presença de Deus, dando a sua arte a condição de 

sagrada. Tal condição categoriza a arte navarreana dentro de um aspecto associado à 

produção imagética nordestina quando, 

Cangaceiros e beatos, tipos polares e complementares seriam outras 
figuras sociais incorporadas a figura do nordestino, dando a estes sua 
dupla face de violência e misticismo, quase sempre vividos de forma 
inseparável. O cangaceiro era uma espécie de entidade semi-fantástica, 
mistura de gente e de lenda que abalaram o sertão ainda não domado 
pela civilização. 220 

 

A citação acima nos ajuda a pensar como Navarro elabora um sertão, com figuras 

semi-fantásticas, estabelecendo um lugar místico, em que o cangaceiro é elaborado como 

símbolo de virilidade, misticismo e heroísmo. Sua face violenta é dissimulada por sua 

fusão com a pacífica figura do vaqueiro e naturalizada em sua hierática fusão com o cacto 

catingueiro. Essa construção mítica é apresentada em uma de suas primeiras obras 

literárias editadas, O Abc do Cantador Clarimundo. Essa obra foi apresentada, pela 

primeira vez, em um concurso de poesia, realizado pela prefeitura do Natal, em 1965, 

contudo é importante saber que o texto apresentado foi escrito em 1955, portanto, 10 anos 

antes221. O concurso foi uma homenagem a Câmara Cascudo, por isso foi intitulado de 

Concurso Câmara Cascudo de Poesia. Navarro ganha o primeiro lugar, dessa que foi a 

primeira edição do concurso e dedica a obra a Cascudo, reafirmando, mais uma vez, sua 

busca pela chancela do famoso erudito local para aquilo que fazia.  

O Abc do Cantador Clarimundo trata da história de um poeta popular cego, 

chamado curiosamente de Clarimundo, nascido em um lugar chamado de Boa Vista, que 

 
220  ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nordestino: invenção do “falo” – uma história do 
gênero masculino (1920-1940). São Paulo: Intermeios, 2013.p.169. 
221 GURGEL, Tarcísio. Informação da literatura potiguar. Natal, RN: Argos, 2001.  
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será assassinado pela polícia por cantar as proezas de Lampião. Morto o cantador, seu 

corpo fica estendido, a espera de “[...] um anjo feito sereno222, aos céus sua alma levar...223 

Além do uso de nomes quiasmáticos ou paradoxais para designar o cantador cego, 

e seu lugar de nascimento: Clarimundo e Boa Vista, Navarro fala que:  

 

[...] por esse tempo o sertão  

Tinha seu governador, 

Punhal de prata na cinta 

Bisaco cheio de ouro, 

No largo chapéu de couro 

Muito enfeite de valor 

Seu viajar de conquista 

Despertava o sertão 

E todo bando dos “meninos” 

Com largos lenços vermelhos 

Riscava o chão da caatinga 

[...] Lampião subia a serra[...]  

Sobre o branco das cidades 

Sobre as torres mais afoitas 

Sobre o poder do mandão. 

A legenda de seu nome. 

Montava o dorso do vento, 

Se espalhava no sertão 

Comboeiros de aguardente, 

Tangerinos de boiadas, 

Feirantes os mais humildes 

Chamavam seu nome ardente 

Que vencia a madrugada 

Na esperança do povo, um povo quase descrente. 

[...] cantavam aquela toada, 

Pondo um acento mais forte 

No nome do capitão. 

 
222 Um anjo feito sereno, é o Título dado a primeira biografia escrita  sobre Newton  Navarro. ANDRADE, 
Sheyla de Azevedo. Navarro: um anjo feito sereno. Ensaio biográfico sobre Newton Navarro. Organizado 
por José Correia Torres Neto. – Natal: Edição do autor, 2013. 
223 NAVARRO, Newton. O abc do cantador Clarimundo. Edições Sebo Vermelho, 2011. P. 36. 



 

98 

 

“Élamp, é lamp, é lamp, é lamp 

É lamp... 

É Virgulino Lampião”224 

 

O trecho do poema repete um lugar comum sobre a figura do cangaceiro, a de que 

seria um protetor dos fracos e dos pobres, um inimigo da opressão, a ponto de incendiarem 

a imaginação das crianças, que passariam a desejar ser cangaceiros. A figura do 

cangaceiro é apresentada como estando ataviada com muitos ornamentos caros, tendo um 

punhal de prata na cinta e bisaco cheio de ouro. Na obra, Lampião é o governador do 

sertão, sua força está além do poder do “mandão” e ao subir nas torres mais afoitas se 

transforma em uma entidade, um ser sobrenatural que espalha proteção e estimula a 

resistência e esperança aos pobres desafortunados, ao galopar montado no dorso do vento. 

O cangaceiro é um ser sobrenatural, mítico, um ser lendário que habita os sertões.  

Ao usar sua literatura, como uma ferramenta de auxílio na análise de suas imagens 

pictóricas, procura-se evidenciar continuidades e permanências na produção imagética 

navarreana. Vamos encontrar as mesmas imagens naquilo que escreve, assim como 

naquilo que pinta e desenha. Nesse trecho do OABC do Cantador Clarimundo, Navarro 

desfila uma série de personagens populares e masculinos que formam uma paisagem 

humana do sertão: como feirantes, tangerinos, cangaceiros e comboieiros. O sertão é, em 

Navarro, como em grande parte da produção regionalista nordestina, um espaço 

masculino, contraposto a um espaço urbano que feminiliza. O nome de Lampião é cantado 

por todos esses personagens masculinos, como uma entidade a qual se evocação proteção. 

Se percebe aí um apelo social contra os mandonismos, a pobreza e exploração dos pobres. 

O sertão vai se construindo como um espaço de injustiças, mais ao mesmo tempo de 

valentia, tenacidade e resiliências. Natureza e homem, juntos, compõe uma cartografia 

social da resistência na obra navarreana.  

Evidentemente que Newton Navarro omite as violências cometidas pelos 

cangaceiros contra a população do sertão, os estupros, os espancamentos e toda espécie 

de rapinagem que cometeram. É claro que Navarro tinha conhecimento desses fatos, mas 

o mesmo estava engajado em criar uma mitologia imagética ou pelo menos em reafirmá-

la, na qual o cangaceiro, assim como todo sertanejo e todo o sertão do Rio Grande do 

Norte, seriam personagens e espaço que encarnavam uma virilidade heroica, um tempo 

 
224 NAVARRO, Newton. O abc do cantador Clarimundo. Edições Sebo Vermelho, p. 23, 24, 25. 
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áureo da masculinidade, que ele, como habitante da cidade e dos tempos modernos, não 

podia mais encarnar ou viver. Nele, como em outros autores, o cangaço aparece como 

sendo exclusivamente fruto das opressões e injustiças cometidas por coronéis e pelo 

próprio Estado225. O cangaceiro é um protetor, tal como ele o representa na Figura 03. 

O texto também vincula Navarro ao discurso folclórico, como ele via e dizia o que 

seria a vida e as matérias e formas de expressão ditas populares. Antônio Marquês, amigo 

e marchand de Newton Navarro, assim se refere ao OABC do Cantador Clarimundo: 

[...] Na literatura, destaco, para reforçar sua devoção ao popular, o livro 
O ABC do cantador Clarimundo. É um poema muito bonito e 
autobiográfico, que representa em Newton a vivência da cultura local, 
dos cantadores, muito desprezada pela cidade, e que ele tanto valorizou 
e exaltou na sua obra.226 

 

Duas coisas227 são dignas de serem comentadas na citação. A primeira, a ideia de 

devoção, aparenta estabelecer uma relação quase que religiosa entre Navarro e alguns 

temas que aborda em sua obra, fazendo de sua atividade uma ação sacralizadora. Navarro 

estaria devotado, predestinado a se dedicar a salvação de matérias e formas de expressão, 

de personagens e imagens populares, que estariam condenadas ao desaparecimento, à 

medida que se afirmavam a prevalência do mundo urbano e moderno. Newton Navarro, 

como vários artistas identificados como nordestinos, vive a antinomia de ser um pioneiro 

da arte moderna em seu estado sendo um antimoderno, de ser o introdutor da forma 

moderna na pintura potiguar para tratar e expressar, no entanto, conteúdos tradicionais e 

saudosistas. Newton Navarro, o poeta da cidade, o pintor da cidade do Natal, se dedica a 

temáticas ligadas ao universo rural, ao espaço do agricultura e da pecuária tradicionais, 

aos personagens ligados ao campo, ao universo das manifestações culturais dos pobres. 

A ideia de “vivência da cultura local” objetiva enquadrar a obra navarreana no universo 

da arte popular, que não é necessariamente consumida pelas camadas populares, mas 

produzida a partir das matérias e formas, personagens e cenas que delas adviriam. Newton 

Navarro, assim como Câmara Cascudo, seu êmulo e modelo, é um membro das elites 

intelectuais e políticas do estado, mas que se pretende intérprete e parte do povo, desde 

que esse apareça no passado, com seu rosto folclorizado e não seja o povo ameaçador e 

 
225 FACÓ, Rui. Cangaceiros e Fanáticos. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1972. 
226ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p,117. 
227 Na realidade seriam três comentários de relevância, sendo que o terceiro vou apresentar como um tópico 
independente no último capítulo, que será uma avaliação, de como Navarro foi construído por outros 
indivíduos nos meios artísticos, vinculado a suas relações políticas.  
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politicamente perigoso do presente. Ele também seria produtor da cultura popular, seu 

divulgador e salvador, seu devoto e seu santo.  

A segunda, é a indicação que o poema é biográfico. Navarro teria constituído sua 

obra como um lugar de lembrança de suas experiências de vida. No entanto, o tema central 

dessa sua obra é a vida de um cantador popular, que glorifica os feitos de Lampião e é 

acometido pela violência do Estado, personificado pela polícia, experiências pouco 

prováveis de ter sido vividas pelo intelectual famoso. Só podemos aceitar a ideia de um 

traço biográfico na obra, se pensarmos que a relação navarreana com o sertão e seus 

personagens, não é apenas de ordem empírica ou vivencial, mas também de ordem 

intelectual e narrativa. Faz parte de sua biografia e da produção de sua subjetividade todas 

as leituras, as memórias, todo o imaginário a que teve acesso sobre o sertão, seus 

personagens e as sobre as relações de opressão, violência e injustiças a que estariam 

submetidos. Em muitos momentos ele parece se identificar e se projetar nesses 

personagens oprimidos, violentados, humilhados e injustiçados. Temas como o da prisão 

e da violência são recorrentes tanto em sua obra, como em seus depoimentos. O Cantador 

Clarimundo é um personagem nascido de toda uma tradição narrativa, mas também da 

subjetividade navarreana, sendo assim é entendível o princípio autobiográfico.  

Não obstante essa pretensa vinculação existencial do autor com o universo 

popular, rural e sertanejo, temos que compreender que Navarro nasce e se forma numa 

cultura em que circula todo um arquivo de imagens sobre o sertão, em que prevalece um 

conceito de sertão, imagens e conceito que foi sendo elaborado e reelaborado entre o final 

do século XIX e início do século XX.Com a expansão do conceito de civilização 

eugênico-sanitarista228 e do orientalismo, surge o conceito que define o sertão como o 

espaço da não civilização, da selvageria e da ignorância, de uma miscigenação 

degenerante, tanto do ponto de vista genético, como moral e psicológico, espaço que 

comprometeria os projetos modernizadores das elites urbanas da Primeira República 

(1889-1930). O fruto das misturas raciais indesejáveis e da vivência e habitação e numa 

 
228 Durante o século XIX. Surgiram uma serie de teorias medicas vinculadas a elementos sociais. As 
primeiras descobertas da genética, da teoria evolucionista Darwiniana, os estudos de Mendel e da 
hematologia, propiciaram o surgimento de um ambiente que favoreceu a eclosão das ideias de Francis J. 
Galton, intituladas de Eugenia. Basicamente a Eugenia compreende que as populações pobres e 
miscigenadas, são pobres porque tal condição é oriunda de questões genéticas e não de condições 
socioeconômicas. DA SILVA, Francisco Teixeira. O século sombrio: Uma história Geral do Século XX. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.5. Pobres e mestiços são naturalmente levados a violência, vícios, 
preguiças e comportamento sexual degenerado. Nessa perspectiva o sertanejo estaria muito bem 
enquadrado. 
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natureza inóspita seria o sertanejo, um tipo racial e social. Construído no século XIX, 

como um sujeito do interior do Brasil, supersticioso, de pele escura pela mestiçagem ou 

por ser queimado do sol, possui uma indumentária que o caracteriza, que lhe dá 

identidade: veste camisa de algodão, ceroulas, alpargatas, espingarda no ombro e faca de 

caça na cintura. Sendo pouco letrado e menos civilizado que o indivíduo europeu e do 

litoral.229 

O interessante é perceber de que maneira Newton Navarro apresenta uma arte 

reativa a essas falas eugênicas e vai se apropriando de vários discursos que vão formando 

a identidade do sertão, lembrando que ele conheceu um sertão que passava por processos 

de modernização, ligados à produção algodoeira, quando Primeira República (1889-

1930), ou a mineração, intensificada durante a Segunda Guerra (1939-1945). O professor 

Tarcísio Medeiros nos traz uma descrição da economia do Rio Grande do Norte na 

primeira metade do século XX, que nos ajuda a compreender a dinâmica econômica do 

estado no período referido e as mudanças que ocorriam naquele momento,    

Geradores do desenvolvimento, no plano econômico, os produtos como 
açúcar, algodão, sal, e as atividades da agricultura, criação e pesca, 
durante os primeiros 50 anos do século XX, sofreram modificações pela 
introdução da máquina e novas técnicas, como, também, a essas 
riquezas de sustentação se juntaram a cera de carnaúba, explorado em 
larga escala, e os minérios, a partir de 1940230. 

 

É o sertão, que passa por essas transformações, que Newton Navarro, ainda criança, 

conhece em seu período das férias nas fazendas da família Bilro, no município de 

Angicos. Portanto, a vida de Navarro acompanha essas transformações tecnológicas e 

consequentemente sociais. Ele é um observador das mudanças nas noções de produção e 

de tempo, no sertão. Navarro, de certa maneira, assiste ao deslocamento social de sua 

família paterna, ou pelo menos de seu pai, que sofre as consequências da inserção da 

economia e da sociedade sertanejas nos ditames da ordem capitalistas, perdendo sua 

condição de produtor e proprietário, se proletarizando ao se tornar um “mero classificador 

de algodão” 231, como se referiu ao pai em alguns momentos. 

 
229 KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. 2.ed. Tradução de Luís da Câmara Cascudo. Recife:  
Coleção Pernambucana, 1978, p.98-99. 
230 MEDEIROS, Tarcísio. Aspectos geopolíticos e antropológicos da história do Rio Grande do Norte. 
1973 p. 140. 
231 Ver nota 91. 
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O universo imagético construído por Navarro, aparenta negar as mudanças 

tecnológicas, construindo um sertão norte-rio-grandense cristalizado no tempo, não 

afetado pelas mudanças tecnológicas, nem pela nova lógica capitalista que se instaura. Os 

personagens que o povoa nada tem que ver com a nova realidade em que esse espaço 

vive. Ainda são os personagens dos sertões coloniais, como a imagem do vaqueiro (Figura 

04), que ocupam o primeiro plano na paisagem humana desenha por Navarro para o 

sertão: 

Figura 4: Sem título, 1973. 

 

Fonte: ALMEIDA, 2015. 

A imagem acima possui várias camadas de temporalidade e sentido. Tempos que 

remetem as suas memórias até os tempos diversos ligados as distintas figurações que esse 

personagem já tivera na cultura brasileira. Muitas são as semelhanças, por exemplo, com 

a descrição feita pelo cronista Henry Koster, no início do século XIX, como: a cor da 

pele, a indumentária e a alpargata. Não posso garantir que Navarro leu ou teve qualquer 

acesso a obra de Koster, que foi traduzida por Câmara Cascudo e editada em 1978, até 

porque a pintura é de 1973, contudo não podemos negar as semelhanças. Apesar de haver 

diferenças, pelo menos as ausências da faca de caça e da espingarda ao ombro, no geral a 

imagem obedece a visibilidade clichê da figura do vaqueiro sertanejo. Em outras obras 

de Navarro, o vaqueiro estará munido da faca ou da espingarda, se aproximando ainda 

mais do tipo descrito por Henri Koster. Navarro talvez não tenha lido necessariamente 
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Viagens ao Nordeste do Brasil232, onde se descreve a figura do vaqueiro, mas, 

provavelmente, teve contato com os chamados tipos brasileiros desenhados pelo artista 

peruano Percy Lau, para a Revista Brasileira de Geografia, nos anos cinquenta, desenhos 

que tiveram uma intensa circulação, sendo reproduzidos em várias outras publicações, 

inclusive em livros didáticos. Dois anos após a pintura de Navarro, no ano de 1975, eles 

aparecem publicados no livro Tipos e aspectos do Brasil. Suas formas de conhecimento 

sobre vaqueiro-sertanejo, além da sua própria observação in loco, seriam, portanto, todo 

um arquivo de imagens já disponíveis na forma de poesias, escritos literários, fotografias, 

desenhos e ilustrações, relatos folclóricos, etc.  

Chamamos a atenção para o poder educativo e reiterativo da imagem. Ao 

olharmos a figura somos tomados pela sensação de verossimilhança, justamente porque 

ela remete para um arquivo imagético do qual também partilhamos. Tendemos, portanto, 

a achar que aquilo que o pintor produziu, foi aquilo que ele viu. Para muitas pessoas o 

vaqueiro é realmente como esse que Navarro nos trouxe. Roupa de couro, para proteger 

contra o sol abrasador e a caatinga seca e perfurante, composta de bromeliáceas, 

quixabeiras e cardeiros. Na imagem não se faz menção alguma ao sol, a vegetação da 

caatinga ou a qualquer outro signo que remeta a visibilidade consagrada do sertão. Não 

há nela referência a seca, ou mesmo ao Nordeste ou o Rio Grande do Norte, mas somos 

levados por uma educação do olhar, a situarmos a figura no interior dessa constelação de 

imagens ausentes. Para que ela faça sentido, para sabermos do que ela trata, vamos além 

dela e a associamos ao universo de imagens de onde provavelmente ela saiu. Somos 

atravessados por vários discursos, não apenas navarreanos, mas inclusive por falas e 

imagens, que porventura, também compuseram o olhar e a sensibilidade de Navarro. Nós 

lemos as suas imagens a partir das referências que com ele partilhamos e, ele, por sua vez, 

para ter suas imagens legíveis, as fabricava com e remetia as referências que sabia 

partilhada por muitos. Dessa maneira podemos perceber que a obra artística de Newton 

Navarro foi também uma ferramenta de construção da identidade de seu espaço e do 

espaço daqueles que com ele convivia e partilhava referências culturais e artísticas: o Rio 

Grande do Norte. 

 
232KOSTER, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil. 2ª edição. Tradução de Luís da Câmara Cascudo. 
Recife, 1978. Coleção Pernambucana. 
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Numa das mãos, o vaqueiro traz a macaca233 , na outra as esporas. Em seu rosto 

triangular, um ar de seriedade e talvez tristeza, mas em todo caso de profunda reflexão. 

Mais uma vez, as figuras navarreanas não nos olha, não nos encara de frente, não lançam 

um olhar para além do quadro que as aprisionam. Esse vaqueiro traz o mesmo olhar 

introspectivo, como se olhasse para seu próprio interior, que já vimos na figura do 

cangaceiro. Ele parece absorto em si mesmo, alheio ao que se passa a sua volta ou a sua 

frente, ensimesmado, autocentrado, fechado sobre si. A sensação de isolamento, solidão 

e alienação se acentua a medida que ela parece ser uma figura suspensa em meio ao nada, 

como que sentado e sustentado por uma linha, por traços, que não se sabe a que se ligam. 

É quase o sertanejo euclidiano, aparentando preguiça, indolência e fragilidade. Homem 

de aparência frágil e subnutrida, mas que, a qualquer momento, pode se apresentar para 

a luta. Lembro que a produção artística permeia as subjetividades e o inconsciente, não 

tendo, necessariamente, nenhuma ligação direta com a realidade. A pintura pode 

expressar uma lembrança, uma encomenda feita por alguém ou por uma instituição, a 

invenção relativamente autônoma de imagens e enunciados, estando aberta, assim, a 

várias possibilidades de construção. A imagem seguinte (figura 05), por exemplo, nos 

coloca diante de outra elaboração navarreana para a ideia do vaqueiro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
233 Objeto de açoite usado normalmente no cavalo. FARIA, Oswaldo Lamartine de. Vocabulário do 
criatório norte-rio-grandense. 2 Ed. Natal:1997. Fundação Jose Augusto. p.94. 
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Figura 5: Sem título, 1973. 

 

Fonte: ALMEIDA, 2015. 

A imagem parece buscar afirmar a ideia de nobreza do vaqueiro, pela verticalidade 

e pela monumentalidade da forma. A figura se aproxima da tradição longuíssima na 

cultura Ocidental, da estátua equestre, do homem nobre e poderoso montado a cavalo, um 

homem a cavaleiro, acima de todos, notadamente daqueles que andam a pé, que são 

pedestres. Em vários discursos, o vaqueiro vai se definir tanto por uma constituição 

fenotípica quanto por sua profissão. Assim o sertão é construído como o espaço de 

exercício de atividades econômicas em que teriam centralidade de sujeitos sociais de 

origem popular, a famoso mito do caráter mais democrático da sociedade sertaneja, 

veiculado por autores potiguares, da convivência de Navarro, como Câmara Cascudo e 

Oswaldo Lamartine. No sertão navarreano, homem e trabalho se confundem, sendo parte 

de uma mesma matriz geradora de um dado Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte 

-Sertão. Homem, trabalho e ambiente natural compõe-se em uma paisagem psicossocial. 

O indivíduo é a profissão que exerce, numa operação em que molda o seu corpo, a 

natureza a sua volta e, neles, a sua personalidade. O esquema interpretativo naturalista, 

social darwinista, encarnado na obra de Hipollyte Taine, que articulava raça, meio e 
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história, tão bem plasmado na obra mestra de Euclides da Cunha, ainda se faz repercutir 

nessa construção da figura do vaqueiro como um homem-natural:  

Dentre as tarefas assinaladas àquele, estavam: amansar, ferrar, curar o 
gado; queimar os campos; abrir cacimbas e bebedouros; e sobretudo, 
vigiar as reses. Passava seu tempo nos pastos, vestido quase por inteiro 
de couros, exigência do mato arbustivo, eriçado de acúleos [...]234 

O vaqueiro falaria pouco, seria solitário, apesar de ter família; sempre absorto nas 

atividades com os rebanhos. Homem macho, viril e nobre. Sua montaria remete aquelas 

da nobreza medieval. Entre os vaqueiros não existiria desigualdade social, econômica ou 

racial. Seria um indivíduo livre,235o próprio símbolo de quem não se subjuga, de quem 

leva a vida sobre si mesmo. Homem que, em uma operação inversa daquela prevista pelo 

discurso da eugenia, torna a miscigenação uma ação de engrandecimento, sendo ela a 

gênese de um indivíduo física e psicologicamente superior, valoroso, que mantém uma 

tradição de bravura, destemor e coragem. “Ser chamado vaqueiro é título honorifico que 

todos ambicionavam”.236 

A imagem associa e aproxima o vaqueiro do cavaleiro andante medieval. Ele seria 

a encarnação da honradez, da virilidade e da nobreza de caráter. Ser nobre estaria na 

natureza do vaqueiro. A nostalgia em relação ao que teria sido a sociedade aristocrática e 

senhorial do sertão, aparece nessa idealização de uma nobreza subjetiva de seus 

personagens.  A imagem evidencia uma austeridade e rigidez em seu corpo, que quase 

nos lembra uma estátua, mas também a uma aparição fantasmagórica237. Ela não deixa de 

ser uma figura composta a partir da sobrevivência de outras imagens, uma espécie de 

aparição e reaparição de imagens seculares, pertencente a fantasmagorias vindas de outros 

tempos. Navarro dá corpo a essa somatória de falas e tempos, resignificando essas 

memórias, acrescentando e retirando elementos. O vaqueiro modulado em sua roupa de 

couro, que mais parece uma armadura medieval, está segurando uma corda de couro, com 

laço na ponta, com a qual irá laçar o boi barbatão.  

A construção dessa imagem parece se orientar a partir de três pressupostos, que 

seriam comuns a toda obra navarreana: O primeiro é o pertencimento regionalista das 

imagens e temas que daria singularidade a sua obra: a ideia de Nordeste e, por extensão, 

 
234 QUADROS, Jânio. História do Povo Brasileiro. v. 2. J. Quadros Editores culturais,1967, p.227.  
235 QUADROS, Jânio. História do Povo Brasileiro. v. 2. J. Quadros Editores culturais,1967, p. 900-901. 
236 Ibid, p.227. 
237DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: história da arte e tempo dos fantasmas segundo 
Aby Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. 
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de Rio Grande do Norte, enquadraria e daria sentido de conjunto a toda a gramática visual 

e sígnica que produziu. Sua produção estética seria regida por esse pertencimento espacial 

e identitário. O Nordeste, e o Rio Grande do Norte, seriam, também, uma estética, além 

de temáticas. O vaqueiro, como outros tipos ditos nordestinos e/ou potiguares, seria o 

alicerce gerador de uma espacialidade, como se existisse vaqueiro apenas no Nordeste ou 

esse fosse o personagem, o tipo humano que necessariamente definisse a região.  

Navarro associa, obrigatoriamente, a figura do vaqueiro e a do homem nordestino, 

e, por extensão, a do homem do Rio Grande do Norte. Ao ler a imagem, um leitor menos 

atento poderia acreditar que o Nordeste é composto apenas por vaqueiros, ou se é um 

vaqueiro, o é por estar no Nordeste, ou se existem vaqueiros, estamos no Nordeste. Na 

concepção de Navarro, até Dom Quixote se apresenta como um vaqueiro238, como já citei 

no início do capítulo. As implicações dessa associação são significativas, pois o lendário 

cavaleiro da triste figura, perdido em um tempo que não é mais o seu, vivendo de mitos, 

de visões, de delírios, de enganos e ilusões parece dizer algo da forma como o próprio 

Navarro se sentia em relação a seu tempo e como figurava seus personagens, inclusive o 

vaqueiro. Normalmente pessoas idealistas, de sonhos despedaçados, indivíduos 

injustiçados, violentados pela sociedade239. Os personagens navarreanos são Dom 

Quixotes, assim como talvez se considerasse o próprio Navarro, um homem em luta 

contra os monstros de seu tempo, com os recursos figurativos e imagéticos de outros 

tempos. Assim como Dom Quixote é inseparável de seu cavalo Rocinante, o vaqueiro é 

um homem-centauro, imagem tantas vezes repetidas na literatura brasileira, um homem 

inseparável de seu cavalo, o mais nobre e precioso dos animais, para os sertanejos que 

podem pagar por eles, que não fazem tristes figuras. O vaqueiro da imagem é um ser 

altivo, de uma nobreza inerente a sua postura imóvel, ereta, que monta em um cavalo 

robusto, tão viril quanto o cavaleiro. O segundo pressuposto é o de que sua arte, a arte 

navarreana, seria uma expressão telúrica, uma expressão de sua terra. Assim como 

Câmara Cascudo era a encarnação por escrito do Rio Grande do Norte, Newton Navarro 

teria realizado a encarnação na pintura do ser potiguar. Sua arte nasceria das forças 

gerativas e produtivas da terra, daí a impossibilidade do abandono do lugar de origem, a 

impossibilidade de alçar voos para fora da terra, aprisionamento provinciano de que 

também foi vítima Câmara Cascudo. Assim como o vaqueiro, homem macho, viril, 

 
238 Ver nota, 32 
239NAVARRO, Newton. Os mortos são estrangeiros. 2. Ed. Natal: A.S Editores, 2003. 
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controla o feminino, ligado à natureza, na doma dos animais, o pintor doma a natureza, a 

submete através da arte e do estilo. Os corpos dos personagens e figuras navarreanos, 

sejam esses humanos ou animais, são desenhados como seres que expressam a própria 

virilidade da terra máscula do sertão, do Nordeste, sendo expressões de uma 

masculinidade telúrica. Sujeitos ligados à violência, à força e a profissões rústicas e rudes, 

como vaqueiros e cangaceiros. Indivíduos populares, de profissões e ações ligadas à 

resistência física e psicossocial a um meio inóspito e a uma sociedade hostil. A natureza, 

as cores e as sensações que provocam, sempre estão em evidência, imbricadas com figuras 

humanas, muitas moldadas na relação com essa natureza. O próprio corpo da imagem é 

verticalizado, longilíneo, na forma de cactáceas. O sertão navarreano é um mundo 

masculino, é Angicos, seu pai e suas memórias de infância. O Nordeste, que é apresentado 

por Newton Navarro, é um espaço que naturaliza a composição dos corpos e o 

comportamento dos sujeitos e até mesmo dos animais, não sendo um lugar produzido por 

uma série de instrumentos políticos, sociais e econômicos, como se o Nordeste não fosse 

uma invenção240 elaborada por interesses particulares e de classe que permearam todo o 

século XX. 

O terceiro pressuposto da obra navarreana, expresso pelas figuras 5 e 6, é a 

naturalização e animalização do espaço sertanejo e nordestino. Imagens de animais estão 

presentes em muitas de suas obras que remetem para o espaço sertanejo, sejam animais 

domésticos, sejam aqueles ao universo das fazendas de pecuária como o boi ou o cavalo. 

O sertão é o espaço da animalidade, é o espaço da natureza, é o espaço do bicho, até do 

homem-bicho. Na obra de Navarro não figuram, significativamente, os animais sertanejos 

“sem nobreza”, os jumentos e os burros, mais ligados as atividades de trabalho e, portanto, 

as camadas populares, mas apenas touros e cavalos, os animais nobres e ligados as elites 

sertanejas, seus proprietários e admiradores. Enquanto jumentos e burros rementem não 

apenas a falta de inteligência, mas a servidão, ao trabalho baixo ao tacão e ao chicote, 

remete a subalternidade, à subserviência, o touro potente e reluzente, o cavalo soberbo e 

de pelo brilhante, indiciam a superioridade, a rebeldia, a força indômita, o poder, a 

nobreza telúrica e máscula. Quando o cachorro aparece em sua obra, é para remeter a 

noção de companheirismo e subserviência ao vaqueiro. Os animais navareanos, na maior 

parte das vezes, não apenas compõe a imagem, como figuras secundárias, mas ocupam o 

 
240ALBUQUERQUE JR, Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. 2. Ed. Recife: FJN, Ed. 
Massangana: São Paulo : Cortez, 2001.  
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próprio centro da cena ou são delas o tema principal. Na figura 5, o cavalo é inseparável 

da figura do vaqueiro, ele a constitui como um elemento indispensável, como atributo 

essencial para a sua identificação. 

Observa-se a próxima imagem: 

Figura 6: Sem título, 1986 

 

Fonte: Acervo particular241 

Na figura acima, um outro traço marcante da pintura de Navarro, a não 

frontalidade das cenas e figuras. O universo sertanejo é muitas vezes figurado em cenas 

que se deslocam no sentido inverso do olhar de quem mira os quadros. As figuras sem 

rosto, sem frente, como bem nos fala Anthony Giddens, remetem a ausência de identidade 

individual, elas são figuras que representam um coletivo, elas são figuras emblemáticas, 

típicas242 que remetem ao mundo rural sertanejo, encarnação genérica do vaqueiro, do 

homem a cavalo, na perseguição ao touro, qualquer touro, num espaço também 

genericamente identificado como sertão pela presença do sol vermelho e abrasante e pela 

cor arenosa da paisagem. Cores quentes do sol em que a figura do vaqueiro (Figura 6) 

encarna o cavaleiro viril de armadura, recoberto de couros confundindo-se com o próprio 

cavalo, símbolo de seu status na sociedade pecuarista, laço pronto a pegar o boi. As cenas 

navarreanas trazem o cavalo, o touro, animais de força, nobreza e sensualidade, 

associados, à resistência e à violência. Animais que estruturam a paisagem sertaneja, 

 
241 O colecionador solicitou o anonimato em troca da disponibilização das obras. 
242 GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade. São Paulo: UNESP, 1993. 
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como se o sertão fosse resumido, metonimizado por essas atividades e por esses animais.  

Existe um onirismo erótico na produção de Navarro, que é visto na configuração dos 

corpos desses animais e desses homens em ações de confronto e competição, momento 

congelado em que o homem-macho, se iguala e supera a natureza também eminentemente 

masculina, encarnada pelo boi, que é alcançado, derrubado e dominado. 

 

Figura 7: A colheita do algodão, 1987. 

 

Fonte: acervo particular. 

Mas, o sertão é também a paisagem verde, quando do bom inverno, da estação das 

chuvas, quando a caatinga se torna luxuriante. É o sertão verde dos roçados e plantações 

de algodão. Filho de um classificador de algodão, Navarro parece trazer na figura 7 mais 

um indício de que muitos de seus quadros são autobiográficos. É por isso mesmo, que a 

pintura é um documento-sensível, que não é simples de ser analisado. Exige-se uma 

arqueologia243 ainda mais apurada, uma ação revestida de complexidade quando o 

historiador analisa a obra, não pode esquecer que a mesma é uma parte do artista, nascida 

de suas sensibilidades. Na obra, lembremos mais uma vez, encontram-se várias camadas 

de tempo concomitantes: o tempo passado das memórias do artista, o tempo presente da 

feitura da obra pelo artista, o tempo da própria obra e o do expectador que a contempla, 

não esquecendo aqui o tempo também do próprio historiador que a analisa. A diferença 

dele (o historiador) para um observador comum, é que aquele tem consciência que a 

 
243FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 8.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. 
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imagem não é ingênua e produz discurso de verdade, constrói realidades, causa efeitos 

sobre quem a olha. Da mesma forma que o deus Protheus é tido pelos gregos como uma 

entidade que tem a capacidade de criar realidade, a imagem também o faz, lembrando 

Didi-Huberman, quando se refere a Tela-Proteu,244 o lugar de construção de 

possibilidades do real, uma construção de verdade, demonstrado o poder de 

convencimento da imagem, porque as experiências formam imagens, e são capazes de 

crias sensações no próprio observador.  

Corpos fortes e virilizados, mas dobrados pelo esforço da repetição de gestos de 

trabalho: o de se curvar para apanhar, pegar e colocar no bisaco os capuchos de algodão. 

Trabalho repetitivo, monótono, extenuante e tão pouco lucrativo para o trabalhador que 

sofre todo tipo de exploração.  Homens e mulheres submetidos pelo esforço, pela dor nos 

corpos, em plena resistência ao sol. A colheita do algodão se apresenta como um 

documento, constituído concomitantemente por uma imbricação de tempos, tempo da 

memória do pintor, tempo de execução da obra, tempo do expectador e por espaços como 

o do quadro e aqueles para os quais o quadro remete: o campo, o sertão, o Rio Grande do 

Norte, o Nordeste.  A pintura é documento produzido em uma dada temporalidade, 

formando assim um espaço de memória que estabelece uma verdade para quem olha. Esse 

quadro cenifica e dá estatuto de verdade a uma dada maneira de se colher o algodão, a 

uma dada forma econômica dita tradicional.  

Há um elemento importante a ser comentado, a mudança do tema. Apesar do 

espaço geográfico ser o sertão, as obras navarreanas, em sua grande maioria, apresentam 

o sertão como o espaço do cangaço ou da pecuária, dos vaqueiros e animais desse 

universo social e econômico. A atividade algodoeira, ou mesmo as atividades agrícolas 

do espaço sertanejo, pouco são tratadas em sua obra. Tendo sido o um classificador de 

algodão, tido por sinal como um dos melhores do estado, por que o diminuto espaço dado 

a essa atividade em sua obra, na qual o quadro acima é uma exceção? Obediência a uma 

visibilidade clichê do sertão que invisibiliza o sertão verde, agrícola, produtivo ou 

vergonha pelo deslocamento social e econômico sofrido por sua família? Atividades 

pouco viris, atividades que remetem ao imaginário da escravidão, do trabalho cativo, 

subordinado, ao trabalho de pobres que viviam debaixo do poder de alguém. Se o 

cangaceiro é o herói lutador pelos fracos, pobres e injustiçados, os apanhadores de 

 
244 HUBERMAN, Didi. Que emoção! Que emoção? Lisboa: Imago, 2015. s.n. A Tela-Protheus é o lugar 
de construção de possibilidades do real. É uma construção de verdade. 
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algodão não se apresentam nessa perspectiva de sujeitos socialmente ativos e altivos. A 

relação de Navarro com o universo do algodão o deixa exposto a aceitar essa relação entre 

trabalhador rural, da terra, e fraqueza, subalternidade. Possivelmente isso explique a 

ausência de imagens que se referem ao algodão e a agricultura em sua obra.   

O mais surpreendente, nesse silencio acerca da atividade algodoeira, é que ela foi 

tomada como ícone da identidade potiguar, desde que a oligarquia algodoeira seridoense 

tomou a rédeas políticas do estado do Rio Grande do Norte, no final da década de dez do 

século passado. A construção da tradição algodoeira do Rio Grande do Norte foi 

naturalizanda, como se ela fosse inerente à própria região e as pessoas que aqui vivem. É 

como se sempre a agricultura do algodão tivesse existido desde sempre, como se a 

cotonicultura estivesse em estado de permanência eterna, desde um tempo impossível de 

ser alcançado e que o norte-rio-grandense fosse naturalmente um trabalhador dessa 

atividade. A pintura cristaliza um tempo em que não parecem existir cidades, em que o 

campo é o espaço das experiências que formam o Rio Grande do Norte, e sendo esse 

apenas um mundo rural e sertanejo. 

O tema dos animais é recorrente, sendo que o touro e o cavalo possuem local de 

destaque no imaginário navarreano.  A próxima imagem é muito significativa. 

Figura 8: Sem título, 1987. 

 

Fonte: Acervo da Pinacoteca do estado do Rio Grande do Norte. 

 

Dorian Gray Caldas, se referiu a uma fase da obra de Navarro, cujo tema seria o touro: 
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Newton era um criador e um adaptador. Com muita facilidade, absorvia 
o tema e fazia. Tem uma fase dele de Tauromaquia que é de Picasso. 
Picasso tem uma fase de touros. Newton fez uma exposição em 
homenagem a Picasso só com os temas de touro. Só que Newton no 
estilo dele não criou nada parecido com Picasso. [...] 245 

 

A pintura chama a atenção pela própria constituição da imagem. O touro no centro 

da obra, em primeiro plano. Animal forte em posição de agressão, cabeça baixa, pata da 

frente ciscando, recoberto por uma poeira, formando uma espécie de aura colorida que o 

separa e destaca de uma paisagem bastante clichê do sertão, composta pelo sol, pelos 

cactos e pedras, pelos urubus. Essa aura de luz lhe confere um caráter sagrado e 

fantasmagórico. É o touro barbatão,  

Invencíveis e desaparecidos nas cerras e várzeas, bebendo em olheiros 
escondidos [...] vaqueiros destemidos iam buscar esses barbatões, com 
alardes de afoiteza e destemor. As vezes o boi escapava e sua fama 
crescia pela ribeira.246 

Touro pronto para atacar, à espera da valentia do vaqueiro que quer fazer fama as 

suas custas. Na paisagem cinzenta, uma boiada confunde-se com as pedras. O touro 

adquire aí dimensões míticas, sobrenaturais, é uma entidade, não um animal comum. O 

mítico poder regenerador do animal, onde suas patas tocam, a caatinga fica verde. O mito 

é um discurso figurativo247 onde o que histórico, terreno, natural se torna supra terreno, a 

histórico, sobrenatural. O touro encarnaria aí a força viril da natureza, o poder masculino 

da fecundação, da criação de vida. Ele simboliza o exercício de poder masculino da 

fecundação e proliferação dos rebanhos, dentro da sociedade sertaneja. Quando o bom 

vaquejador submete a violência e o poder do animal, ele afirma a superioridade de sua 

macheza, de sua virilidade. Para Navarro, um admirador das forças telúricas que 

representam a macheza, a virilidade, a potência masculina, o sertão é o cenário 

privilegiado para a atuação desses personagens.  O touro, como representação de poder, 

de virilidade é recorrente no mundo ocidental, desde a Grécia antiga248. O touro de 

Navarro não deixa de remeter ao mito do Minotauro, indiciando como as sobrevivências 

das imagens são constitutivas das obras de arte. O touro navarreano, assim como os touros 

pintados por Picasso, que teriam sido sua referência, representa a força viril primitiva, a 

 
245CALDAS, Dorian Gray. O tempo de Newton. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013, p.57. 
246 CALDAS, Dorian Gray. O tempo de Newton. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013, p.166. 
247BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998, p.482.  
248 BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998, p.645-650. 
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macheza selvagem, objeto de um onirismo erótico, em que o animal se compõe de uma 

dimensão de sonho, sexo e violência. O touro condensaria a ideia da “Alma do Grande 

Sertão”249, sendo mais uma entidade do que o animal em si. Navarro estabelece pela 

imagem a condição de domínio dessa natureza violenta e masculina conotada pelo animal 

bravio, 

Se você voltar a uma pesquisa da caverna, chegara à conclusão de que 
os primeiros denunciamentos do homem, em termos de traço, eram 
abstratos. Porque dentro da caverna o homem imaginava o touro que 
não conseguia dominar, mas no desenho, ele dominava, quer dizer, ele 
se abstraía do poder físico para chegar ao poder criador, e aí estava o 
artista.250 

Nessa citação fornecida pelo próprio Navarro, fica clara não apenas seu 

fundamento estético, o traço, já discutido, mas a ideia de dominar a natureza. Sua força 

criativa está a serviço do domínio do animal e de sua energia imanente. Para Navarro o 

poder do artista está na ação de dominar e controlar o mundo. A caverna seria o mundo, 

o cotidiano em que Newton Navarro é vulnerável, mas enquanto artista possui a 

capacidade de sair da caverna e adentrar em outro lugar, o sonho. É assim, no universo 

onírico, que o artista se faz poderoso a ponto de submeter a própria força do mito, energia 

telúrica, masculina por excelência: o touro. O uso da palavra denunciamento exige outra 

reflexão: o artista Navarro se apresenta com a responsabilidade de falar, de expor ao 

mundo alguma coisa. Navarro opera arte como um discurso político-social, em que o 

posicionamento como sujeito vai se constituindo em seus temas, mas também em seus 

traços e cores. Eles são escolhas muito especificas que dão sentido a sua produção.  

Na próxima imagem aborda-se a religiosidade do vaqueiro. O vaqueiro de joelhos, 

em oração de agradecimento é um ícone da tradição. Assim como o touro da figura 

anterior, ele é iluminado por uma aura que confere a cena, o sentido do sagrado. Em 

Navarro o sertão é um espaço sacralizante e sacralizado, sagrado, de negação do mundo 

dessacralizado e materialista das tecnologias, do urbano, do moderno. Oreligioso, o 

sagrado, a fé seria o contraponto para um mundo sem valores, que não o monetário. O 

sertanejo é aquele que invoca a ajuda dos santos, de Deus, das forças sobrenaturais para 

obter a solução para seus problemas, diante de sua miséria e de seu desamparo por parte 

 
249 EDUFRN, 2013.  Sete poemas quase inéditos & outras crônicas não selecionadas, p. 40. A ideia do 
grande sertão, está associada ao mundo onírico criado por Navarro. Um sertão de abundância e paz, onde 
não existe secas, nem injustiças. O grande sertão é um universo magico, sobrenatural.   
250 GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2. p,26.   
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dos poderes públicos. A seca aqui é apenas o mecanismo de evidência da superioridade 

das gentes do sertão, é um caminho para mostrar a resistência dessa população de muita 

fé, diante das agruras da vida.  

Figura 9: Sem título, 1985. 

 

Fonte: Acevo da Pinacoteca do estado do Rio Grande do Norte 

 

Nota-se que nesse quadro o sol é desbotado, acinzentado, como se até ele tivesse 

sido calcinado por sua própria ação. Como na figura 7, a paisagem de fundo em cinza, 

serve para destacar as figuras coloridas, as figuras que são centrais a cena. O vaqueiro-

beato, o vaqueiro crente, também está imerso numa luz aurática, que trasborda de seu 

corpo, conferindo sacralidade a seu gesto de adoração. No primeiro plano os cactos 

parecem ganhar vida pela mediação do gesto que conecta céu e terra. Navarro ilumina e 

dá cor, confere vida, encarna o que quer que o observador veja. A paisagem de seca serve 

para evidenciar a religiosidade e a tenacidade do homem ajoelhado, como um cavaleiro 

medieval, que está prestes a receber a investidura de seu suserano, nesse caso, do divino.  

A imagem é um pintura-passagem que nos leva a cruzar os tempos, a nos 

encaminhar para distante da histeria capitalista obsessiva por produção e velocidade. O 

observador é jogado, arrebatado por uma verdade, a religiosidade e o milagre alcançado. 
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Nota-se que as partes que não estão em cinza, são o vaqueiro, a capela, e a água aos pés 

da capela. O sagrado está no conjunto dos elementos dispostos em profundidade entre a 

pequena capela e as cactáceas. No centro, o penitente em agradecimento e a água tão 

necessária e desejada. O personagem é um vaqueiro, não um agricultor. É o vaqueiro 

símbolo de masculinidade e nobreza na obra navarreana, de costas, sem rosto. Não é um, 

mas todos os vaqueiros em sua anti-modernidade religiosa, que se prostram em 

agradecimento ao divino pela condescendência da vida e da água concedidas, como o 

líquido amniótico na placenta. A água vida, sobrevivência, sensualidade dos prazeres de 

matar a sede dos humanos e dos animais. 

Paisagem integrada ao homem, sem distanciamentos entre os elementos naturais. 

Homem e a caatinga compondo o mesmo espaço que se torna o lugar do vaqueiro. Quanta 

coisa Navarro nos indica em sua sensibilidade. A ausência do rosto, a água e o corpo do 

vaqueiro sacralizado, o sol agora desbotado, o sagrado na ação do homem ajoelhado em 

agradecimento. A negação do moderno, mesmo quando utiliza sua estética, suas técnicas, 

suas pigmentações. Imagem anacrônica, produzida nos anos de 1980, concebida por 

sobrevivências, memórias, arregimentada por incômodos e afetações. Imagens de 

resistência à modernidade, em que os próprios corpos de seus personagens são lugares de 

reafirmação de dadas tradições inventadas para o espaço do sertão. Primeiro por sua 

constituição física: masculinizados, resistentes e viris, longe dos homens efeminados pela 

cidade. Depois por aquilo que representam enquanto sujeitos sociais, que exercem 

atividades de trabalho que não condizem com o mundo urbano da velocidade e da 

tecnologia, assim como o personagem da próxima imagem.  
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Figura 10:  Sem título, 1987. 

 

Fonte: Acevo de fotografias da Capitania das Artes 

 

O trabalho do debulho do milho, o calejamento dos dedos, a força das mãos, os 

pés descalços, a roupa simples, o chapéu de palha. Homem do povo, homem dedicado ao 

trabalho manual, exaustivo, homem de corpo resistente. O espaço da pintura mostra a 

ausência de maquinário, de qualquer objeto que remeta a modernidade, apenas o pilão 

para fazer a fubá, a massa do pão de milho, a gaiola na parede habitada por um pássaro 

sem voo251. O pássaro, símbolo de liberdade, de desejo de fuga e evasão, porém preso, 

obliterado na gaiola como o artista que utiliza a arte como forma de se libertar e de 

denunciar, de voar para longe das gaiolas que o atormentam. Navarro é o pássaro que de 

tanto permanecer preso, anseia e teme a liberdade ao mesmo tempo? Navarro que tenta 

se libertar projetando-se nas palavras e imagens que produz, nos corpos idealizados de 

personagens masculinos do que seria o espaço do Rio Grande do Norte-Sertão. Percebe-

se que praticamente não existe o feminino no sertão navarreano, com exceção na imagem 

da colheita do algodão252. É dessa percepção que a pintura é apresentada como um 

 
251NAVARRO, Newton. Os mortos são estrangeiros. 2. Ed. Natal: A.S Editores, 2003.p,61. Navarro aqui 
faz uma descrição do uso da massa de milho para a produção do chamado pão de milho(cuscuz). 
Interessante que ao construir a narrativa, Navarro estabelece a refeição como um elemento de relação social 
entre os indivíduos no sertão.   
252Só localizei uma outra, uma rendeira, que trarei no capítulo 2, devido a uma análise peculiar, associada 
ao mundo materno de Navarro.   
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documento-sensível, estabelecendo uma relação entre o indivíduo Navarro e sua relação 

com o mundo. Newton Navarro estabelece um Rio Grande do Norte-Sertão como sendo 

um espaço de profissões identitárias, rurais, manuais, não especializadas, campesinas e 

anti-modernas. 

A imagem a seguir divide-se entre a literatura e a pintura navarreana, o próprio 

Navarro, nos fala, 

Agora, a manhã subia e protegeria por muitas horas ainda, a caminhada. 
O passo lento do baio não exige muito do animal novo que troteia à 
vontade, maneiroso. O cavaleiro, derreado sobre o joelho esquerdo, vai 
cismando. A paisagem que se descobre ampla é familiar. As cores 
novas, nascentes, revestem formas de visões antigas. O chapadão largo 
a se perder mais longe, na serroteira.253 

Ao observarmos a imagem abaixo, encontramos uma descrição familiar, 

estabelecendo um cruzamento entre as formas de elaboração do acervo imagético 

navarreano, seja ele pictográfico ou literário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
253NAVARRO, Newton. Os mortos são estrangeiros. 2. Ed. Natal: A.S Editores, 2003, p. 59.  
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Figura 11. Sem título, 1985. 

 

Fonte: Acevo da Pinacoteca do estado do Rio Grande do Norte 

 

O cavalo aqui é o elemento aristocrático e viril, associado ao poder do homem e 

aos princípios de velocidade do sertão. A ideia de tempo e de velocidade é construída na 

obra navarreana de maneira contrastar com o que seriam o tempo e a velocidade do 

capitalismo industrial e da modernidade. O tempo nessa obra passa mais devagar, sem as 

preocupações da vida urbana. Mais uma vez o vaqueiro se constitui, não apenas pela 

função, mas também pela indumentária que o posicionam socialmente. A obra de Navarro 

leva a uma passagem, e a passagem é aquilo que o leva a outro lugar, a possibilidades, a 

outro tempo e realidade. A pintura em tela é uma janela, uma passagem que permite ao 

expectador ver, sentir outro tempo, outro lugar. Pela tela, o indivíduo atravessa, passa, 

cruza para outra dimensão em que o tempo e o espaço são bricolados. A passagem exige 

deslocamento de tempo254. A obra navarreana se configura como uma Pintura-Passagem. 

A pintura e a literatura navarreanas são a ideia de mundo do criador dessas imagens, um 

 
254DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. Belo 
Horizonte: UFMG, 2015, p. 45 - 127. 
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mundo produzido para ele próprio, um mundo em que ele se faz, se utilizando do substrato 

de desejos, frustrações e medos. 

Quantos desses vaqueiros que se apresentam em seus quadros não são visões 

oníricas do Sr. Elpídio Soares Bilro? Quantos não são desejos de Navarros e Navarros de 

desejos, que se projetava em suas obras tentando alcançar, ser de um passado que não foi 

o dele?  Vaqueiros silenciosos, mas um silêncio capaz de falar, de comunicar. O silêncio 

pode gritar, enfatizar opiniões ou alertar. E existe um grito navarreano colecionado em 

tantos vaqueiros, pois  

Colecionar é viver da invocação do passado, construindo uma memória. 
O passado nos chega pela memória que por sua vez é construída e se 
refaz constantemente. A saudade é esperança do retorno do Passado, do 
ausente que é invocado pelo desejo255. 

Esse grito navarreano é o do desaparecimento de um universo campesino, tantas 

vezes já relatado aqui, é um grito de saudade.  

Observar a arte de Navarro é visualizar um homem de tempos sociais diferentes, 

mas que vivem concomitantemente. Sua obra é a do tempo da anti-modernidade, 

anacrônico em essência, gerando imagens de campos, rusticidades em um mundo que se 

urbaniza com urgência, que se moderniza. Um dos mundos construídos por Navarro é um 

mundo da virilidade sem peias e limites, do homem rústico que vive no sertão, marcado 

pelo sol e pela violência das secas. Homens de poder, força, sobreviventes de um mundo 

brutal. Contudo, Navarro é o homem da cidade, da civilização, da República que 

horizontalizou o mundo masculino, pelo discurso burguês de uma igualde absoluta e o 

fez afeminar e fragilizar pela intelectualização. 

Ao analisarmos as imagens do sertão de Navarro percebemos muitas omissões. 

Onde estão o trem, a eletricidade, os automóveis ou as rodovias? O sertão que Navarro 

viveu é consideravelmente diferente do que construiu em suas obras. A arte navarreana é 

uma ferramenta de elaboração de um universo catártico e compensatório para uma vida 

não vivida, de uma vida idealizada e nunca realizada, que tenta se efetivar através da arte.  

Contudo ainda existe outros mundos estabelecido por Newton Navarro. Dei início 

a esse texto por um outro desses mundos, desses espaços: o Rio Grande do Norte-litoral, 

lugar híbrido entre mundo urbano e mar-rio. Newton Navarro dessa maneira elabora duas 

espacialidades quase antagônicas para o que seria o Rio Grande do Norte e, por vezes o 

 
255SISÍFU - Sua nota ou posição 916 | Adicionado: segunda-feira, 27 de junho de 2016 22:38:34 
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Nordeste: uma é seca, masculina, em que a caatinga é a paisagem que serve de palco para 

apresentação de uma coletânea de vaqueiros, cangaceiros e touros, a outra é composta 

pelo porto, pelo rio, por pescadores, por jangadeiros e pela cidade do Natal. Outra 

ecologia vai se formar no universo navarreano, outros sujeitos vão habitar o mundo. O 

quão diferente ele o é do Rio Grande do Norte-sertão? Se o pai foi o sertão, será que outro 

indivíduo da família foi o mar, o rio e os líquidos? 

Agora, ao navegar pelo mundo litorâneo navarreano, pode-se perceber a 

elaboração de outro universo em que a espacialidade se apresenta mais fluída. Nas 

palavras de Newton Navarro Bilro, que foi mais Navarro que Bilro, existe um outro lugar   

de sedução e mistério além do Grande Sertão, 

Já, então, você se decide a velejar para a outra banda do rio. A sedução 
lhe domina. E somente o viajar (sic)aqueles barcos de velas ou mesmo 
as lanchas zoadeiras, tenta um pouco a sua curiosidade256 

 

Este é o mundo em que navegaremos no segundo capítulo...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
256 NAVARRO, Newton. Newton Navarro - Volume 1. Natal. Fundação José Augusto: FIERN, 1998. 
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CAPÍTULO 2: MAR-RIO: IDENTIDADE E 
MEMÓRIA NA CONSTRUÇÃO DO OLHAR DE 
NEWTON NAVARRO (1928-1946), UM MUNDO 
FEMININO. 

 

“Aos amigos e ao tempo, Navarro deixou a plena liberdade da 
sua existência como testemunho, a par de seus desenhos em 
material precário, que é o papel, o qual, com o tempo, tende a 
lentamente apagar-se como se da mesma leveza e cuidado com 
que se fez cada ponto para formar o traço, o tempo se 
encarregasse de desfazer. Toda a perenidade de Navarro está 
na ascensão do mito. A envergadura de um homem franzino, 
frágil e, ao mesmo tempo, uma força criadora incomum, que 
reproduziu na composição de desenhos e ao empenhar a 
palavra, é uma presença única no desenho e na literatura, na 
vida da cidade, no trato com os seus espaços e seus habitantes. 
Newton Navarro pertence à cidade porque fez dela a sua vida e 
a sua criação até confundir-se com ela e tornar-se parte 
verdadeira e integrante da sua essência.”257 

 

2.1 UM ARTISTA PARA O RIO GRANDE DO NORTE E A CIDADE DO NATAL 

 

O jornalista e pesquisador Gustavo Sobral faz considerações interessantes sobre a 

pessoa de Navarro e sobre sua obra. Ele apresenta um Navarro que deixou como herança, 

o testemunho de uma existência vivida em liberdade plena. O que isso significaria? A que 

ele se refere? À perenidade desse testemunho de vida ele antepõe a precariedade do papel, 

material básico usado por Navarro para registrar seus desenhos e pinturas. A perenidade 

da vida de Navarro adviria do fato de ter alcançado a condição de mito. O homem franzino 

e frágil, tanto quanto as suas obras produzidas sobre papel, se imortalizara por sua força 

criadora incomum, tanto no desenho quanto no uso da palavra. Tanto sua vida, quanto 

sua obra, teriam sido marcadas pela fragilidade, mas também pela força da criação. 

Gustavo Sobral constrói a imagem de um indivíduo marcado pela 

excepcionalidade, difícil de ser compreendido, mas que adquire a perenidade através da 

memória, elaborada por uma série de agentes que propagam a sua obra e, ao mesmo 

tempo, sua vida, instituindo um véu que recobre a ambos. Essa vida que continua um 

 
257ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.164 
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mistério, que continua de difícil compreensão, justifica a necessidade de continuarmos 

elaborando um texto biográfico, em que sua vida seja articulada com a história, com as 

dimensões sociais, culturais e políticas em que viveu. Nesse capítulo, no entanto, o objeto 

não mais serão as experiências e memórias rurais, sertanejas de Navarro, mas as suas 

vivências na cidade, na vida urbana, notadamente na sua cidade do Natal. Gustavo Sobral 

reivindica o mundo citadino como sendo o espaço navarreano por excelência. A cidade 

do Natal confunde-se, segundo Sobral, com o próprio Navarro. Nesse capítulo, portanto, 

trata-se de se apresentar as relações entre Navarro e a cidade. Trata-se de investigar como 

Newton elaborou imagens e enunciados para os espaços natalenses, dos seus habitantes e 

como construiu uma identidade para a cidade do Natal? 

 

2.2 NATAL ANTES DE NAVARRO.  

 

Precisamos, então, conhecer a cidade em que Navarro nasceu e foi educado. 

Precisamos saber como Natal impactou a vida do artista e, ao mesmo tempo, foi 

impactada por seus discursos artísticos, pela elaboração de suas imagens pictóricas e 

literárias. A cidade é um espaço complexo, formado por sua materialidade de ruas, praças, 

edifícios, casas, avenidas, viadutos e pontes e por um emaranhado de discursos instituídos 

em distintas camadas de tempo. Raimundo Arrais apresenta assim a cidade:  

A cidade é o resultado de muitas ações, realizadas em diversas 
escalas. Essas ações compreendem um enorme leque, que vão 
dos investimentos do capital, nas suas mais diversas formas e 
volumes, as práticas cotidianas das pessoas que a habitam. 
Assim, para compreendermos essa produção do território 
urbano, resultante das intervenções materiais, mas também da 
mobilização dos signos, devemos levar em conta uma grande 
variedade de agentes258.  

 

A citação deixa claro o nível de complexidade que constitui o espaço urbano. 

Mesmo a Natal, do início do século XX, pequena e pouco populosa, se comparada a 

centros urbanos como Recife ou São Paulo, apresentava formas complexas e distintas 

maneiras de ser pensada, vista e dita.  Ao relacionarmos as duas citações anteriores, de 

 
258ARRAIS, Raimundo (org.). A terra. Os homens e os sonhos: A cidade de Natal no início do século XX. 
1. ed. Natal: Sebo Vermelho, 2017, p.13  
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Gustavo Sobral e Raimundo Arrais, respectivamente, pode-se chegar a conclusão de que 

Newton Navarro foi um dos agentes produtores da cidade do Natal, pelo menos no que 

tange a sua dimensão simbólica, imagética, identitária. Se ampliarmos a significação da 

noção de capital, presente como elemento nuclear na constituição da cidade moderna 

segundo Raimundo Arrais, podemos, na trilha de Pierre Bourdieu, dizer que Navarro foi 

um agente de produção do capital simbólico atrelado a cidade do Natal, ele foi o promotor 

de investimentos de intelectual e artístico na construção dessa cidade.  

Newton Navarro Bilro, nasceu em 1928, no final da chamada República das 

Oligarquias (1904-1930). O ano 1928 era, quase a antevéspera da denominada Revolução 

de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder, inaugurando no Brasil o que ficou 

conhecido como a Era Vargas (1930-1945). O governo de Juvenal Lamartine de Faria 

(1928-1930), o último presidente do Estado do Rio Grande do Norte, da chamada 

Primeira República foi bastante inovador (fato já mencionado no capítulo anterior) e dava 

continuidade ao projeto de modernização empreendido pelas oligarquias, desde o início 

da República, com o intuito de estabelecer uma modernidade civilizadora em 

contraposição ao Império e suas estruturas ligadas à escravidão e ao padroado. As cidades 

foram o principal alvo da estratégia republicada para a criação dos novos sentidos 

entendidos como civilizadores. A histeria burguesa de controle sobre a natureza, se fazia 

sentir no mundo urbano. A necessidade de controle sobre os fluxos das pessoas, dos 

líquidos e dos sons veio a impactar a maneira como a urbe foi pensada e planejada. A 

cidade é submetida a estética do controle e da racionalização, sendo assim, qualquer coisa 

que não estivesse enquadrada nesse planejamento, seria considerada feia ou não 

civilizada. A cidade então é transformada: 

As reformas urbanas eram mal vistas, uma vez que traziam o 
elemento republicano transformador dos espaços. A 
modernidade abandonava e ridicularizava as tradições urbanas 
africanas e portuguesas(coloniais) como elementos de feiura e 
atraso259.  

  Dessa maneira em Natal, se deu a criação de novos lugares de socialização, 

como: praças, jardins e até mesmo bairros inteiros, como a chamada Cidade Nova, 

composta pelo que mais tarde foi nomeado de bairros de Petrópolis e Tirol. Surge o 

 
259ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. Nordestino: invenção do “falo”– uma história do gênero 
masculino (1920-1940).São Paulo: Intermeios, 2013. p. 118-119 
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teatro260 Carlos Gomes (inaugurado em 1904) depois chamado de Alberto Maranhão, a 

praça Augusto Severo261, se dá a mudança na nomeação dos espaços262. A cidade do Natal 

passa a ter ruas, avenidas, praças nomeadas para materializar, para seus moradores, a 

própria experiência política republicana .Avenidas como Prudente de Morais, Marechal 

Deodoro da Fonseca, e Floriano Peixoto davam reconhecimento as lideranças 

republicanas nacionais, enquanto praças como Pedro Velho e Augusto Severo263 

lembravam aos natalenses o poder das oligarquias locais. Novos espaços e novas práticas 

imprimiam, ou pelo menos tentavam dar outro ritmo a cidade, como a implantação do 

transporte urbano por bondes. Em 1908 é inaugurado o serviço de bonde a tração animal, 

tornando-se elétrico em 1911. O que veio a produzir uma série de acidentes, muitos desses 

fatais. Apenas o aumento da velocidade do deslocamento do veículo, explica o elevado 

índice de atropelamentos, algo que exige uma reflexão um tanto pitoresca, uma vez que 

a velocidade do transporte, não chegava a atingir os estupendos 20 quilômetros por hora. 

Tal dado, obriga até mesmo os leitores menos atentos, a pensarem como a tecnologia, o 

transporte e a velocidade impactam nas relações humanas, nas relações entre os próprios 

indivíduos e o espaço. 20 km é, no mundo do século XXI, uma velocidade irrisória até 

para as bicicletas modernas.  

Porém a cidade do Natal ainda era dormente, situada entre dunas, o rio Potengi e 

o mar. A cidade do Natal do início do século XX, assim foi descrita por Oswaldo Cruz 

em visita a cidade em 1905, 

A cidade é construída em uma encosta de morro, e por tanto, 
bastante ladeirenta. Tem bons edifícios de habitação particular. 
Um teatro novo de bom aspecto; o Carlos Gomes, situado no 
meio de uma praça grande ajardinada e nova. Não há bondes 

 
260O teatro Alberto Maranhão foi o grande símbolo do processo de modernização empreendido pelas 
oligarquias. A sua construção foi planejada com o intuito muito mais significativo, do que promover um 
espaço de lazer e convivência para elites natalenses, mas sobretudo representar o poder civilizador ao 
mesmo tempo republicano e da oligarquia Albuquerque Maranhão.    
261Alberto Maranhão e Augusto Severo são membros das oligarquias locais, eram ligados aos Albuquerque 
Maranhão, família que dominou a política do Rio GRande do Norte entre a proclamação da República até 
por volta de 1924, quando sobe ao poder o governador Ferreira Chaves, sendo dessa maneira substituídos 
por outra oligarquia, os Bezerra de Medeiros. O interessante é observar que tal alteração nos quadros 
internos do poder no Rio Grande do Norte, está vinculada a ascensão do algodão como principal produto 
de exportação do estado. A família Bezerra de Medeiros é originária do sertão e grande produtora da 
malvácea, o que faz lembrar, da relevância dessa atividade econômica para formação de parte do mundo 
imagético navarreano.  
262ARRAIS, Raimundo (org.). A terra. Os homens e os sonhos: A cidade de Natal no início do século XX. 
1. ed. Natal: Sebo Vermelho, 2017, p.19 
263Augusto Severo em especial, é um grande símbolo dessa modernidade natalense, uma vez que foi 
construído como o patrono da aviação no Rio Grande do Norte. A ideia da localização espacial da capital, 
ser essencial para a expansão da corrida aérea mundial, faz de augusto severo um ícone. Não é a toa que a 
principal praça da cidade tenha o seu nome. 
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nem outros meios de condução na cidade. Há água canalizada, 
bem regular, captada de uma fonte colocada no centro da própria 
cidade264. 

 

A cidade que Oswaldo Cruz descreveu para sua esposa dona Miloca265 não era ainda a 

cidade, em que Newton Navarro nasceu, porém sua descrição é útil para se perceber como 

Natal era constituída do ponto de vista espacial. A capital do estado do Rio Grande do 

Norte era pequena e sem atrativos ou ao menos sem elementos que fizessem pensar em 

uma cidade da modernidade, contudo chama a atenção duas referências, uma é a praça 

Augusto Severo grande e ajardinada e a outra é o teatro Carlos Gomes (Alberto 

Maranhão), novo e de bom aspecto. A falta de entusiasmo de Oswaldo Cruz é 

compreensível, mesmo ao citar a pérola da modernidade natalense, o teatro, uma vez que 

se tratava de um indivíduo acostumado às exuberâncias das capitais europeias e da cidade 

do Rio de Janeiro. Não se pode esquecer, que foi o dr. Oswaldo, um dos principais 

personagens da política de reorganização urbana da capital da república, a cidade do Rio 

de Janeiro, que teve como um dos desdobramentos a Revolta da Vacina.  

O fato que chama a atenção é a precariedade do transporte. Natal mesmo tendo 

um teatro e uma praça ajardinada, símbolos da modernidade, não possuía transporte 

público. Mas é de se notar o empenho das elites políticas em dar ares de moderno a cidade,  

O poder público se empenhava nas transformações entendidas 
como civilizadoras pelas elites oligárquicas. Em 1921 é criada a 
Repartição de Serviços Públicos, em 1924 é fundada a Comissão 
de Saneamento de Natal. Entre 1924 e 1930 Natal é administrada 
pelo engenheiro civil, formado no Canadá, Omar O´Grady 
(intendente municipal), Giacomo Palumbo arquiteto contratado 
pela prefeitura, estabelece o plano geral de sistematização entre 
1929 e 1930 e finalmente o escritório carioca Saturnino de Brito 
entre 1935 e 1939, o plano geral de obras.266 

 

A citação fornece a possibilidade de pensarmos a cidade como um elemento 

político de autoafirmação do discurso modernizador republicano. Quem a dirigeé um 

engenheiro civil, o intendente (cargo equivalente a prefeito) Omar O´Grady. Natal vai se 

 
264CORREIRA, Frank Tavares. Presença de Oswaldo Cruz no Rio Grande do Norte. 1. ed. Natal: Sebo 
Vermelho, 2008. p.11 
265A obra referente, trata de uma coletânea de cartas que Oswaldo Cruz, enviou para sua esposa dona miloca, 
quando em viagem pelo Brasil. No caso, o fragmento que apresentei, faz parte de sua correspondência, 
quando visitava o Rio Grande do Norte.  
266FERREIRA, Angela Lucia; DANTAS, George (org.). Surge Et Ambula: A Construção De Uma Cidade 
Moderna. 1. ed. Natal: EDUFRN, 2006, p. 60 
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transformando em um canteiro de obras, mas uma pergunta é fundamental. Onde estão as 

pessoas? Em que parte da cidade elas se encontram? De que maneira essas reformas, 

construções, gêneses de novos espaços e práticas estão afetando os moradores de Natal? 

Aparentemente, Newton Navarro nasceu e viveu em uma cidade em que a 

dinâmica do poder público foi responsável pela transformação constante da cidade. As 

interferências agressivas e rápidas do poder público no espaço provocaram uma variedade 

de deslocamentos das populações, deslocamentos territoriais mas também afetivos, 

desterritorializações que vão além do deslocamento corporal e físico.  Elas estabelecem 

a morte de uma comunidade, em seu sentido mais metafísico possível, o aniquilamento 

da memória.  Será que todas essas mudanças e deslocamentos no espaço da cidade em 

que nasceu e cresceu, não afetaram Navarro e, consequentemente, sua produção artística?  

Lembremos, que o início do século XX inaugurou uma série de práticas 

comportamentais em espaços que seriam considerados inusitados um século antes, 

principalmente quando se percebe os novos usos dos corpos e do mundo natural, como 

por exemplo o uso das águas do rio Potengi. Nos anos 1920 a cidade era reformada e 

alterada para dar a ideia de mudança, do fluido, do dinâmico (mesmo quando as pessoas 

eram atropeladas pelo bonde a 20 km por hora). A administração republicana intensifica 

a criação da ideia de modernidade estabelecendo outros espaços públicos e novos usos 

para os espaços tradicionais. As práticas esportivas estão inseridas nesse contexto, quando 

o Potengi passa a ser povoado por novos personagens como os remadores dos clubes de 

regatas, novas práticas e novos corpos, são inseridos no habitat natalense, como nos fala 

o presidente do estado, em 1922, o senhor Antônio J. de Mello e Souza,  

O programma organizado pelo Instituto, sobre as bases apenas limitadas 
pela reserva financeira, compreendeu uma semana — a Semana da 
Patria — e mais o dia complementar do encerramento. Coincidindo o 
primeiro desses, 3 de setembro, consagrado à colonização, com as 
eleições municipais, só no dia seguinte se effectuou a romaria cívica 
À(sic) velha Fortaleza dos Reis Magos, por onde começou a mesma 
colonização, sendo ali collocada uma placa commemorativa da 
homenagem aos antepassados. Na tarde e noite porém realizaram-se 
regatas, passeio veneziano e outras diversões populares.”267 

 

A declaração do governador se dá no contexto das comemorações do centenário 

da proclamação da independência do Brasil do domínio português. O uso de termos do 

léxico religioso como “romaria” cívica, gera um questionamento sobre quão o Estado 

 
267 Cf. Mensagem do governador a câmara dos deputados. edição 00001, ano 1922, tópico 9, p. 8 
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republicano era efetivamente distante do mundo cristão e católico. Nessa fala se destaca 

a referência as novas práticas, sendo inclusive referendadas pelo poder público. As 

regatas e passeios venezianos indicam a utilização do rio Potengi para outras finalidades, 

que iam além daquelas de natureza econômica da pesca e do transporte de pessoas e 

mercadorias. O rio e as águas, de maneira geral, passavam a atendera busca pelo lazer e 

serviam para a teatralização das atitudes das pessoas e do próprio Estado, uma vez que a 

fala do governador indica que o passeio e a regata seriam parte das comemorações da 

proclamação da independência, além de serem uma prática de “diversão popular”, 

segundo o próprio governador. 

O ano de 1922, foi marcado por várias comemorações pelo país inteiro, entre os 

fatos mais relevantes, está a Semana de Arte Moderna, ocorrida em São Paulo. Esse 

movimento apresentou ao Brasil uma nova estética que se contrapunha aquela 

estabelecida pelas artes clássicas e tradicionais. Newton Navarro irá aderir a estética 

modernista ao compor sua produção artística, décadas depois. Contudo uma ressalva deve 

ser apresentada, Navarro apesar de modernista, adere a um desdobramento do movimento 

em questão, que está vinculado a recepção do movimento em Pernambuco. 

Mas voltando as transformações pelas quais o Rio Grande do Norte passava nos 

tempos de nascimento de Newton Navarro, um dos ícones de progresso e da 

modernização chega à cidade pelos ares: o avião. As jangadas, barcos e botes, tão comuns 

no rio Potengi, desde o período colonial, eram agora acompanhados dos hidroaviões. A 

cidade, ponto estratégico das margens do oceano Atlântico, se renova com 

acontecimentos e iniciativas que atingem o mar, o rio, a terra e o céu. Os aviões vinham 

dos EUA (Estados Unidos da América), da África, de diversas partes da Europa, e de 

outros recantos do Brasil. Eram hidroaviões que amerissavam no rio Potengi. A 

construção de estradas ede ferrovias, a circulação de carros e aviões, a adoção do voto 

feminino eram matérias de propaganda que proclamavam a modernidade do governo de 

Juvenal Lamartine, aquele em que nasceu o pintor modernista natalense, Newton 

Navarro.   

Em 1922, o primeiro avião sobrevoou os céus da capital268: era o Libélula de Aço, 

vindo da capital cearense. Imaginem o efeito que tal acontecimento causou nos 

 
268Todas as referências a aviação no Rio Grande do Norte, presentes nesse trabalho, foram observadas na 
obra história da aviação no Rio Grande do Norte. (VIVEIROS, Paulo Pinheiro de. História da aviação no 
Rio Grande do Norte. 1.ed. Natal: Edufrn, 1974. 233 p.) Observação importante: A capa do livro referido 
foi feita por Newton Navarro. 
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natalenses, acostumados com os cantos do sabiá da praia, gritos dos canguleiros durante 

o carnaval, ou o assobio do vento nos campos de xananas que insistiam em existir na 

Cidade Nova.  A partir dessa data, Natal entra no circuito da aviação internacional, 

capitaneada pela França, que após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), passa a ter 

uma preocupação geopolítica, ligada ao controle do Atlântico via aérea. Paris estabelece 

uma série de postos de avião nas margens do Atlântico africano e, ao mesmo tempo, na 

costa da América do Sul, na qual se destacava Natal, por sua localização estratégica. Em 

1928 inaugura-se a estação telegráfica nacional em Parnamirim269, começando assim o 

serviço de correspondência direta entre Brasil e a Europa. A distância agora era de apenas 

sete dias entre esses dois pontos, já o espaço a percorrer entre a África (Dakar) e Natal 

seria de apenas 5 dias, sendo esse, o primeiro serviço de correspondência aéreo do país. 

As distâncias tornavam-se menores, o tempo se relativizava, a modernidade ia se 

aproximando da cidade das dunas e do Potengi.   

Também em 1928 chega de São Paulo, pela primeira vez, um avião diretamente 

para Natal, a viagem durou 18 horas. Ainda em 1928 inaugura-se na avenida Tavares de 

Lyra270 a agência da CGA (Compagnie Generale Aeropostale). O então governador do 

Estado, Juvenal Lamartine participou da inauguração, inclusive, á noite, foi exibido, 

como parte das comemorações, o filme, Em Avião Pelas Costas Do Brasil, no então teatro 

Carlos Gomes. Existe mais um fato interessante, a companhia aérea alemã, Condor, fazia 

passeios que sobrevoavam Natal por 50 cruzeiros271, permitindo dessa maneira, uma nova 

possibilidade de se observar e sentir o espaço da cidade do Natal. As experiências 

espaciais dos natalenses estavam sendo modificadas.  

Mas o que chama atenção muitas vezes, não é o que é dito, mas aquilo que se 

omite. Estudando a obra navarreana de maneira geral, tanto a literária e principalmente a 

de pintura e desenho, notamos que praticamente não existem referências à eletricidade, 

carros, aviões ou a qualquer indício de modernidade ou de modernização do Rio Grande 

do Norte e da cidade do Natal, apenas em suas crônicas essas referências aparecem272. 

 
269 Nessa data, o que constitui o atual município de Parnamirim, são terras do antigo Engenho Mipibu, que 
foi de propriedade de Manoel Machado, rico comerciante português radicado em Natal. Tais terras eram 
pertencentes administrativamente ao município de Natal. A propriedade foi cedida para o uso da companhia 
aérea francesa Aeropostale, fazendo parte da política francesa de controle aéreo do atlântico. 
270A avenida referida, foi a principal via do comércio e das manifestações políticas da capital potiguar até 
a primeira metade do século XX.  
271VIVEIROS, Paulo Pinheiro de. História da aviação no Rio Grande do Norte. 1.ed. Natal: Edufrn, 1974. 
272 O próprio gênero da narrativa, indica o relato de acontecimentos cotidianos, dessa maneira Newton, 
como cronista do Diário de Natal, relata o cotidiano da cidade, o dia a dia de seus habitantes, o que 
evidentemente o faz de certa maneira romper com sua característica de negação do moderno. 
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Tal fato é importante, pois abre a possibilidade de uma reflexão sobre a subjetividade de 

Navarro, uma mirada crítica sobre ele como produtor de uma imagética para a cidade, 

imaginário que nega ou pelo menos omite, as transformações pelas quais o espaço da 

cidade estava passando. Mais uma vez, a pergunta se coloca: essa omissão denota que ele 

não foi subjetivamente afetado por essas transformações ou essa seria uma omissão 

proposital fruto da reação subjetiva as mudanças em curso?  

A infância de Newton Navarro, e isso não pode ser negado, é marcada por muitas 

transformações urbanas e mudanças nos hábitos dos natalenses. Manoel Onofre Junior273 

fornece em seu Breviário um comentário interessante: 

Era grande a moda dos pic-nics praieiros. Tambem (sic) os 
banhos a fantasia. Na mesma praia de areia Preta houve um em 
1928, que passou para história. A 5 de janeiro do ano seguinte, 
houve outro, mas na Ridinha (sic). Coelhinhas, colombinas, 
pierrôs, mergulharam na folia e no mar. 274 

O relato de Onofre Júnior contribui para se perceber as alterações 

comportamentais das quais os natalenses eram agentes, justamente no ano de nascimento 

de Navarro, 1928. Parece que no ano que Newton Navarro Bilro nasceu, a cidade passava 

por transformações no comportamento social. A constituição de novos espaços de 

sociabilidade se fazia sentir. Não era apenas a construção e abertura de praças, bairros e 

clubes, para as elites burguesas. A praia também se tornou lugar de lazer, entretenimento 

e exposição social, um novo lugar para ser visto e observar os outros.  O lugar que era 

tradicionalmente cartografado para o trabalho e moradia dos pobres e pescadores, 

tornava-se o espaço de diversão e teatralização das elites natalenses. O mar e a praia 

passavam a ter outras utilidades, servindo para outras vivências.    

Navarro nasceu em meio a mudanças significativas fruto do projeto civilizador 

das elites oligárquicas, que entendiam a cidade como espaço da técnica, da superação da 

natureza e do controle sobre os pobres através do emprego da engenharia e da medicina. 

A natureza era para ser racionalizada, dominada para a criação de lugares burgueses. Os 

jardins eram a mimese de um mundo natural dominado, artificializado, como por exemplo 

os jardins das praças Augusto Severo ou Pedro Velho, lembrando que este era o patriarca 

 
273 Intelectual natalense, sendo desembargador do estado do Rio Grande do Norte, jornalista, escritor e 
conviveu na cena artística dos anos 1960 com Newton Navarro. 
274ONOFRE JUNIOR, Manoel. Breviário da Cidade do Natal. 1. ed. Natal: Clima, 1979. p. 24 
Observação: Parte do livro “Guia sentimental da cidade” foi feita por Newton Navarro, constituído por uma 
série de poesias sendo o tema central alguns bairros da cidade de Natal. Foram produzidas a pedido do autor 
do livro.  
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da oligarquia Albuquerque Maranhão e foi o fundador do partido republicano no Rio 

Grande do Norte. 

Desenvolvimento era a palavra dos senhores da cidade. Novos bairros surgem, 

eletrificação, calçamento. A cidade se expande. Mais uma vez a paisagem da cidade é 

alterada. Terras alagadas são aterradas, o porto novamente é reformado. As dunas são 

derrubadas, povoadas e asfaltadas. Desaparecem em meio aos novos aparatos urbanos ao 

ponto de novos moradores jamais suspeitarem que um dia, Natal foi uma cidade sobre 

dunas. O rio de jangadas, barcos a vela e navios a vapor, tornou-se rio de hidroaviões.   

Como então Navarro não faz menção a tais alterações? É importante, dessa 

maneira continuar na descrição do mundo em que Newton Navarro nasceu. A terceira 

década do século XX é marcada pela Revolução de 1930, movimento tenentista que 

colocou Getúlio Vargas no poder, encerrando a República das Oligarquias e inaugurando 

o período conhecido como Era Vargas (1930-1945). Um fato curioso ocorreu em Natal, 

[...] no dia 5 de outubro de 1930, o Dr. Omar Lopes Cardoso detonou a 
primeira e última dinamite por ocasião da Revolução, o estampido foi 
tremendo e diversas casas tiveram suas vidraças partidas. O prejuízo 
maior foi verificado no Cais da Tavares de Lira. Um rebocador estava 
atracado com uma corda segura na balaustrada do cais. O rebocador ia 
levar governantes que se retiravam do Estado com a aproximação das 
forças rebeldes. Quando o estrondo foi ouvido, o rebocador arrancou 
sem a prévia retirada da corda e levou a metade da balaustrada.275 

O navio arrancou parte da balaustrada, levou o último presidente do estado da 

chamada Repúblicadas oligarquias, mas não levou com ele as práticas políticas ditas 

oligárquicas. Acidade do Natal continuou sendo marcada pelas disputas internas entre 

famílias e agrupamentos políticos que, muitas vezes, terminavam em conflito aberto, 

como mostra a citação a seguir: 

[...] esse café276 também ficou na história política do Estado(sic) porque 
foi palco de um conflito sangrento na manhã do dia 29 de outubro de 
1935, por ocasião do embarque do dr. Mário Câmara, que havia deixado 
a interventoria do Estado(sic)depois da maior e cruenta campanha. 
Cada um conta o caso ao seu sabor, porém o mais positivo é que a 
agressão partira dos políticos e populares que estavam no café. Houve 
tiroteio, correrias, confusão e atropelos. A guarda-civil atirando para o 
café, e as pessoas que estavam lá respondendo na mesma altura. 

 
275PINTO, Lauro. Natal que eu vi. 1 ed. Natal: Sebo Vermelho, 1971. p. 32 
276O café ao qual a citação faz referência, é o Cova da Onça. Esse estabelecimento comercial localizado no 
bairro da Ribeira, na avenida Tavares de Lyra foi reduto de políticos natalenses durante décadas.   
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Felizmente, só houve a lamentar dois feridos: o chofer do cônego 
Amâncio Ramalho e o cidadão Artur Bezerra[...]277 

A citação indica não apenas a violência política imperante na capital do estado, 

mas também oferece informações paralelas às vezes não perceptível em uma leitura 

rápida. A data mencionada (29 de outubro de 1935) é às vésperas da chamada Intentona 

Comunista (novembro de 1935), movimento que durou três dias e permitiu a Aliança 

Nacional Libertadora (até então o partido de esquerda brasileiro - ANL) tomar o poder na 

cidade, inclusive editar um jornal, chamado de “Sentinela da Liberdade”. Entre as 

realizações do movimento que durou tão pouco, está a liberação do pagamento de 

passagem no bonde, que fazia a ligação entre os dois mais antigo bairros da cidade, a 

Ribeira e a Cidade Alta e a distribuição dos alimentos que estavam estocados no armazém 

público. 

No ano da Intentona Comunista, 1935, Newton Navarro estava com 7 anos, seu 

irmão Geraldo já havia nascido, e a família Bilro ainda morava no bairro da Cidade Alta, 

na casa da avó materna. É bastante provável que o pequeno Newton tenha se assustado 

com os tiros disparados na tentativa de tomada do quartel da Polícia Militar, distante 

pouco mais que 1 quilômetro278 de onde morava.   

2.3 UMA CARTOGRAFIA SOCIAL DE NATAL. 

 

Mas como era a Natal da primeira infância de Newton Navarro? Como seus 

bairros eram organizados? O que o jovem Newton viu de Natal da década de 1930? Até 

agora o que foi tratado, fundamenta-se em uma análise discricional de como a 

modernidade, passou a estar presente na cidade, ou como as oligarquias no início do 

século XX transformaram a cidade a partir de um discurso civilizatório, aos moldes 

daquele presente na dita Belle Époque. Os aparatos da modernidade estão em Natal 

materializados no teatro, no cinema e principalmente na presença do campo de pouso de 

aviões.  Mas como os bairros se organizavam? Como as pessoas se identificam umas com 

as outras ou são identificadas por outros olhares?  A produção artística literária e pictórica 

 
277PINTO, Lauro. Natal que eu vi. 1 ed. Natal: Sebo Vermelho, 1971. p. 32 
278Em um domingo pela manhã, fiz o trajeto a pé, da casa onde Navarro nasceu, na avenida Rio Branco, até 
o quartel da Polícia Militar que foi alvejado por tiros durante a Intentona Comunista. A distância percorrida 
foi de 1 km e 200m. O fato mencionado do possível susto tomado pela família durante o movimento, é 
meramente especulativo, tendo em vista que não foi possível encontrar documentação que afirmasse a 
presença deles na residência na data em questão. 
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navarreana se fundamentou no espaço sertanejo e no espaço citadino de Natal, abordou 

uma realidade popular, em que dois elementos são bastante presentes: as pessoas e as 

paisagens. Os personagens navarreanos são pessoas construídas a partir dos lugares de 

sujeito que ocupam, delineados a partir de suas profissões, já os espaços possuem 

identidades imbricadas com as de seus habitantes, indicando assim que Navarro é um 

artista escultor de perfis subjetivos, montando personagens e corpos a partir de 

estereótipos vinculados tanto ao espaço habitado por eles, como por suas profissões. O 

artista Newton Navarro compõe uma paisagem social, que foi perigosamente 

naturalizada, dando a entender que pelo fato de um indivíduo viver em determinados 

espaços, ou ter uma atividade de trabalho específico, o mesmo necessariamente possuiria 

traços subjetivos, comportamentos e percepções associadas a esses lugares espaciais e 

profissionais. Por isso o cuidado que devemos ter ao pensar as identidades, sejam elas 

profissionais, políticas, nacionais ou locais, pois generalizações permitem que a 

compreensão das realidades sociais seja distorcida pela neblina das generalidades.  

No espaço urbano isso não é diferente. Por isso falar um pouco sobre os bairros 

da cidade em que ele formou o seu olhar e dos habitantes com que conviveu têm 

relevância, partido do princípio que a obra navarreana assumiu, na retratação de uma 

Natal, o lugar de enunciação dessas experiências de lugares e gentes. Retomar a citação 

com que abrimos esse capítulo ajuda a compreender a necessidade dessa cartografia da 

cidade e de seus habitantes, para entendermos a obra de Navarro:  

[...]uma força criadora incomum, que reproduziu na composição de 
desenhos e ao empenhar a palavra, é uma presença única no desenho e 
na literatura, na vida da cidade, no trato com os seus espaços e seus 
habitantes. Newton Navarro pertence à cidade porque fez dela a sua 
vida e a sua criação até confundir-se com ela e tornar-se parte 
verdadeira e integrante da sua essência.279  

Os quatro elementos destacados em negrito, fazem essa citação convocar um olhar 

mais profundo sobre a obra navarreana. Os dois primeiros já foram comentados, o uso de 

duas artes imagéticas, o desenho e a literatura, os outros dois são: o espaço e os habitantes. 

Da mesma forma que Navarro construiu imagens do sertão, ele o fez em relação a cidade, 

a Natal. Seu olhar dirigido para o mundo popular, para os espaços habitados pela 

população pobre e desamparada pelo Estado, para indivíduos muitas vezes violentados 

 
279ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.164. 
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pela sociedade traça uma cartografia particular da cidade. O olhar navarreano se expressa, 

como já ficou claro, através de duas formas de arte, ambas produtoras de imagem: a 

literatura e a pintura (ou o desenho). Não há como estabelecer uma análise mais 

consistente da produção pictórica de Navarro, sem uma compreensão de sua literatura. 

Veja-se o que diz o professor Vicente Vitoriano: 280, 

[...] A literatura de Navarro é extremamente visual, o leitor penetra na 
paisagem, é uma coisa sugerida, o leitor vai montando... Navarro é 
muito bom. Tem uma cadelinha chamada Aparecida no seu livro de 
crônicas. Ele tinha uma cachorra chamada Aparecida. Cida, que 
provavelmente sobreviveu a Salete281. Navarro fazia o que era tendência 
no Brasil, mas tinha muita propriedade ao tratar temas da cultura 
sertaneja, da praia, do povo humilde de Natal.  

Primeiramente, ao tratar a literatura navarreana como visual, Vitoriano ressalta a 

capacidade de criar imagens que Navarro possui, habilidade em parte adquirida da leitura 

dos cronista americanos282 do pós Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Tal habilidade 

confere ao artista a capacidade de influenciar o leitor de maneira significativa, fazendo 

com que o mesmo penetre na paisagem. Essas paisagens não estão apenas na categoria 

do visual, mas se compõem de uma realidade social, construída por Navarro, como o 

próprio Vicente Vitoriano afirma: “é uma coisa sugerida”, que acaba condicionando o 

leitor a naturalizar as relações sociais apresentando-as como condicionadas pelo espaço, 

pela paisagem.  

Outro elemento relevante é o fato de sua obra ser biográfica, elemento este basilar 

para a compreensão, em uma instância mais profunda, das imagens navarreanas. Muitos 

animais povoam a produção navarreana. Em sua literatura bois e cachorros são 

humanizados, como a cadela Aparecida, que através da citação ficamos sabendo que não 

era uma personagem meramente ficcional, a cadela não só existiu, mas pertencia ao casal 

Navarro e Salete. Isso é uma indicação de como Newton Navarro coloca sua própria vida 

em suas obras, abrindo a possibilidade de uma análise psicológica e comportamental de 

 
280Professor do departamento de artes da UFRN e um importante especialista na obra navarreana. Escreveu 
uma tese sobre a escolinha de artes, fundada por Navarro na década de 1960. 
281Esposa de Navarro. Salete casa com o artista nos anos 1980, só depois do falecimento da mãe deste. 
Salete foi sua companheira por décadas, pois seu relacionamento, vinha desde a fundação da escolinha de 
arte fundada por Navarro durante o governo de Aluízio Alves (1961-1966).  
282ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p,88.  
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sua produção artística.  A citação que segue, ajuda a compreensão daquilo que está sendo 

argumentado: 

A cachorra Aparecida ativa melhor os sentidos e sente-se dona de 
lembranças. Ainda há pouco, era o Largo do Cruzeiro, a bodega suja 
onde o soldado de polícia enxotou-a com a bota pesada. Saiu de 
esgueira fugindo. Nascida e criada naquela praia sentiu fundamente o 
maltrato, que não é de agora, mas quase coisa de todos os dias. [...] Veio 
até ali, ganindo, baixinho, sentindo nas costelas, quase à mostra, o bico 
do sapato do soldado como que a acompanhá-la, repetindo gesto de 
brutalidade. Acomodou-se na areia molhada283 

O texto escrito por Newton Navarro, no final da década de 1970, intitulado Beira 

Rio, retrata o cotidiano das pessoas que habitavam o bairro da Ribeira284 e das Rocas, 

mais especificamente da região do Canto do Mangue285. Esse fragmento serve para 

exemplificar tanto a referência que Vicente Vitoriano faz em relação a cadela Aparecida, 

como também para mostrar o processo de humanização dos animais feito por Navarro, 

“A cachorra Aparecida ativa melhor os sentidos e sente-se dona de lembranças”286
. As 

lembranças humanizam o animal, dando à cadela Aparecida status de ser de memória, 

capaz de se apresentar como um personagem injustiçado, violentado, covarde e 

cotidianamente, pelo próprio Estado, na figura do policial. O animal assume no conto 

uma série de características humanas, que colaboram para que o autor faça um discurso 

de denúncia social, “essa coisa social” que faria parte de uma tendência literária e estética 

prevalecente na obra de Navarro, segundo Vitoriano287. Provavelmente, a referência foi a 

produção artística de denúncia social em pauta nos anos 1970. O Brasil passava pelo 

período da ditadura civil-militar, inaugurada em 1964, o que acirrava os ânimos e 

catalisava os discursos de denuncia das condições sociais do país, nas produções artísticas 

de maneira geral.  O fragmento de Beira Rio aborda a questão social da violência policial 

 
283NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011. p. 48-49 
284“O segundo bairro da cidade de Natal se chamou, desde seus começos, simplesmente Ribeira. Ribeira, 
palavra corrente nos tempos antigos para designar a condição natural de seu solo de beira –rio, sujeito a 
dinâmica dos mares, os humores do rio se infiltrando nas bordas da terra avançado sua umidade por centenas 
de metros, até molhar os pés das dunas e os pés dos moradores, levando-os a experimentar alguns o 
incômodo, outros a repulsa, outros o medo. O nome do bairro fora, por assim dizer, arrancado do domínio 
da natureza bruta”.  
ARRAIS, Raimundo (org.). A terra. Os homens e os sonhos: A cidade de Natal no início do século XX. 1. 
ed. Natal: Sebo Vermelho, 2017. p,37 
285Região portuária localizada no Bairro das Rocas. Local de chegada e partida de navios e venda de 
pescados. As Rocas e a Ribeira são bairros vizinhos, atualmente, em muitos casos, compartilhando uma 
variedade de problemas urbanos e sociais. Para Newton Navarro esses bairros compunham um território 
social especial, território da boemia, uma Natal particular, a Natal da beira-rio. 
286NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011. p. 48-49. 
287ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.34.  
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contra uma parte da população mais vulnerável e incapaz de se defender, tanto o é, que a 

ação da cadela foi se aninhar na areia enquanto sentia a dor. O quanto do próprio Navarro 

não está no corpo violentado, na humilhação, no sofrimento calado dessa cadela. Se nos 

lembrarmos das insatisfações pessoais, apresentadas no capítulo anterior, das injustiças 

que tanto o artista relata e com as quais se identifica. O elemento final da análise do 

fragmento de Beira Rio é o sentido de pertencimento do animal ao bairro e aos marcos de 

memória, “Ainda há pouco, era o Largo do Cruzeiro, a bodega suja [...] Nascida e criada 

naquela praia”288
. A praia é um lugar de memória que concede ao animal uma 

particularidade humana: a posse de identidade com lugares. Visualizamos aqui a mesma 

relação entre espaço, memória e identidade que será nuclear na obra navarreana, na 

cartografia sentimental e sensível que faz dos bairros, dos espaços, dos lugares, das 

paisagens da cidade do Natal. Newton Navarro é o demiurgo de uma Natal cujas matérias 

primas de sua criação foram suas experiências pessoais, desde a infância.    

 Por isso é necessário conhecer alguns espaços da cidade do Natal que foram 

significativos na vida de Newton Navarro. Esses lugares de memória, são relevantes para 

compreensão da cidade afetiva de Navarro, são locais de vivência, retratados em suas 

obras, como a Cidade Alta e a Ribeira, as Rocas e a Redinha. Cada um desses espaços 

possui uma identidade materializada nas falas de memorialistas e do próprio Newton 

Navarro. Nos anos 1930 (período da infância de Newton Navarro) a cidade estava 

cartografada em espaços nitidamente distintos do ponto de vista das condições materiais 

de seus habitantes. Seus bairros, a depender da condição social de seus moradores, eram 

dotados, ou não, da oferta dos serviços e da infraestrutura fornecidos pelo poder público. 

Os bairros eram definidos e identificados a partir da ocupação profissional de seus 

habitantes. A ideia é apresentar ao leitor uma visão mais específica dos lugares 

navarreanos, espaços de sua afetação criativa, que em algum momento saltaram de sua 

memória e foram habitar as telas e os papéis nos quais Newton se compôs como artista. 

Assim Navarro descreveu e definiu a Cidade Alta: 

       
“Terno coração de pedra, 
mas, 
pedra de sentimento, 
que de tanto amor em duro granito se tornou. 
Verânica luz 
Esplende em tuas torres  

 
288NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011. p. 48-49. 
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-Rosário! Catedral! 
e um canto de saudade, 
todas as tardes, 
canta, metálico 
um galo áulico, 
-cidade vesperal! 
No alto, os sinos, 
Não choram os mortos, 
Chamam-lhe o nome. 
E ao longe o rio 
Desce cantando, 
E num passeio 
A tarde carregando…”289 

Para Newton Navarro, a Cidade Alta é um espaço afetivo, espaço definido por 

oximoros, construção de amor feita com palavras aparentemente contraditórias, o que é 

uma característica de sua poética. Um espaço de pedra, mas terno e emotivo. Espaço feito 

de “pedra de sentimento, que de tanto amor em duro granito se tornou. Espaço conflitivo, 

contraditório, duro e terno, ao mesmo tempo. Navarro faz referências de passeios à tarde 

e as três igrejas do bairro: Matriz, Rosário dos Pretos e a de Santo Antônio, quando faz 

menção ao galo áulico que está no topo da cúpula da igreja barroca. O espaço da Cidade 

Alta na memória de Navarro tem como balizamentos as igrejas e os passeios à tarde. Para 

ele, Natal é uma cidade das tardes, indicando provavelmente uma vivência de sua infância 

na casa da avó, tão próxima da Matriz, e ainda mais da igreja de Santo Antônio. O artista 

evoca a saudade, a reconstituição de um passado ainda não pacificado, a relação com um 

tempo com cuja perda ainda não se reconciliou. Navarro insiste em manter o passado vivo 

em suas obras, como se o presente o afetasse negativamente. A sua literatura é “um canto 

de saudade”, imagens anacrônicas de si mesmo. Nessas memórias de infância, o rio ainda 

é visto ao longe, descortinado do cimo da Cidade Alta (talvez um mundo cobiçado que 

durante a infância fosse inalcançável). Mesmo nessas primeiras memórias, Newton 

Navarro não se desvencilha das águas, que observa a distância, águas que, na fase adulta, 

vai se tornar elemento central em boa parte de sua obra e nuclear na sua relação com a 

cidade do Natal.    

A Cidade Alta torna-se importante para a pesquisa, uma vez que foi o lugar das 

primeiras experiências de vida de Navarro, que o mesmo nomeou como sendo o coração 

da cidade. O topônimo Cidade Alta indicia, no momento em que Newton Navarro lá viveu 

 
289JUNIOR, Manoel Onofre. Breviário da Cidade do Natal. 1. ed. Natal: Clima, 1979. p,24 
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sua infância, não só a topografia elevada do bairro, mas a condição social dos que lá 

viviam. O bairro de origem colonial foi durante muito tempo o lugar de moradia das elites 

natalenses, isso ajuda a pensar um Newton Navarro que apesar de ter tido uma juventude 

de dificuldades financeiras pela condição paterna, já retratada na primeira parte do 

trabalho, que, no mínimo, convivia com pessoas abastadas ou com situação financeira 

estável. A Cidade Alta era onde se realizava a sociabilidade das elites, era onde se 

localizam os cafés, lugares da modernidade burguesa, em que o teatro social se fazia ver 

no desfile de políticos, comerciantes e intelectuais. Entre eles se destacava “o café 

Potiguaranea, depois chamado de Magestic, um dos centros sociais e intelectuais mais 

importantes de Natal até 1935”290. O bairro era fundamentalmente familiar tendo as três 

mais antigas igrejas da cidade, todas de origem colonial, mas com modificações em suas 

estruturas feitas até o século XIX.  A Matriz de Nossa Senhora da Apresentação (1599), 

é a primeira igreja da cidade, que mais tarde será sede do bispado, até a transferência para 

a Nova Catedral em 1988. A segunda mais antiga é a Igreja do Rosário dos Pretos (1715), 

templo construído para que os escravos negros pudessem frequentar o rito católico e 

serem eventualmente sepultados, a maior parte das cidades de origem colonial possuem 

igrejas associadas a permissão do culto a população negra escrava. A igreja do Rosário 

está situada praticamente no limite do bairro da Cidade Alta. A terceira, a igreja de Santo 

Antônio, também é conhecida como igreja do Galo, pois em sua cúpula está cismado a 

ave da qual é nomeada. Da frente da casa em que Navarro nasceu se avista plenamente 

essa igreja, inclusive, com certa nitidez, a porta principal do templo. Foi na igreja do Galo 

que o colégio Marista, do qual Newton Navarro foi aluno, foi fundado e funcionou até o 

ano de 1938.  

Todas as três igrejas possuem campanários, que além de servirem para a 

espacialização do território sagrado pela propagação do som dos seus sinos, servem 

também, para concederem uma visão privilegiada da região permitindo a observação da 

entrada da boca da barra do rio Potengi, o que confere à Cidade Alta, mais uma vez, 

posição privilegiada em relação a outras localidades, como a Ribeira, o segundo bairro 

 
290ARRAIS, Raimundo (org.). A terra. Os homens e os sonhos: A cidade de Natal no início do século XX. 
1. ed. Natal: Sebo Vermelho, 2017. 225 p. ISBN 978-85-68519-34-9.p,118. 
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mais antigo da cidade. A imagem que segue é uma fotografia tirada do campanário da 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Apresentação.  

 

 

Figura 12: Natal, início do século XX 

 

Fonte: IHGRN 

A imagem produzida por um fotógrafo alemão que residia em Natal por volta de 

1904, indica uma cidade ainda pequena, com muita presença do espaço rural. Uma grande 

praça se abre à frente da matriz. Algumas árvores (poucas e espaçadas), dão os limites da 

praça de maneira precária, não existe aparato algum que indique a existência de uma 

prática de permanência no lugar com objetivo de sociabilidade. A importância da 

fotografia é a demonstração da precariedade urbana da capital do estado do Rio Grande 
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do Norte no primeiro decênio do século XX, mas ao mesmo tempo a hierarquização do 

espaço da Cidade Alta em relação a outras localidades. Trinta anos depois o bairro, um 

dia com ares rurais, é o espaço onde se encontra as instituições do poder local e estadual. 

Veja-se o relato a seguir, 

A Cidade Alta tinha um privilegio, pois, ficavam lá as principais 
repartições e entidades como sejam: Palácio dos Governos Estadual e 
Municipal, Quartel da Força Federal, onde esteve por cem anos e onde 
funciona o colégio Estadual Winston Churchill e transferido a poucos 
anos para o Tirol; Quartel da polícia militar também transferido para o 
Tirol; o grande mercado público municipal desaparecido a pouco por 
um incêndio, Bispado, Catedral, capitania dos portos, tribunal de 
justiça, Igreja presbiteriana, Liceu Industrial e outros que davam muita 
vida ao bairro.291 

Lendo o comentário, é fácil perceber não somente a mudança urbana pelo qual o 

bairro passou, como compreender a centralidade da Cidade Alta na vida da cidade. Ele 

era a sede de todo aparato administrativo, policial, educacional e religioso de Natal. 

Contudo, a citação já se refere ao processo de transferência paulatina de parte dessa 

estrutura político-administrativa para o novo bairro do Tirol. Esse fato indica um 

deslocamento progressivo da centralidade do bairro colonial no espaço da cidade, para o 

jovem bairro republicano, pensado pelas oligarquias como o lugar por excelência das 

novas elites natalenses. O jovem Newton se deslocou muito entre as ruas da Cidade Alta 

indo para a missa na igreja de Santo Antônio, tão próxima de sua primeira residência, 

acompanhando a devoção da avó, como também se deslocando para ir até a sua primeira 

escola, o Colégio Marista.  

A Cidade Alta ainda era o lugar dos encontros cotidianos, das fofocas diárias e 

dos desfiles da última moda. Tudo isso acontecia no encontro da avenida Deodoro, com 

a avenida Princesa Isabel: 

 O Grande Ponto é a maior fonte de informação do Estado(sic). Quem 
tem em primeira mão uma notícia sensacional corre para transmiti-la 
nas rodinhas. Os fatos escabrosos são ali analisados, discutidos e 
julgados. As boas notícias são pouco comentadas, quando há boato 
alarmante, aquilo fica fervendo292 

Parece que Natal ainda continua, nos anos de 1930, com ares de cidade pequena, 

em que as pessoas ainda desfrutam de seu tempo, pouco preocupadas com a histeria do 

 
291PINTO, Lauro. Natal que eu vi. 1 ed. Natal: Sebo Vermelho, 1971. p. 33. 
292PINTO, Lauro. Natal que eu vi. 1 ed. Natal: Sebo Vermelho, 1971. p. 36. 
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trabalho e produção capitalista. O Grande Ponto é primeiramente um local de encontro, 

de relato e observação, não foi por acaso que em 1949, retornando de Recife, o artista 

Newton Navarro faz nesse local a primeira exposição de arte moderna do estado do Rio 

Grande do Norte, como relata seu futuro parceiro artístico Dorian Gray,  

“Conheci Newton em dezembro de 1948, quando expôs na Sorveteria 
Cruzeiro, Grande Ponto. O Grande Ponto era o coração da Cidade Alta, 
lugar das fofocas, da política, do diz-que-diz, de encontro dos poetas, 
dos jovens e dos escritores. No Grande Ponto concentrava-se a 
intelectualidade do Rio Grande do Norte: Newton, Lenine Pinto, Luís 
Carlos Guimarães, José Bezerra Gomes, Walfran de Queiroz”293. 

O relato de Dorian faz referência ao primeiro encontro entre ele e Newton 

Navarro, mas também mostra como o Grande Ponto foi importante do ponto de vista 

cultural e intelectual para a cidade do Natal, durante décadas. Os intelectuais nomeados 

por Dorian Gray vão, no futuro, formar uma rede de relacionamentos da qual Newton 

faria parte, rede que assumiu um papel de destaque na produção cultural da capital do 

estado. Esses indivíduos se tornaram juristas, escritores, jornalistas e chegaram a estar na 

esfera do Estado, ocupando secretarias, departamentos e instituições culturais ligadas à 

Prefeitura do Natal e ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte.  

Mas a Cidade Alta não era o único bairro da cidade, a cartografia de Natal se 

estendia por outras áreas, e envolvia outros sujeitos para além de suas elites econômicas, 

políticas e culturais. Navarro, apesar de sempre fazer referência a sua própria pobreza, do 

ponto de vista político e social sempre se relacionou com as elites locais. Contudo sua 

arte trata de outras realidades e de outros espaços. Um dos mais importantes é o espaço 

do bairro da Ribeira, que Navarro assim descreveu e definiu: 

“RIBEIRA 
Nesse território 
Á beira-mar 
As saudades a começar… 
é terra de despedidas 
-Chão de partidas 
A quantos a viajar 
Nesse trem das madrugadas 
ou nesse porto de rio… 
É sempre a mesma tristeza. 
Bairro vazio…”294 

 
293ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p,43. 
294JUNIOR, Manoel Onofre. Breviário da Cidade do Natal. 1. ed. Natal: Clima, 1979. p. 153. 
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  Sua poesia ao tentar dizer o que é a Ribeira começa por se referir a sua dimensão 

geográfica e natural: a Ribeira é um território que se localiza à beira mar, que se coloca, 

quase como ume península, entre o mar e o rio, terra das águas, do beira rio. Em seguida 

lhe confere traços afetivos, a definindo como um espaço marcado pelo sentimento da 

saudade, a terra das partidas. Nesse momento Navarro se refere ao trem das madrugadas, 

elemento poucas vezes citado em sua produção artística. A Ribeira se define como o 

espaço das viagens, tanto por trem, quanto pelo porto, indicando sua relevância 

estratégica no espaço da cidade. A Ribeira é o bairro portuário, próximo ao mar, mas 

sobretudo está ligado ao rio Potengi. O segundo bairro mais antigo da cidade do Natal, 

nasce e se desenvolve a partir das relações comerciais e de transporte de mercadorias, que 

tanto podiam vir do interior do estado, como: couros, algodão, cera de carnaúba, açúcar 

e minérios para exportação, ou do exterior, a partir da importação de produtos 

industrializados. O Rio Grande do Norte, da primeira metade do século XX, não era um 

estado industrializado295, tendo que importar essa modalidade de produtos. O rio Potengi 

sempre foi o caminho tomado por muitos para adentrar na capital do estado, como para 

chegar ao agreste e sertão. Mas o interessante é que a referência navarreana a Ribeira não 

trata de sua importância econômica para a cidade, nem tão pouco do frisson das pessoas 

trabalhando, passeando, vendendo ou comprando. A Ribeira navarreana é do tempo da 

madrugada, do não trabalho, de quando outros habitantes e práticas passam a dar ao bairro 

uma cartografia diferente. Para Navarro não existem chegadas na Ribeira, apenas 

partidas, o bairro vazio, cuja essência são as partidas e as saudades que elas trazem.    

 A Ribeira do poeta Navarro é o espaço da partida, é uma região portuária, é o lugar 

dos pescadores, estivadores, marinheiros, comerciantes e jangadeiros, indivíduos que se 

caracterizam pelo deslocamento, pelo nomadismo. Essa gente inquieta, instável, nômade, 

em constante mudança de lugar, concederiam uma identidade para esse bairro. O bairro 

de trabalhadores braçais, artesanais, sempre expostos às intempéries: sol, chuva, calor, 

frio e vento. Bairro povoado por corpos delineados pelos músculos e pelo suor sempre a 

mostra aos olhares de quem queria ver. Por ser um local de intensa circulação do capital, 

a Ribeira é concomitantemente o espaço da exploração do trabalho, espaço do trabalho 

pouco valorizado e do trabalho exaustivo. Espaço também composto pelos invisíveis 

 
295ARRAIS, Raimundo (org.). A terra. Os homens e os sonhos: A cidade de Natal no início do século XX. 
1. ed. Natal: Sebo Vermelho, 2017. 225 p. ISBN 978-85-68519-34-9. p.143. 
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sociais, pelos boêmios, prostitutas, pedintes, por todos aqueles que renegando ou não 

tendo acesso ao trabalho regular se veem na marginalidade. No entanto, os espaços não 

são vistos e ditos do mesmo modo, por todos, há vários olhares, que representam 

interesses e posições sociais diversas, que veem de distintos modos a mesma 

espacialidade. Veja que visão diversa daquela apresentada por Navarro, acerca da Ribeira, 

podemos encontrar:  

era o bairro dos homens ricos de Natal, do comércio mais variado, das 
grandes lojas, casas comerciais e empresas. Comércio dos artigos de 
luxo, bancos, empresas de navegação[...] Era o bairro mais 
movimentado de Natal. A avenida Tavares de Lira(sic), com o cais que 
também recebeu êste nome no governo de Alberto Maranhão, conforme 
obelisco296 plantado no princípio da mesma, era a mais bonita, limpa, 
arborizada e bem calçada.297 

A memória de Lauro Pinto, advogado e memorialista apresenta uma outra imagem 

da Ribeira, nas primeiras décadas do século XX, enfatizando a dimensão econômica e a 

presença dos homens enriquecidos pelo comércio. O memorialista enfatiza a presença das 

oligarquias, que veem seus nomes espacializados na designação das artérias do bairro ao 

se referir a dois ex-governadores do estado, pertencentes a família dominante no período: 

Tavares de Lyra e Alberto Maranhão298. Faz referência, também, ao obelisco, símbolo 

republicano e civilizacional, localizado no início da avenida mais importante do bairro, 

obrigando, de certa maneira, todos os transeuntes da avenida, em algum momento, a se 

depararem com o monumento, difundindo a memória republicana e de seus artífices 

locais. Contudo ainda se pode acrescentar bem mais acerca desse bairro:  

“A Ribeira ainda era privilegiada pela localização das principais 
repartições, casas comerciais, estabelecimentos, etc. Assim, os 
melhores hotéis, como sejam: Internacional, hotel dos Leões e Avenida 
eram localizados na Ribeira. [...] o maior e melhor cinema de então 
estava na Ribeira: era o cinema Politeana, [...] As melhores alfaiatarias 
estavam lá e eram as de Joca Lira, Pelino Matos e Chico Noronha que 
por muitos e muitos anos ditaram a moda masculina em Natal. 

“Neste bairro também ficavam a Escola Normal, o grande Grupo 
Escolar “Augusto Severo” – prédio muito lindo, onde hoje é a faculdade 

 
296Monumento eminentemente republicano e positivista, no caso essa peça em específico tem gravado 
várias datas importantes para a construção do ideário libertador e democrático que a República se constituiu 
para o Rio Grande do Norte, como por exemplo a Revolução de 1817 e a data da fundação da cidade 
(25/12/1599), como marco civilizador. 
297PINTO, Lauro. Natal que eu vi. 1 ed. Natal: Sebo Vermelho, 1971. p. 24. 
298Tavares de Lyra, além de várias outras funções em nível estadual e federal, foi presidente do estado entre 
1904 e 1906, já Alberto Maranhão ocupou o cargo de presidente do estado, entre os anos de 1908 a 1913. 



 

144 

 

de Direito, Alfandega, órgão oficial, o jornal “ A Imprensa”, Correios e 
Telégrafos, etc”299.  

O texto evidencia a importância econômica das atividades que se desenrolavam 

no bairro da Ribeira para a cidade. Diferentemente da Cidade Alta, que era um espaço 

residencial e do poder político-administrativo, a Ribeira era um bairro marcado pelas 

atividades sazonais, pelas atividades diurnas, por atividades que possuem caráter 

pendular, que não requeriam a moradia e permanência no bairro300. O próprio Navarro 

provavelmente desceu à Ribeira durante a infância, indo a pé ou usando o bonde que o 

ligava a Cidade Alta, passando pela antiga rua Grande, atualmente chamada de Câmara 

Cascudo. A fotografia que segue mostra essa antiga passagem:  

Figura 13: Sede do Congresso Legislativo Estadual, início do século XX 

 

Fonte: Natal de Ontem e Hoje 

A antiga Rua Grande, que ligava as duas primeiras áreas povoadas da cidade, 

originalmente, era um traçado colonial, marcado pelas descidas e subidas da população, 

não obedecendo aos padrões republicanos e burgueses de métrica e controle do tráfego 

de pessoas ou veículos. Devido a sua importância estratégica de ligação entre os dois 

 
299PINTO, Lauro. Natal que eu vi. 1 ed. Natal: Sebo Vermelho, 1971. p. 26. 
300A Ribeira apesar de ser o bairro do comércio, também era um bairro residencial. Muitas pessoas, em sua 
maioria pobres, habitavam o bairro, indivíduos ligados às atividades econômicas comercial e portuária, ou 
a atividades consideradas marginais, como a prostituição. Contudo, uma parte significativa dessa população 
era sazonal, composta por, principalmente, homens em viagem, como marinheiros e pequenos 
comerciantes. 
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principais bairros da cidade, foi tomando ares de modernidade durante o início do período 

(oligárguico) republicano. Na parte superior da avenida, tem-se o prédio da prefeitura, 

vizinho a este, um templo Presbiteriano, sendo uma das mais antigas igrejas protestantes 

do estado. Descendo a rua, ao lado da igreja, há o colégio Atheneu Norte-Rio Grandense, 

fundado no século XIX301. Era lá, que as elites de Natal estudavam. Apesar de ser uma 

escola pública, havia o exame de admissão, bastante rigoroso, que acabava por limitar 

consideravelmente o acesso à população. Foi no Atheneu que Newton Navarro estudou 

nos anos finais de 1940302. No meio da avenida, se visualiza a linha do bonde. Evidencia-

se que o mesmo era já elétrico, devido a presença dos postes que acompanham o traçado 

de deslocamento do veículo, indicando a foto é posterior ao no de 1911, quando o bonde 

elétrico foi inaugurado. Ainda se pode visualizar o prédio art nouveau da Assembleia 

Legislativa do Estado, projeto do arquiteto mineiro, Herculano Ramos303 e ao lado a 

praça, que no século XVI, indicava um dos limites coloniais da cidade do Natal. 

Na avenida que ligava a Ribeira à Cidade Altahavia, ainda, casarões pertencentes 

à comerciantes muito ricos e a Capitania dos Portos. A noite o deslocamento entre os 

bairros era proibido ou pelo menos dificultado. Na Ribeira moravam os chamados de 

Canguleiros e na Cidade Alta os chamados Xarias. Nomes provenientes de variedades de 

peixes vendidos nas feiras livres. O primeiro, o cangulo, peixe escuro de água salgada, 

sendo mais barato, era consumido pelas populações pobres, já o segundo, o xaréu, mais 

caro, era alimento da população da Cidade Alta, que possuía maior poder aquisitivo, os 

apelidos indiciava, portanto, o preconceito social que separava os moradores dos dois 

bairros304. O interessante a comentar, é que Newton Navarro é um xaria por origem 

geográfica, porém seu olhar era voltado e devotado aos canguleiros, “[...] gente dita mal 

como cheirosa e mal vista, que subia a Cidade para realizar serviços e préstimos para os 

patrões do alto”305. Navarro incorpora em sua obra essas imagens, ao mesmo tempo 

 
301 GALVÃO, Cláudio. João Wilson Mendes Melo. 1.ed. Natal: Offset Editora, 2018. 
302As experiências nas escolas que Navarro estudou, Marista e Atheneu, foram significativas para a sua 
construção, por isso serão tratadas logo a frente no texto e de maneira particular. 
303O arquiteto foi contratado pelo então governador do estado Alberto Maranhão, permaneceu no Rio 
Grande do Norte por uma década, e ainda reformou o teatro Carlos Gomes (teatro Alberto Maranhão) e 
construiu um dos mais belos prédios da cidade, o grupo escolar Augusto Severo localizado ao lado do teatro 
na Ribeira. NESI, Jeanne Fonseca Leite. Natal monumental. 1 Ed. Natal: Fundação José Augusto, 1994. p. 
60   
304 Tal referência pode ser questionada, pois trata de uma generalização, uma vez que haviam pessoas de 
posses morando no bairro da Ribeira como por exemplo o industrial e comerciante Jovino Barreto, contudo 
resolvi deixar o uso tradicional dos termos.  
305Obras completas/Newton Navarro. Natal (RN): Fundação José Augusto: FIERN, 1998. 2v. p. 164 
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físicas e sociais, nas quais os indivíduos, os corpos, estão sujeitos a uma hierarquia 

urbana306 em que a Cidade (em letra maiúscula) indica o lugar superior, a parte alta da 

cidade do Natal como sendo o espaço do civilizado, enquanto a parte baixa, a Ribeira e 

as Rocas307 , era o habitat dos pobres e da barbárie. Assim, o mundo navarreano vai 

incorporar algo do universo das camadas populares e de seus espaços. A Ribeira o 

aproxima de um universo líquido, molhado, que o remete a saudade e à partida, universo 

que, ao contrário do sertanejo, remete ao mundo uterino, a um mundo feminino, da 

proteção materna, que em algum momento se desfez. O artista sofre pela separação, seu 

olhar se desloca para as partes baixas da cidade, como a Ribeira e as Rocas. 

As Rocas, 

[...]compreendia também a faixa de terra denominada “ LIMPA”, a 
começar do canal da fortaleza dos Reis Magos até as Rocas 
propriamente ditas, que se limitavam com a Ribeira pelo Salgado, hoje 
Esplanada Silva Jardim, depois aterrada[...] o nome limpa se deu a uma 
vasta campina, cuidadosamente plantada e conservada pela antiga 
administração do Porto de Natal , com fim de fixar a areia e impedi-la 
de chegar ao rio Potengi e, assim, não aterrar o canal.308 

A citação mostra as Rocas como uma faixa de terra controlada pela administração 

portuária, pelo perigo de assoreamento do rio. Lugar vazio? Não existem pessoas ou são 

invisíveis sociais que fogem à estética estabelecida pelas elites natalenses da primeira 

metade do século XX? Leia-se a próxima citação: 

No outro lado da cidade, perto do mar e do rio, as Rocas, morada de 
marítimos, pescadores, ferroviários; o Areal e Santos Reis, bairro 
menos proletário e mais pequeno-burguês.309 

Observem como o texto coloca as Rocas como sendo um espaço distante e isolado 

daquilo que parece ser essencialmente a cidade: no outro lado da cidade. Sua localização 

é perto do mar e do rio, sendo morada marítimos, pescadores ou ferroviários.  Bairro, 

profissão e condição social se imbricam na construção de uma paisagem econômica, 

social e política. Navarro se utiliza dessa paisagem humana e natural para compor sua 

obra. Quando descreve seus personagens, os naturaliza ao torná-los elementos poetizados 

 
306SENNETT, Richard. Carne e Pedra: O Corpo e a Cidade na Civilização Ocidental. Rio de Janeiro: Best 
Bolso, 1997. 417. 
307 Bairro da cidade, que margeia o rio Potengi. Será feito referência a localidade de maneira mais completa 
posteriormente, tendo em vista sua relevância para a obra navarreana. 
308 PINTO, Lauro. Natal que eu vi. 1 ed. Natal: Sebo Vermelho, 1971. p. 23. 
309JUNIOR, Manoel Onofre. Breviário da Cidade do Natal. 1. ed. Natal: Clima, 1979. 163 p. 13. 
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da paisagem. Navarro não conviveu com esses indivíduos durante a infância, seu universo 

social era dos xarias, dos colégios Marista e Atheneu. Sua residência era na Cidade Alta, 

sua subjetividade foi constituída entre as elites que assistiram à missa na Santo Antônio 

e pelos cuidados femininos de sua avó, Clara Navarro, e de sua mãe, Celina. O pequeno 

Newton, como já foi visto, era uma criança frágil, adoentada ou adoecida pelo excesso de 

cuidados de uma mãe e de uma avó que já haviam perdido um primeiro neto e filho. As 

mulheres e o feminino possuem, talvez por isso, um enorme significado em sua trajetória 

como pessoa e artista.  

2.4 A CONSTRUÇÃO DO FEMININO NAVARREANO. 
 

A avó aparece em entrevista ao programa Memória Viva (da TV Universitária da 

UFRN) como sendo a causadora de seu primeiro alumbramento artístico. Newton 

Navarro esclarece que alumbramento é a comoção do irrefletido, despertado por emoções 

que são a potência de transformação, é a energia da criação310. O seu primeiro 

alumbramento se deu com o contato com a sua avó, responsável por seus primeiros 

cuidados: “A primeira ternura foi, para mim, duplicada, porque avó é mãe duas vezes”. 
311 A citação que segue, esclarece ainda mais a relação entre o feminino doméstico e 

familiar e a constituição da subjetividade de Navarro:  

Mais tarde, sua resistência contra todas as adversidades na luta 
titânica do dia-a-dia sem nada a reclamar, vestida de uma 
vontade férrea e de uma fé inabalável em Deus e nos seus Santos 
protetores, velados religiosamente do belo Oratório do "quarto-
grande", valeu-me como a grande herança para o resto da vida.312 

 

Percebe-se com a leitura do fragmento acima uma relação entre família, 

religiosidade e um mundo matriarcal, feminino caracterizado pela força e pela tenacidade. 

As expressões que são usadas constroem uma identidade belicosa, que resiste às 

intempéries da vida. Palavras como: titânico, férrea, resistência, luta, e a expressão “fé 

inabalável”, descrevem um ser poderoso, que veio a ser marcante na vida de Navarro, 

sendo inclusive responsável pelo primeiro despertar de sua sensibilidade. O interessante 

 
310 HUBERMAN, Didi. Que emoção! Que emoção? Lisboa: Imago, 2015. 
311 NAVARRO, Jurandir. Newton, o mítico. In: ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: UFRN, 2013. p.35-36. 
312 NAVARRO, Jurandir. Newton, o mítico. In: ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: UFRN, 2013. p.36-37. 
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é que a ideia de lumbramento aparece em dois outros artistas, Manuel Bandeira e Cícero 

Dias313. Contudo nos dois o alumbramento é produto do encontro com o corpo feminino 

nu, com a sensualidade e erotismo das carnes femininas314, mas o que levou Navarro a 

experimentar pela primeira vez um alumbramento foi à relação com o corpo da avó.  

É conhecida a ligação, que Sigmund Freud classificaria de edipiana, entre Newton 

Navarro e sua mãe, que exercia um enorme poder sobre ele. A avó e a mãe, por sua vez, 

são o símbolo da proteção uterina, da intermediação entre o pai e os filhos, estabelecendo 

outro tipo de poder: o da dependência emocional e do cuidado. Nessas relações familiares, 

as ações dos pais tornam-se influentes na formação dos filhos e no seu entendimento sobre 

o mundo e das relações sociais. A descrição de sua mãe é reveladora nesse aspecto: “A 

mãe de Newton, Dona Celina, era uma mulher pequena, mirrada, professora primária. 

Newton não parecia nada com o pai. Ele era Dona Celina”.315  Esse relato estabelece, de 

saída, uma identidade entre Newton Navarro e sua mãe, potencialmente gerador de 

conflito, uma vez que se trata de uma família de origem sertaneja, em que o patriarcado 

e o masculino devem ser os pilares sociais de construção de sujeitos.  

Entre Newton Navarro e a mãe, as semelhanças não ficavam apenas na dimensão 

corporal, física, mas também na dimensão subjetiva, no fato de ser um homem sensível, 

emotivo, frágil emocionalmente. São comuns os relatos da relação de empatia e 

dependência emocional entre Newton Navarro e sua mãe. Relação descrita como de 

profundo afeto, preocupação e de cuidado da mãe para com o filho artista. “Newton 

passou a infância muito constrito. Ele era muito religioso, pela formação na escola316 e 

pela criação rigorosa em casa. A mãe dele o controlava”.317 

A relação com a mãe foi marcante, contribuindo para a elaboração narrativa de 

um Navarro preso a uma identidade feminina, um filho e artista dependente de uma 

mulher que se faz não apenas mãe, mas personagem de sua literatura e de sua pintura, se 

não enquanto corpo, porém como presença fantasmática e subjetiva. Mãe que se encarna 

na figura da mulher sofrida, resistente, de muita tenacidade no enfrentamento a toda e 

 
313 MAIOR, Mário Souto. Folclorerotismo. Recife, 1980.  
314DIAS, Cícero. Eu vi o mundo. São Paulo: Editora Cosac Naify, 2014. 256 p. p. 83 
315NAVARRO, Jurandir. Newton, o mítico. In: ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: UFRN, 2013. p. 141. 
316Referência ao período que Navarro foi aluno do colégio Santo Antônio Marista em Natal (1940-1945).  
317NAVARRO, Jurandir. Newton, o mítico. In: ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: UFRN, 2013, p. 141. 
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qualquer adversidade. Celina Navarro Bilro, foi a versão feminina do homem-macho, 

sertanejo, que desempenhou, um papel tão importante na vida de Newton Navarro, tendo 

sobre ele um enorme poder.  

O amigo Ticiano Arruda chegou a colocar o nome Celina, em sua filha mais velha, 

sabendo que isso iria agradar muito a Navarro: “A notícia dessa homenagem foi dada a 

Newton na missa de sétimo dia da mãe, falecida em 1977. Ele ficou muito emocionado. 

Era muito apegado a mãe. Uma vez, veio em cima de um caminhão, de Recife, só porque 

sabia que a mãe estava doente ".318Nietzsche faz uma reflexão sobre a figura materna e 

como ela pode contribuir na formação do sujeito e de suas construções de mundo. No 

caso de Navarro, a presença materna é significativa na constituição de uma visão do 

mundo partido entre o masculino e o feminino. Diz Nietzsche: 

 Todo indivíduo traz em si uma imagem de mulher que provém da mãe: 
é isso que o leva a respeitar as mulheres, a menosprezá-las ou a ser 
indiferente a elas em geral.319 

 

Nietzsche consegue fornecer um caminho interessante a ser percorrido. 

Analisarmos como Navarro olha para e constrói suas mulheres, é fundamental para que 

se possa compreender as imagens do feminino que aparecem em sua produção artística, 

averiguando até que ponto seu imaginário sobre o feminino adveio de suas relações com 

sua mãe e sua avó.  Como já é sabido, entre os anos de 1960 a 1980, Navarro trabalhou 

para diversos jornais de grande circulação em Natal, como o Tribuna do Norte e o Diário 

de Natal como cronista. Em 1973, para parabenizar a mãe pelo aniversário, escreveu uma 

crônica intitulada Quatro  de Maio. A análise do texto revela um pintor, que por meio de 

palavras, é capaz de compor imagens, utilizando o recurso às cores, formas e sentimentos. 

É uma crônica reveladora do relacionamento entre ele e a mãe. São imagens e enunciados 

que mostram o entendimento que Newton Navarro tem sobre si mesmo. Navarro ao falar 

da mãe, também fala si, construindo um testemunho dessa simbiose entre ele e o ser 

materno, enfatizado na Crônica: Quatro de Maio. 

Pousada sob a suave luz de maio, minha mãe vê passar mais uma data 
na sua vida. As mãos magras, alvas, bordadas de nervuras azuladas 
movem, lentamente, a agulha de onde, como por magia, o desenho do 
croché vai ganhando formas que o filho pintor jamais conseguiu copiar. 

 
318 NAVARRO, Jurandir. Newton, o mítico. In: ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: UFRN, 2013, p. 146. 
319 CAPÍTULO 7 - A mulher e a criança. In: NIETZSCHE, FRIEDRICH. Humano, demasiado humano. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
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[...] Pousa silenciosa e calma enobrecida pela coragem de saber sofrer 
e sobretudo perdoar.”320 

 

Várias foram as mulheres pintadas em seus textos, em suas telas e papéis que 

lembram essa descrição que faz da figura da mãe, tornando claro que ela foi não apenas 

presença marcante em sua vida, mas inspiração para sua obra. Trabalho manual, trabalho 

doméstico, repetitivo, realizado por mãos magras, exímias na arte de fiar, tecer, de fazer 

a trama dos tecidos de algodão. É ela, a mãe, que o precede na criação da obra de arte. 

Ele, o artista Navarro, já tão consagrado nos anos de 1970, é incapaz de, ao menos, copiar 

a obra da mãe. Será que ele não se consideraria também uma obra de arte da mãe, talvez 

a sua mais importante obra? A mãe de Navarro aparece aí como uma artista de capacidade 

inalcançável para o filho, a sua criação. Assim como fala de si, para Navarro o feminino 

sempre encarna o sofrimento e a injustiça. Aliás, todos os membros de sua família são 

apresentados como sendo injustiçados e violentados, a exceção é o irmão, exilado e 

distante, pouco referido, o único que, como mostramos no primeiro capítulo, em 

depoimento colocava em questão a imagem de harmonia familiar.  Para Navarro, Dona 

Celina aprendeu a sofrer e soube perdoar. Que sofrimento foi esse? A quem a mãe de 

Navarro soube perdoar? Como foi visto no capítulo anterior, os depoimentos de dona 

Celina e do próprio Navarro procuram construir a imagem de relações familiares 

perfeitas, apesar da condição financeira precária e de algumas “travessuras” do irmão 

caçula, que eventualmente tiravam a paciência do pai seu Elpídio. Sendo tão harmoniosa 

a vida família, o que teria levado a essa vida de resignação vivida por dona Celina?  

A imagem de bondade da mãe e da relação que Navarro mantinha com ela se 

explicita numa frase desse texto: “[...]olho-a com adoração consentida por todas as suas 

vigílias de intranquilidade e cuidados”.321 O uso da palavra adoração dá a relação entre 

mãe e filho um aspecto quase religioso, uma relação de sacralização. Navarro repete a 

imagem clichê da mãe como uma figura santificada. Navarro a apresenta como seu objeto 

de adoração, por quem teria uma devoção extrema, o que denota, ao mesmo tempo, uma 

relação de dependência emocional, que parece se misturar a uma culpa, a um sentimento 

de dívida, devido aos desgostos, as preocupações, os cuidados, as vigílias e 

intranquilidades que ele lhe teria causado. A culpa de não corresponder as expectativas e 

 
320NAVARRO, Newton. Quatro de Maio, o Poti, Natal, 1973, s.p. Acervo da Capitania das Artes. 
321NAVARRO, Newton. Quatro de Maio, o Poti, Natal, 1973, s.p. Acervo da Capitania das Artes. 
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aos desvelos maternos justifica o tipo de relacionamento que desenvolveu com mãe até o 

falecimento dela. 

Em entrevista, dada por ocasião da comemoração de seus 25 anos de carreira, 

entrevista feita em sua casa e na presença de dona Celina, Newton Navarro dá um 

depoimento que consolida essa imagem de um relacionamento que Freud chamaria de 

edipiano entre ele e a mãe. Quando perguntado, qual a herança que seu pai o deixou, ele 

responde que a herança mais extraordinária deixada pelo pai teria sido a sua mãe. 

Afirmação que diminui e quase anula a figura paterna, pois tudo o que o pai deixara de 

herança teria sido a mãe, dele mesmo nada adviera e nada ficara. Ele coloca a mãe como 

algo mais valioso do que qualquer coisa, a mãe era para ser protegida, guardada e 

amparada. Devemos nos perguntar até que ponto essa relação de dependência emocional 

e de simbiose com a mãe impactou a vida de Newton Navarro e, por consequência, 

impactou a sua obra? Em seguida, quando solicitado que fale sobre algo alegre, e ele 

responde: “Bem. É olhar minha mãe dormindo. Não é beijar a mão dela não. É vê-la 

dormindo…322”. Devemos lembrar que a entrevista foi dada na presença da mãe, o que 

pode ter condicionado todas essas mostras de amor e de desvelo. Mas essa necessidade 

de estar afirmando seu amor pela mãe não adviria da culpa que carregava por cumular a 

vida da mãe de desgostos, de ser diferente daquilo que a mãe esperava, de não ser 

propriamente o filho que a mãe queria e merecia? Essa fala de Navarro deixa ainda mais 

evidente, de que maneira a vida dos dois estava associada em uma relação de submissão, 

dependência e porque não, de ressentimentos, não ditos e culpas. Um dos entrevistadores 

relata que: “De vez em quando, ainda na sua casa, o pintor parava a conversa. Era dona 

Celina perguntando alguma coisa ou dando um carão: Newton, tu ficas rouco de tanto 

falar”.323 A mãe controladora, dominadora, que continua tratando um adulto como se 

fosse uma criança, infantilizando-o, tiranizando-o, tendo uma ascendência sobre ele por 

ele sentir-se fraco e frágil diante dela pelas culpas que acumulava. Relação de profundo 

amor, mas também relação de violência, simbólica e emocional. 

Na data da entrevista, Newton Navarro contava com aproximadamente 46 anos e 

era uma das figuras intelectuais mais respeitadas do estado. As interferências e os carões 

maternos feitos em público, diante de pessoas estranhas, poderiam até mesmo colocar em 

descrédito sua reputação ou levá-lo ao limite da ridicularização. O fato chama mais 

 
322NAVARRO, Newton. Quatro de Maio, o Poti, Natal, 1973, p. 3. 
323ENTREVISTA pelos seus 25 anos de carreira. O Poti, Natal,  n. 02049, p. 3, 1974. 
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atenção, por não haver, aparentemente, pudor, nem por parte de Newton, nem tão pouco 

de dona Celina, em fazer essa exposição pública de uma relação de subserviência. Ao 

longo da entrevista, através de constantes interrupções, dona Celina demonstra uma clara 

necessidade de se afirmar como mãe do maior artista da cidade naquele momento, afinal, 

era o filho que estava sendo entrevistado, o grande fruto de sua vida. Ele, afinal, era a sua 

vida, tudo o que de melhor produzira, a sua obra de arte. As interferências de dona Celina 

lhe garantiram uma nota no jornal em que se reafirmava o seu lugar de destaque na vida 

do artista.  

Ao nos determos na análise da Crônica Quatro de Maio percebemos que, nela, 

Navarro não está falando apenas da mãe: 

“[...] Os dedos frágeis vão desenhando seus trabalhos e a cada ponto 
parece rever, nos idos do tempo, a sua vida. Não vê em mim o homem 
feito, semi-destroçado e um tanto desiludido. Mas reencontra o seu 
menino, em ruas antigas, em salas que se esfumaram, junto ao Pai que 
ao seu lado, juntos souberam doar (com que sacrifícios) uma herança 
que a maldade do mundo não destruirá nunca. No seu olhar verde revejo 
paisagens de infância. O doce pássaro da juventude. Um mar sossegado 
naquele olhar de limpidez tão cristalina que dir-se-ia poder vislumbrar-
lhe a alma. 

[...] E como me parece, às vezes, terrível a sua beleza de humildade e 
resistência. Como se outra vez suas mãos sustentassem as febres 
dolorosas no meu pequeno pulso, ou como se, da sua voz rezando por 
mim nas minhas perdulárias ausências, a reencontrasse pelas 
madrugadas na primeira estrela da manhã.  

Ah, senhora, quantas palavras gastei em vãs empresas. Todas, de agora, 
não tem o colorido que quero para enfeitar teu belo e santo perfil de 
admirável mulher e mãe. Vitoriosa sobre dissabores e percalços, vestida 
na luz matinal do teu mês, que é também o tempo votivo de uma outra. 
Mãe maior, com quem confidências a fazer teus pedidos em favor do 
filho que mal pode terminar suas linhas.324” 

Navarro continua a proclamar sua dependência ao poder materno, que advém, de 

modo claro, de suas culpas. A submissão do filho a autoridade materna, autoridade 

emanada dos cuidados, que se revertem em controle, policiamento e cobrança pelos dias 

e noites gastos no exercício da maternidade325.Percebe-se um adulto, um artista de 

sucesso, um homem público, que diante da mãe não consegue abandonar a infância, 

tornando-se sua eterna criança, a merecer cuidados e sacrifícios. Um corpo adulto que 

continua requerendo que sua mãe, pressurosa, preocupada, ausculte as febres dolorosas 

 
324NAVARRO, Newton. Quatro de Maio, o Poti, Natal, 1973, s.p. Acervo da Capitania das Artes. 
325CAPÍTULO 7 - A mulher e a criança. In: NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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em seu pequeno pulso. A culpa trazida por suas “perdulárias ausências” mantém o laço 

de dependência e as amarras da dívida adquirida pelos cuidados maternos, que mesmo na 

fase adulta são mantidos326. Navarro, a eterna criança, o menino que não cresceu, o 

“homem desiludido e semi- destroçado” necessitando por toda vida da atenção materna, 

de sua proteção e de sua orientação. O artista se apresenta, mais uma vez, como sendo um 

ser infeliz, recusando o adulto que se tornou, o presente em que vive, para novamente 

fazer uma evocação ao passado, de memórias da infância e da juventude (lança mão 

novamente da imagem do pássaro, para figurar tempos de voo, de liberdade, o “doce 

pássaro da juventude327”) materializadas em imagens de saudade que o próprio pintor 

retratou. Navarro em todas as suas entrevistas reafirma a presença formadora de seus pais. 

Assim como o sertão navarreano é inseparável da figura de seu pai; a cidade do Natal, a 

cidade de rio e mar, por ele cartografada em suas obras, é inseparável da figura de sua 

mãe, já que foi ela que o trouxe para a capital e ali, com ele, sempre viveu. Na conclusão, 

Navarro chega a comparar a mãe a Virgem Maria, símbolo maior do sofrimento materno 

e do devotamento a um filho que não lhe pertence, que lhe cumula de dores e ausências. 

A construção do feminino nas obras de Navarro é muito peculiar. As mulheres 

rareiam em sua obra pictórica, seus personagens femininos são limitados a rendeiras, 

baianas328 e lavadeiras, sempre mulheres populares, tratadas como tipos definidos por sua 

atividade profissional. Da mesma forma que as figuras masculinas, suas personagens 

femininas são sujeitos psicossociais, sujeitos que encarnam, ao mesmo tempo, uma 

condição social, definida pela realização de uma atividade profissional, e um dado 

comportamento, uma dada maneira de ser, dados valores, dados sentimentos, dadas 

emoções, dadas disposições subjetivas. Contudo, em sua produção literária, as mulheres 

aparecem em grande número. Se pode, da mesma forma que na pintura e no desenho, 

traçar um perfil desses personagens, definidas pelo sofrimento, abandono e violência 

praticadas principalmente pelos homens de quem dependem ou com os quais se 

 
326ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. Nostalgia da infância, saudades do feminino: em que 
momentos da vida de um homem o feminismo pode atuar para a construção de outras masculinidades 
possíveis. In BLAY, Eva Alterman (Coord.). Feminismos e masculinidades: novos caminhos para 
enfrentar a violência contra a mulher. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2014, p.105-116. 
327Provavelmente, uma referência ao episódio da infância em que o pai esculpiu um Azulão e o deu de 
presente a Navarro, citado no cap.1  
328 As baianas de Navarro, são originárias de suas viagens a salvador ou de sua primeira fase artística, o 
abstracionismo, de influência do movimento modernista pernambucano, quando este, Navarro, foi aluno 
Lula Cardoso Ayres e teve influências de Cícero Dias e Pancetti, a este último Navarro dedica uma novela, 
De como se perdeu o Gajeiro Curió (Á memória de José Pancetti marinheiro e pintor)  
NAVARRO, Newton. Obras completas/Newton Navarro. Natal (RN): Fundação José Augusto: FIERN, 
1998. 2v. p.155. 
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relacionam (filhos, amantes e maridos). Um dos melhores exemplos é fornecido pela 

elaboração de dois personagens emblemáticos da obra em que Navarro fala sobre o bairro 

da Redinha, tal como o viveu em sua infância: Do Outro Lado do Rio, Entre os Morros329 

“Teve outros “amores” por fora [...]. Um desses casos teve desfecho 
curioso. [...] Cutruco, certa tarde apareceu com seu “outro amor” pelo 
braço e bagagem da cuja, na cabeça, para hospedá-la no Castelo das 
Flores. [...] Recebeu-os “veterana” [...]. Hospedou-a sem a menor sinal 
de amuo ou revolta. Trancou sua mágoa na surdez da alma calejada e 
funda de tanta ferida. Fez-se até serviçal para melhor agradar a hóspede 
do marido. "330 

Cutruco331 é um exemplo dos personagens masculinos presentes na literatura de 

Navarro: um pescador, canoeiro, cabeceiro, homem do trabalho braçal e artesanal, 

exercendo atividades marginais ao tempo e a produção capitalistas, um faz de tudo, um 

pau para toda obra na praia da Redinha, dos anos 1940. Esse personagem se constitui 

integrado a paisagem natural da praia, do mar, do rio, das dunas de areia branca, do 

mangue. Sua virilidade e masculinidade é atestada por sua resistência a ingestão de 

grandes doses de bebida alcoólica e pelo controle quase tirânico exercido sobre suas 

mulheres. Cutruco era, como todo homem que se presa, um adúltero. Navarro coloca 

aspas quando se refere a amante ou as amantes, possivelmente um gesto para chamar a 

atenção para o adultério, ao mesmo tempo que o relativiza. Cutruco possui “amores”, 

tentativa sutil de romantização do personagem, como se seu comportamento fosse natural 

a sua condição de homem rude, popular e pouco letrado. Na cena citada, Cutruco está 

levando a amante para morar em sua própria casa com a esposa. A residência possui um 

nome icônico, que se reveste de ironia: “Palácio da Flores”, indicando, ao mesmo tempo, 

ser o espaço de um lar perfeito e harmonioso e um palácio pronto para abrigar muitas 

flores, muitas mulheres332. Veterana, por ser a esposa, por ser a mais antiga das flores ali 

plantadas, como o próprio nome indica, recebe a ambos, e como dona Celina, guarda as 

mágoas e perdoa.  

 
329 NAVARRO, Newton. Do Outro Lado do Rio, Entre os Morros. Natal: Sebo Vermelho, 2010. p.61. 
330 NAVARRO, Newton. Do Outro Lado do Rio, Entre os Morros. Natal: Sebo Vermelho, 2010. p. 51-52. 
331Personagem tipicamente navarreano, se tratando do mundo marítimo (existem diferenças entre estes, e o 
personagens masculinos sertanejos. Algumas são sutis outras nem tanto). Navarro descreve o corpo, a 
profissão e a personalidade. Cutruco é um marítimo, ligado ao mesmo tempo a praia e ao Rio Potengi. Não 
possui uma ocupação em específico, contudo sempre é descrito em atividades físicas de gasto de muita 
energia, tanto pela exaustão causada pela repetição da tarefa, como pelo sol, um homem que fala pouco, 
ganha quase nada e muitas vezes é encontrado embriagado.  
332 Como o lar de Navarro durante a infância? 
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           Em 1961, Newton Navarro lança seu primeiro livro de contos: O Solitário Vento 

do Verão333. Nele há um conto intitulado, Fruto Verde, em que, mais uma vez, surge um 

personagem feminino e seu homem. De maneira geral, o conto trata de uma mulher que 

foi abandonada grávida pelo seu amante, provavelmente a mulher era uma prostituta ou 

veio a se tornar, devido ao relacionamento que teve com esse indivíduo. Apesar de toda 

dor e sofrimento que o estado de abandono lhe causa, o que lhe mais a atormentava era,  

[...]  “a ausência do Homem. Fora-se, a bem dizer sem avisar nada. Um 
dia anoiteceu e não amanheceu. Ganhou o mundo… (A mulher se 
indagava, então, na cama, contorcendo-se de raiva e amor ferido. E 
imprecava e rasgava roupas, e, pior ainda, já sentia que o seu corpo se 
deformava, que rompia as linhas juvenis, razão outrora de sua graça, 
todo seu chamariz — como diziam (na rua). O Homem se apartara  e 
ela se encontrara, assim de repente, sem apoio para o seu futuro que 
nascia em si mesma, crescia a olhos vistos, intumescido, como tumor, 
qualquer coisa que ele atemorizava e lhe pesava, até mesmo na cama 
do quarto ordinário onde não sabia mais como pagar a diária, comprar 
alimentos, remédios, roupas”334 

 

A personagem sofre pelo abandono sem aviso, simplesmente o desaparecimento 

do Homem, grafado com “H” maiúsculo, o que confere a ele a condição de um tipo, de 

um personagem genérico, não individualizado e não identificado. Talvez a intenção de 

Newton Navarro fosse fazer referências aos homens de maneira geral, como se o atitude 

do indivíduo do conto fizesse parte de uma constante comportamental comum a todo e 

qualquer indivíduo do sexo masculino. Navarro é, sem dúvida, um construtor de 

estereótipos físicos e psicológicos, sejam de homens ou de mulheres. Na obra navarreana 

os perfis de sujeito são bem estabelecidos, repetitivos, típicos, invariantes. 

         O rancor da mulher se amplia devido a deformação de seu corpo causada pela  

gravidez, ela perdia “seu chamariz — como diziam (na rua).” O uso da expressão 

chamariz aliada ao espaço da rua, entre parênteses, reforça a possibilidade do personagem 

se tratar de uma prostituta. A rua seria o espaço da mulher pública, da mulher decaída, 

abandonada pelo seu homem e protetor. A mulher agoniza em ódio. A dor é ampliada 

pela angústia da perda do sustento, em vias da criança nascer, criança que é comparada a 

um tumor que cresce em seu ventre, o fruto verde. A criança filha do Homem é uma 

 
333A obra foi lançada, fazendo parte do plano cultural do governo de Aluízio Alves, no período o secretário 
de cultura era Grimaldi Ribeiro, primo materno de Navarro. A citação é para evidenciar as relações 
políticas, familiares e sociais de Newton Navarro. SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton (org.). O 
solitário vento do verão. 3. ed. Natal: Edufrn, 2013.  
334SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton (org.). O solitário vento do verão. 3. ed. Natal: Edufrn, 2013. 
p.11 
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doença que deforma seu corpo. Mais uma vez a dor, o sofrimento e a angústia compõem 

seus personagens femininos, enquanto o homem é a origem desses males. Navarro parece 

se colocar ao lado das mulheres ao fazer a denúncia dos males e sofrimentos que o 

apaixonar-se e o entregar-se a um Homem pode trazer.  

 Existe outra dimensão desses personagens, o erotismo, o desejo sexual, 

concomitante ao sofrimento. A obra navarreana está atravessada por um onirismo erótico, 

tanto na pintura, quanto nos textos literários, notadamente quando elabora corpos 

masculinos. Navarro tem uma preocupação de descrever o tórax, as mãos e os punhos dos 

homens, a força e suor que desprendem em seus gestos de esforço e violência, juntamente 

com a dependência sexual e emocional, que as mulheres sofridas possuem deles. Ainda 

utilizando o conto Fruto Verde, tem-se um exemplo disso. Durante o parto, a mulher 

lembra do Homem, 

[...] Morte era coisa que sempre temera, desde menina. E o Homem 
sempre a protegera, a noite em seus braços fortes. Ela se ampara nele. 
Deslizava entre seus punhos vigorosos como uma lesma- corpo frio e 
mole que se aninhava palpitante. Eram seus desejos, suas 
compensações… E o companheiro era o seu futuro e prometia, meu 
Deus!335 

 Percebe-se no fragmento, a construção ao mesmo tempo do corpo erotizado pelo 

desejo sexual, associado à dependência emocional. O corpo feminino, frio e mole, 

escorrega por entre um corpo masculino quente e rijo. O Homem é o protetor que promete, 

mas depois falha, desaparecendo e a abandonando. Mas a mulher não deixa de lembrar 

de seus punhos vigorosos e de seus braços fortes. Navarro se faz, como autor, nessas 

descrições, nelas ele expressa e constrói o seu olhar. Se suas mulheres são sofridas, 

vítimas da crueldade masculina, seus homens são viris, másculos, sexualmente poderosos 

e violentos com suas mulheres, principalmente do ponto de vista da violência simbólica. 

Se suas mulheres se constituem pela resistência ao sofrimento, seus homens são 

agressores em algum nível. Os corpos femininos não são descritos com tantos detalhes 

como os corpos masculinos, talvez porque Navarro projetasse a sua mãe em cada mulher 

que elaborava como personagens ou imagens. Da mesma forma que descrevia a vida de 

sua mãe, suas personagens femininas levavam uma vida de sofrimento e renúncia, de 

espera e angústias. Enquanto, talvez, projetasse seus desejos recalcados nas figuras 

masculinas e no erotismo com que as elaborava. Um último exemplo, da forma de 

 
335SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton (org.). O solitário vento do verão. 3. ed. Natal: Edufrn, 2013. 
p.11. 
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construir as figuras masculinas, podemos ver no conto intitulado Os Cavalos, uma 

narrativa assumidamente homoerótica, fato raro na obra de Navarro.  

Pedro atravessou o vasto capinzal e chegou à margem do rio. A água 
lamacenta lhe alcançava os joelhos e ele trazia a tiracolo os cabrestos 
de couro cru entrelaçado. Juntaram-se a outros meninos da redondeza e 
saíram com os cavalos para o banho de rio.[...] ( Pedro) Entrou na 
corrente mansa e deixou que a água lhe subisse o peito. O moreno corpo 
molhado luzia ao sol novo da manhã. [...] ( os outros garotos) Eram da 
mesma idade. Os corpos nus luziam e alguns carregavam ramos verdes 
de mata pasto. Os saltos se sucediam. Os membros roliços luziam ao 
sol esplêndido que cobria toda a vazante e fazia espalhar os grupos 
sedosos de cavalos molhados, mais distantes.[...] Pedro, sem sentir, 
aguçava a curiosidade. Os seus olhos pararam em uma observação 
misteriosa sobre os corpos dos animais esbeltos, de uma beleza macia, 
mais viril, com as longas crinas desmanchadas[...] os membros rijos 
pareciam salientes sob o pêlo molhado. [...] Pedro não desperdiçava o 
menor movimento das cenas que assistia. em todo o seu corpo, 
principalmente sobre o ventre impúbere, a pedra quente do lajedo se 
fazia sentir num contato impetuoso. Um calor de carne jamais sentido 
pelo menino, semelhante ao atritar suas coxas, ao banhar-se[...] mas 
seus olhos não largavam as ancas espelhantes dos animais[...] nem 
tampouco a agitação que dominava aquelas carnes vivas demais, 
debaixo do sol da manhã.”336 

 O uso de determinadas palavras, dão ao conto o clima de erotismo, como: 

molhado, macio, reluzente e a própria construção da cena. Contudo o que interessa 

analisar é o olhar de Navarro. Qual a relação entre o que ele percebe e relata, com seus 

desejos e sua maneira de ver o mundo? O que ele quer que o leitor veja e sinta. A cena 

em campo aberto, faz de Navarro um observador da nudez masculina e das descobertas 

do sexo e do próprio corpo por parte do personagem Pedro (nome que remete a pedra, 

rigidez, dureza) o único personagem nominado. Os cavalos, símbolo de força, virilidade 

e potência sexual, são erotizados e desejados. Os olhos do menino não conseguem deixar 

de observar seus corpos esbeltos, de beleza macia, suas crinas desmanchadas, suas ancas 

espelhantes e seus membros rijos sob o pelo molhado. O olhar de Navarro se dirige, na 

narrativa, e nos dirige para os corpos dos animais e dos meninos, para os membros rijos, 

roliços e para as ancas dos cavalos. Nos leva para as sensações que brotavam do corpo do 

menino, em sua relação com a água, com os corpos dos outros meninos e dos cavalos. 

Sensações de calor, de torpor, de excitação nascida do atrito de suas coxas com a água. 

Como em muitos de seus quadros cujo espaço é a cidade do Natal, a cena do romance 

remete a um mundo molhado, aquático e composto de personagens populares, como os 

 
336SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton (org.). O solitário vento do verão. 3. ed. Natal: Edufrn, 2013. 
p.64. 
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meninos lavadores de cavalos ou as lavadeiras que batem a roupa no rio. Essas cenas se 

passam em lugares que, talvez, Navarro nunca tenha frequentado e se referem a práticas 

das quais o jovem Navarro dificilmente participou durante a infância. Talvez as tenha 

visto ou nem isto, elas seriam produto da imaginação estimulada pelo desejo. Navarro 

parece projetar em suas obras as experiências que queria ter vivido e não o fez. O conto 

Os Cavalos é um exemplo de seu onirismo erótico e da criação de um universo de 

possibilidades de experiências não necessariamente vividas. Newton tenta ser livre em 

sua arte, assim como Goethe um dia disse: “Nenhum refúgio melhor do que a Arte pode 

o homem encontrar no mundo, nem laço que o ligue mais fortemente ao mundo do que a 

Arte”.337 

Esta premissa de Goethe é uma das que melhor pode definir Newton Navarro 

como artista. A sua arte, a sua imagética traça uma geografia do refúgio e, ao mesmo 

tempo, e concessão ao mundo, porque é através dela, que o angustiado Navarro se 

comunica. Portanto, há uma necessidade, tal qual foi feito no capítulo anterior, de fazer o 

cruzamento das fontes escritas om a produção de imagens. O próprio Navarro, em 

entrevista, em 1982, ao MIS, revela que “sempre aliou o problema artístico à criatividade 

literária”338, para tanto, quando possível, é importante estabelecer as relações entre a sua 

produção literária e sua produção pictórica, mesmo porque ambas possuem a mesma 

substância: o onirismo339 e a produção de imagens desejantes.  

A figuralidade navarreana vem de um arquivo,340 de um passado, repertório de 

imagens imbricadas, fabricadas, que foi se constituindo desde suas experiências na 

infância, até as imagens fabricadas por sua imaginação, a partir de seus sonhos, desejos e 

fantasias. As imagens elaboradas por Navarro são fruto de vários tempos e produto de 

suas experiências materiais e subjetivas. Por isso a investigação dos tempos 

conformadores do artista e do que ele considera seu próprio tempo, são essenciais.  

 
337CALDAS, Dorian Gray. Artes plásticas do Rio Grande do Norte. Natal: Edufrn, 1989. P.111. 
338MUSEU DA IMAGEM E DO SOM. Depoimento de Newton Navarro, 1982. 4270. Disponível em: 
http://acervo.mis-sp.org.br/livros-catalogos/newton-navarro-futebol-edicao-fac-similar-secretaria-de-
estado-da-cultura Acesso em: 2 dez. 2016. 
339Referência aos sonhos. As imagens produzidas pelas sensibilidades, estão associadas aos sonhos. A 
sobreposição de tempos e espaço, estabelecendo a ideia do possível.  
340 Nesse caso refiro-me a uma estrutura mental de armazenagem de memórias, imagens selecionadas, 
guardadas e convocadas quando o artista é afetado por um sintoma. A leitura do arquivo, já é uma ação 
interpretativa, uma vez que nos ajuda a entender o que foi selecionado para ser guardado e como esses 
objetos são operados quando requisitados. 
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Não existe a obra de arte sem o seu criador. A obra de arte é uma fala, um discurso 

sobre a vida, sobre o tempo. A produção artística se constitui em um documento-sensível, 

uma vez que é produto de uma condição temporal e de uma possibilidade técnica de 

produção ligada também à tecnologia. O documento-sensível é aquele que nos ajuda a 

compreender as sensibilidades de uma época, que constituíram um indivíduo em um 

determinado instante. Esse tipo de documento é carregado de camadas de tempo e 

subjetividades, que se sobrepõem chocando-se e integrando-se constantemente. As cores, 

as formas, as técnicas e os temas são signos indicativos de quem os construiu e através 

deles estabeleceu uma comunicação tanto com o mundo, quanto consigo mesmo. 

Também é um documento no sentido de que é uma indicação de fatos históricos, de 

concepções políticas e de discursos sociais que possibilitaram que a obra fosse produzida. 

Desde o tema escolhido até quem a encomendou estão relacionados com o tempo e espaço 

em que a obra está situada.  

Existe outro tema de destaque na obra navarreana, a religiosidade, que tanto 

aparece como parte de sua vida em suas entrevistas, quanto em sua obra. É constante em 

sua pintura a presença da imagem de Cristo, de São Francisco e de São Sebastião. Nos 

três casos, os dois santos e a figura divina de Jesus são exemplos de sofrimento, dor e 

rejeição social, de homens que pelo martírio alcançaram a santidade. Além de serem 

santos muito comuns na devoção popular, Navarro parece se identificar com suas histórias 

de sofrimento e martírio corporal, sempre se colocando como uma vítima das iniquidades 

do mundo, tanto ele e quanto sua família, pelo menos no que se refere aos pais (não há 

relatos em relação a isso sobre o irmão Geraldo). Essa dimensão da obra navarreana 

parece se cruzar com sua autobiografia341, com a maneira como costumava perceber e 

narrar a sua vida. Ele seria alguém que, como são Francisco, possuía estigmas pelo corpo 

fruto de sua luta para permanecer puro, ou como São Sebastião, espancado e flechado, 

santo de corpo atlético de soldado e rosto angelical, quase feminino, que por isso se fez o 

santo de devoção dos homossexuais, que cura as doenças e as pestes e, finalmente, Jesus 

Cristo, torturado e crucificado, que atingiu a glória depois de ser humilhado e desprezado, 

todo eles símbolos de sofrimentos e de injustiças. 

 

 
341FOUCAULT, Michel. O que é um autor? 6. ed. [S. l.]: Passagens, 1992.  p. 14. 
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2.5 AS ESCOLAS E A FORMAÇÃO INTELECTUAL DE NEWTON, ANTES 
DESTE SER NAVARRO.  

 

Essa religiosidade advém de sua educação familiar, notadamente da educação 

materna, e de sua primeira escola, o Colégio Marista. Para que se possa perceber a 

importância de como as escolas foram impactantes em sua formação pessoal e artística, 

veja-se um depoimento de Navarro: “Eu me revelei um crente de Deus dentro do colégio 

Marista, não nego. Agora, a liberdade, que a continuidade e uma nova prova mais 

autêntica de Deus ainda, porque Deus é liberdade, eu a consegui no Atheneu”342. 

Duas coisas chamam a atenção no comentário de Newton Navarro. O primeiro é 

a referência a Deus, a outra é a referência a liberdade, e esses dois elementos são 

constituintes da própria ação dele como artista. Newton Navarro, como qualquer artista, 

tem a condição demiúrgica e onipotente de Deus, à medida que tem o poder de criar 

mundos, de ser gênese de formas, de seres, de cenas. O pintor tem o poder supremo de 

produzir espaços, panoramas, paisagens. Por outro lado, a obra artística também é 

possibilidade de liberdade, é espaço de liberação, de catarse. O artista pode ser e fazer 

aquilo que socialmente não é admitido, não obedece às normas, não é o aceito e visto 

como natural.  

A imagem é um objeto de cultura que indica um momento de práticas, técnicas e 

imaginários, no tempo, criando espacialidades como, no caso de Navarro, a espacialidade 

da cidade do Natal e do estado do Rio Grande do Norte. Lugares configurados pela 

dualidade entre sertão e mar, mas unidos por sua palheta de tipos humanos, sujeitos 

psicossociais, homens e mulheres ligados ao universo popular, aos trabalhos manuais, 

que ocupam uma geografia social, como o sertão de Angicos ou os bairros de Natal, como 

a Redinha, a Ribeira, as Rocas, o próprio porto da cidade. Por outro lado, a liberdade é a 

somatória do poder de criar com a auto colocação no mundo criado. Navarro se posta em 

sua própria obra, sendo um morador dos mundos que cria. Navarro que se queixava de 

ter pouca liberdade em sua vida cotidiana, exercitava a liberdade em sua obra, quando se 

projeta em meio a esses espaços populares e participando das cenas que imagina, visualiza 

e plasma em seus quadros e textos literários. 

 
342 LYRA, Carlos (org.). Memória Viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro, Leopoldo Nelson. 
Natal: EDUFRN, 1998, p.47. 
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Como podemos ler na citação acima, a formação escolar de Navarro foi em duas 

instituições distintas. Ele se formou em duas instituições educacionais de caráter bastante 

diferentes (privado/confessional e público/laico). Contudo, se deve destacar que, o 

Colégio Atheneu, na época em que ele estudou, mesmo sendo uma escola pública, não 

era frequentada pelas crianças das camadas populares. As pessoas sobre as quais Navarro 

escreve, as personagens que pinta e desenha, ele não as encontrou na escola pública que 

frequentou. Contudo a grande tônica da vida de Newton Navarro é a necessidade de 

liberdade que o mesmo associa a Deus. Newton Navarro estava entre a liberdade que o 

Atheneu proporcionou e as restrições impostas pela educação religiosa, recebida no 

colégio Marista, que se preocupa não apenas com a formação do intelecto, mas também 

com a formação da alma, com o controle sobre o corpo e o tempo343. Sobre o colégio 

Marista, depõe o seu primo materno e colega de instituição escolar, Jurandyr Navarro: 

“O colégio Marista era como todo colégio religioso da época, com 
muita disciplina e retidão. Naquele tempo, as aulas começavam às sete 
e meia da manhã e só terminavam às cinco da tarde. De segunda a 
sábado”344. 

 

A ênfase na disciplina, como parte de uma educação assentada na religião, nos 

ajuda a compreender o que Newton falou sobre não ter liberdade, naquele colégio. 

Newton Navarro é matriculado no Colégio Santo Antônio Marista, em 1940345, aos 12 

anos de idade, já que fora alfabetizado, em casa, por mãe, que era professora primária. A 

presença da mãe em sua vida, a importância dela em sua formação, a ligação que se 

estabeleceu entre Navarro e a figura materna passa por ela o ter, de certa forma, parido 

duas vezes, tanto como carne, quanto como intelecto. Ele ingressa no colégio Marista 

depois de ter passado por um exame de admissão. Suas memórias são marcadas pela saída 

brusca do ambiente familiar e doméstico, da educação sob os cuidados da mãe, para o 

ambiente rigoroso da escola confessional, marcada pela rigidez e obediência sem 

discussão aos religiosos, aos ditames de uma Igreja de características Trentinas. Navarro 

refere-se às restrições inclusive de leitura que eram impostas aos alunos: "No colégio 

 
343 Cf. FOUCAULT, Michael. Vigiar e Punir. 38.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 
344ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.142 
345 Cf. Pasta individual, 29. n,o4 (pasta da secretaria do Atheneu) 
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Marista diziam que se eu abrisse o ingênuo dicionário filosófico e outras coisas de 

Voltaire, eu era colocado no Santo Ofício. Era o índex da Igreja”346. 

Embora o dicionário filosófico de Voltaire nada tenha de ingênuo, professando 

um militante anticlericalismo, o que explica o seu banimento de uma instituição de cunho 

religioso, Navarro convive, nesse momento, com outras restrições, das quais talvez nem 

se dava conta, já que o Brasil vivia o período do Estado Novo, da ditadura varguista 

(1937-1945). O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) controlava muito mais 

do que leituras de Voltaire.  Na citação, Newton mais uma vez faz questão de explicitar 

suas restrições ao Colégio Marista, ele nunca merece elogios, mesmo Navarro auferindo 

notas elevadas. Talvez sua insatisfação com o Colégio Santo Antônio (Marista) tenha se 

ampliado com o passar do tempo. A média geral de suas notas vai decaindo entre os anos 

de 1940 e 1944, data de sua saída para o Atheneu. Em 1940, o exame de admissão deu a 

Navarro uma média geral de 82. Tendo auferido 80, em português, 90 em Matemática, 

80 em História do Brasil, 80 em Geografia Geral e 70 Ciências Naturais. Em 1941, 

cursando a primeira série teve como média anual 88, uma melhoria quando comparada a 

nota no exame de admissão. Nessa primeira série houve acréscimo de componentes 

curriculares como Língua Francesa, em que auferiu a média 81 e Desenho, em que 

recebeu sua maior nota, 97, deixando clara a sua aptidão nessa matéria. O contato com a 

língua francesa será muito importante para a formação literária e artística de Newton 

Navarro. A leitura dos poetas franceses como o simbolista Arthur Rimbaud e o 

existencialista Albert Camus, foram fundamentais na formação de seu pensamento, de 

sua sensibilidade e de sua subjetividade. As notas, em todas as matérias melhoraram, com 

a exceção de matemática, que caiu para 75. No ano seguinte, 1942, cursando a segunda 

série, teve a melhor média geral, atingindo a nota 94. Tendo auferido a nota 97 em 

Português, 84 em Matemática, 93 em Latim (componente novo), 96 em Francês, 87 em 

Inglês (componente novo), 99 em História Geral, 98 em Geografia Geral, 95 em Desenho. 

Contudo em 1943, houve um decréscimo na maior parte das notas. Sua média caiu para 

81, tendo recebido a nota 80 em Português, 67 em Latim, 83 em Francês, 86 em Inglês, 

66 em Matemática, 82 em História do Brasil (componente que estudara apenas para o 

 
346 LYRA, Carlos (org.). Memória Viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro, Leopoldo Nelson. 
Natal: EDUFRN, 1998, p.47. Navarro faz nessa citação, uma referência às medidas tomadas pela Igreja 
durante o Concílio de Trento (1543-1563), por ocasião da contrarreforma. O INDEX, librorumprohibitorum 
é a relação de livros proibidos de leitura por parte dos católicos, sendo uma medida adotada pelo Concílio 
de Trento. Tal lista é renovada todos os anos e existe até hoje. 
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exame de admissão), 92 em Geografia do Brasil (componente novo), 82 em Ciências 

Naturais. Até mesmo em Desenho sua média recuou para a nota 88. Algo de perturbador 

parecia ocorrer na vida do jovem Navarro, pois o ano de 1944 foi marcado por mais um 

declínio no rendimento escolar: sua média geral caiu para 79, em Português ficou com 

média 83, 68 em Latim, 85 em Francês, 94 em Inglês (aumento expressivo), 48 em 

Matemática 48 (queda acentuada), 82 em História do Brasil, 73 em Ciências Naturais, 95 

em Desenho.347 A explicação para essa perda de rendimento, nos decorrer dos anos, pode 

ter vários encaminhamentos: falta de interesse pelo que era ensinado, problemas pessoais 

e/ou familiares e a própria insatisfação com a escola. No entanto, seu primo testemunha 

que o colégio Marista exerceu uma influência decisiva sobre Navarro, ele diz: “Newton 

foi um menino de fé, uma fé tão forte e tão impregnada que ficou presente em sua arte348”. 

Dela advém um arquivo de imagens que se farão presentes em seus trabalhos: tanto 

imagens literalmente religiosas como as de Jesus, crucificado ou em martírio, de São 

Sebastião e de São Francisco, quanto aquelas que apenas indiretamente remetem ao 

universo religioso como a imagem do vaqueiro ajoelhado, em comovida contemplação, 

diante das águas e da capela, como vimos no capítulo anterior. 

Ao se lembrar do período da infância no Marista, Jurandir Navarro349 diz que: 

Éramos da mesma turma, eu, Newton e nosso primo Grimaldi Ribeiro. 
Grimaldi sempre foi o primeiro lugar em todas as disciplinas seguido 
por Newton que era o segundo. Estudava-se Latim, espanhol e muito 
francês, pois os irmãos eram franceses, além das disciplinas habituais: 
português, matemática, história, geografia, entre outras350. 

 

O primo e colega Grimaldi Ribeiro foi muito importante na vida de Navarro. 

Quando ele se mudou para Recife, em 1945, foi na casa de Grimaldi (primo materno 

assim como Jurandyr) que Navarro ficou hospedado. Quando o primo foi secretário de 

estado no governo de Aluízio Alves, na década de 1960, mais uma vez Navarro estava 

próximo, ocupando cargos públicos ligados à cultura do estado, como a direção da 

Escolinha de Arte do estado.  

 
347Todas as informações sobre o histórico escolar de Newton narro, foram obtidas em sua pasta individual 
que se encontra no arquivo do colégio Atheneu Norte-rio-grandense. n-04, p-29, acessada em junho de 
2016. 
348ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.143-144. 
349Primo materno de Newton Navarro. 
350ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.142. 
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Apesar das afirmações de que não gostava do Colégio Marista, Navarro era 

engajado nas atividades da escola, principalmente nas atividades religiosas. 

Aparentemente Newton apresentava uma fragilidade emocional (muita timidez) que se 

não impedia, dificultava, o seu interesse pelos esportes351. Jurandyr Navarro relata que 

para Newton a religião era uma força moral e conta que,  

“Padre Monte352 organizou a Cruzada Eucarística353. Ele selecionou 
alguns alunos dentre os mais integrados a disciplina e a fé, dez foram 
escolhidos, dentre eles, eu, Grimaldi e Newton. Às sexta-feiras 
tínhamos aulas de religião, moral e ética. Liamos o catecismo e a 
história sagrada”354 

 

O relato de Jurandyr reforça a percepção de que a religiosidade foi adquirida por 

Newton Navarro durante a infância, tanto através da educação familiar, uma vez que os 

primos Navarros estão juntos nas atividades religiosas na escola, aparentando ser um 

comportamento da família, quanto através de uma preparação vinda da escola. Nela é 

dada relevância e ênfase à disciplina e à fé, elementos que se revelaram decisivos na hora 

de ser selecionado para a participação na Cruzada Eucarística, um movimento de 

evangelização levado a efeito pela Igreja. Outra informação foi o apuramento na educação 

religiosa, inclusive em sentido intelectual. Havia um estudo sistematizado, pelo menos 

aparentemente, dos textos bíblicos e do catecismo. Chama ainda a atenção, que os estudos 

religiosos estavam associados ao aprendizado da ética e da moral o que provavelmente 

estabeleceu uma educação que exigia de cada indivíduo um padrão comportamental 

bastante severo. Newton Navarro estava sujeito a toda uma política de comportamento 

corporal e mental que submete a mente e o corpo ao controle e a disciplina. Práticas de 

subjetivação apoiadas em uma ascese, em um controle de si sobre si mesmo, de 

desconfiança e negação da carne em benefício do espírito, infundindo temor e culpa. Com 

o passar dos anos, Navarro recusou essa educação repressiva que recebeu, se revelou um 

rebelde insatisfeito com a vida religiosa institucionalizada, e se afastou da Igreja, Jurandyr 

Navarro fala que,  

A manifestação religiosa, mística, em sua obra é uma herança familiar 
de sua formação. Newton deixou de professar a religião, de ir à igreja, 

 
351ibidp. 142  
352 Foi capelão do colégio Marista 
353 Movimento católico que chega ao Brasil nos anos 1920. Seu grande objetivo é a aproximação entre a 
Igreja e os jovens católicos. Em 1928 realizou o primeiro retiro de carnaval em São Paulo. 
354NAVARRO, Jurandir. Newton, o mítico. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P. 142. 
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mas não deixou de ser Cristão. Talvez, por isso, as crises quando bebia, 
do conflito interno, sobre o que abraçar, um dilema que é de quem cria, 
é de todo artista.355 

O depoimento de Jurandyr traz outro aspecto significativo, quando se vai abordar 

a biografia de Newton Navarro: o uso abusivo de bebida alcoólica, que poderia estar 

associado a esses dilaceramentos subjetivos, aos conflitos internos que assolavam avida 

do artista e que marcaram a sua obra. Navarro manifesta seguidamente crises de aceitação 

de si mesmo. Ele vivia a contradição entre uma vida profana, boemia, voltada para os 

prazeres da carne e uma educação religiosa e familiar rígida, assentada na ideia de pecado 

e na exigência de uma moralidade rigorosa, na busca do abandono das coisas do mundo. 

Um Newton dilacerado entre o ideário do homem viril, de uma masculinidade patriarcal 

sertaneja, encarnada na presença paterna; e a realidade de um menino criado sob os 

cuidados e a educação materna, sob a autoridade e a presença de uma mãe, pequena, 

mirrada, mas grandiosa em exigências e cobranças. Mãe que foi também a primeira 

professora, a primeira presença intelectual, enquanto o pai, classificador de algodão, 

lidando com o gado, com pouca instrução, habilidoso em tarefas manuais, como 

carpintaria, uma presença na habilidade artística. O universo familiar e escolar navarreano 

era atravessado, portanto, por contradições, proibições e frustrações. 

O comportamento de Navarro está entre a inconformidade e a revolta. Ele vive o 

choque entre a vontade de viver diferente, e o aprisionamento em um mundo de restrições, 

dependente das relações que construiu, não podendo romper com esse mundo. Navarro 

então constrói, através da arte, um mundo para si, diferente daquele em que vive, seja a 

Ribeira, o sertão ou o mar. Em todos esses lugares os personagens, construídos a partir 

de seus medos, angústias e desejos, vivem como ele gostaria de viver, são o que ele 

gostaria de ser, fazem o que gostaria de fazer, mas não pode ou não tem coragem, eles 

são complemento e suplemento de si mesmo. Homens viris, sensuais, fortes como a 

própria natureza que os moldou: vaqueiros, pescadores, marinheiros e cangaceiros. 

Homens que admira, que deseja, como modelos de um ser masculino que não está 

acessível para a sua própria vida.  

 
355CORREIA DE MELO, Paulo de Tarso. Newton, uma saudade. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, 
Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P. 145. 
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Os conflitos internos de Newton estão associados e se agudizam com o consumo 

de bebida alcoólica, provavelmente devido a não aceitação pessoal e social de sua 

sexualidade, em uma cidade como Natal, superficialmente moderna, mas que, na 

realidade das relações e dos valores sociais, se configurava como um espaço atrasado, 

provinciano, sufocante, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista social. Os 

atores mudavam, não o espetáculo. A pessoas que faziam a cidade que se dizia moderna, 

tinham enorme dificuldade em aceitar certos comportamentos do artista renomado, por 

isso mesmo ainda mais vigiado e controlado, uma vez que o mesmo trabalhava na cidade 

e pela cidade356, a medida que ele a encarnava e lhe dava um repertório imagético que 

estabelecia sua identidade, tão requerida pelos poderes políticos locais. O trabalho de 

Newton Navarro, seu nome de artista, está associado à lideranças políticas como: Djalma 

Maranhão, Dinarte Mariz e Aluísio Alves, lideranças que lhe deram espaço de atuação, 

também delimitaram o tipo de homem público ele podia ser, que comportamentos 

públicos devia ter. Navarro se ressentia disso em uma de suas crônicas no Tribuna do 

Norte:  

[...]assim, venho com a alma e os olhos cheios de lembranças. São 
figuras, paisagens, sons, cores, gestos, ternuras! Outra geografia da 
cidade que descobri. Outros habitantes. Vi o sol, duas vezes parado, em 
pleno azul profundo do meio dia. E era Ponta Negra[...] eu que me 
sentira o mais deserdado e errático dos homens; o mais abandonado; 
com a mão poderosa dos dias finais do ano […] e daí certas inquietações 
que me acometeram e sai pelas ruas com um buquê de rosas colhidas 
num jardim vigiado por beija-flores[...] mas houve estações maiores em 
infernos de solidão. Calígula barato e vulgar a procura da lua. 
Recitando, entre imprecações, o sagrado rito do absurdo Camusiano: " 
se eu dormir, quem me dará a lua? ". Não me entenderam, felizmente. 
Ninguém me entendeu. Uns perdoaram. Outros aumentaram o 
abastecimento dos rancores secretos. Outros ainda até vaiaram [...] Se 
tudo que escrevi não foi compreendido, não há de ser nada. Escrevi para 
isso mesmo. Amanhã tentarei fazer a crônica com mais juízo, senso e 
cuidado. Até amanhã!357 

Navarro se recobre de saudade e mostra que conhece uma outra geografia da 

cidade com outros habitantes, outras possibilidades de ternura, sons, gestos e cores. 

Navarro é um homem solitário que caminha pela cidade, um Calígula barato e vulgar a 

procura da lua. Um homem sem destino certo ou um homem que tem um destino que 

considera não ser certo, segurando um buquê de flores, a procura de algo ou de alguém, 

 
356 As vinculações políticas navarreanas serão trabalhadas no terceiro e último capítulo.  
357 AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. 1. Ed. Natal: 
Edição do autor, 2013, p.182 
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que se depara com o absurdo camusiano: o homem errante, que sabe o que está errado, 

mas é incapaz de romper com o eterno ciclo vicioso. Mais a frente, fala das 

incompreensões que sofre, mas agradece por não terem entendido o que escreve. Alerta 

para os rancores secretos e vaias, mas lembra dos perdões e da escrita catártica, de tentar 

se curar pela arte. Navarro parece, nesses momentos, produzir para ele mesmo, não sendo 

é necessário o entendimento do outro.  

O passado mariano e religioso de Navarro também deixou outras cicatrizes além 

daquelas ligadas a dificuldade de auto aceitação devido a ter se distanciado de um 

comportamento conforme a moralidade cristã. Em entrevista ao Memória Viva, no ano 

de 1982, Navarro relata: 

Lembro-me bem na Capela, certa vez, que eles impunham um castigo 
quase medieval; eu sofri na própria carne, eu, um aluno que o diretor 
gritou na minha cara: ‘você é um beneficiado com 50% porque seu pai 
não pode pagar’! Eu fiquei [dentro da Capela] de frente à porta do 
refeitório, até terminar, vendo os internos indo para o refeitório, e eu 
sabendo que a ceia da minha casa era muito melhor do que a deles358. 

Embora não deixe claro porque foi punido, Navarro relata o acontecido com 

indignação, centrando a narrativa na fala do religioso que expõem publicamente as 

dificuldades financeiras de sua família. O conceito de carne, tão central no discurso da 

Igreja, aparece em seu próprio discurso ao dizer que teria as suas carnes marcadas pelas 

práticas quase medievais de castigo adotadas no colégio Marista. Ele teria sofrido na 

carne a humilhação de ver exposta publicamente a sua condição de aluno que recebia 

desconto na mensalidade por ser pobre, sendo privado da comida. Essa imagem de um 

Navarro cuja pobreza é fonte de humilhação é constante em suas memórias. 

 

2.6 A NATAL DA SEGUNDA GUERRA (1939-1945), ONDE ESTARÁ O 
PEQUENO NEWTON? 

 

O período em que Newton Navarro estudou no colégio Marista (1940 a 1944), 

como é sabido, é marcado pela ocorrência da Segunda Guerra Mundial, que mudou 

consideravelmente a face do mundo. A guerra desembarca em Natal, em 1943, quando 

 
358ibid p 47-49. 
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Getúlio Vargas e o presidente dos EUA, Franklin Dellano Roosevelt, estiveram na cidade. 

A capital do Rio Grande do Norte foi escolhida pelos americanos para sediar uma base 

aeronaval, para dar suporte às tropas que lutavam no norte da África contra as tropas do 

Eixo. A escolha de Natal se deve a sua posição estratégica, ponto da América mais 

próximo tanto da Europa, quanto da África. Por isso os franceses, ainda no pós-Primeira 

Guerra Mundial estabeleceram em terras potiguares entrepostos aeronavais, aproximando 

o Brasil de terras africanas.  

A Natal do início dos anos 1940 era uma cidade sem grandes mudanças sociais ou 

culturais, mas com, 

a chegada dos americanos transformou um pouco esse rigor que vinha 
da vida social, da escola, da Igreja e de casa. Os homens que, no nosso 
tempo da faculdade, deveriam assistir aula de terno e gravata (...), 
passaram a usar camisa de botão com manga curta (...). Os americanos 
começaram a descer todos os dias para a praia quando era do hábito da 
cidade só frequentarmos praia no verão. Os costumes se transformaram. 
Fumo, bebida, cinema e divórcio passaram ao cotidiano359 

As memórias de Jurandyr Navarro360, fala de uma Natal de comportamentos 

rigorosos e espaços bem delimitados, pelo menos para as elites; casa, escola e igreja. Já 

nos referimos a existência de outra Natal, a cidade dos Canguleiros mal cheirosos e 

descalços, aqueles que faziam trabalhos para os moradores da Cidade Alta. Com certeza 

para esses, as regras comportamentais e os espaços frequentados eram outros. Jurandyr 

também relata uma mudança nos hábitos de vestimenta e no uso de espaços como a praia.  

A presença estadunidense, de milhares de homens, em Natal, transformou os costumes e 

fez a cidade experimentar outras benesses e consequências da modernidade. 

Os governos seguintes posteriores ao fim da Segunda Guerra, como os de Sylvio 

Pedrosa (1946-1951/ prefeito de Natal, 1951-1956/ governador do Rio Grande do Norte) 

o de Dinarte Mariz (governador 1956-1961), o de Aluísio Alves (governador, 1961-1966) 

ed e  Djalma Maranhão (prefeito 1959-1961,1961-1964361) tentaram dar continuidade ao 

 
359ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p, 143  
360A opção por manter depoimentos de algumas pessoas, não está relacionado por serem as falas mais 
relevantes sobre o tema, no caso a Segunda Guerra, contudo a escolha foi feita por serem indivíduos que 
conviveram com Newton Navarro, fazendo parte de sua rede de relacionamentos pessoais, Durante o 
período em questão Newton e o primo eram muito próximos tendo uma convivência intensa. Como não foi 
encontrado comentários de Navarro sobre a guerra, a opção foi usar as memórias de Jurandyr e Lenine 
Pinto, este último possui um íntimo relacionamento de amizade com Navarro, até o final de sua vida. 
361As duas datas, apesar de sequências indicam mandatos diferentes. No primeiro Djalma foi prefeito 
indicado pelo governador do estado Dinarte Mariz, no segundo foi eleito) 
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processo de modernização da cidade, nos moldes trazidos pelos americanos. A ideia de 

desenvolvimento de Natal foi sendo atrelada à mudanças urbanas constantes, o que parece 

ter provocado, no pintor modernista Newton Navarro uma reação anti-moderna, ele 

passou a enfatizar em suas obras uma figuralidade anacrônica e naturalista para o espaço 

da cidade. Na Natal da obra navarreana não existem trens, carros, aviões, eletricidade e 

tão pouco citação da presença dos americanos, nem dos impactos estruturais que 

causaram no espaço da cidade. 

Lenine Pinto, pesquisando sobre a Segunda Guerra em Natal, traz um discurso do 

então presidente dos EUA, Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) do período do 

conflito, que evidencia a importância estratégica de Natal: 

Natal, no Brasil, é o ponto do Hemisfério ocidental mais próximo da 
África. Esse ponto domina o Atlântico Meridional, nas proximidades 
do mar das Antilhas e do Canal do Panamá. É o ponto de apoio para a 
rota aérea sobre o Atlântico Sul, através da qual a maior parte dos aviões 
do nosso Exército e Marinha, assim como aviões da Lend-Lease, foram 
transportados para a campanha da África e do Mediterrâneo. Essa rota 
continua a ser utilizada até hoje...362 

Outro comentário de Lenine Pinto363, faz referência a uma fala do próprio Newton 

Navarro, que indicaria a proximidade de Natal em relação à África e também nos fornece 

indícios de que leituras o artista fazia: "Suspensa na haste setentrional do Hemisfério Sul, 

tão defronte à Serra Leoa que Newton Navarro jurava ser possível avistar-se os leões 

noturnos de Hemingway passeando à beira mar[...]364" 

 Natal passa então por outra transformação, torna-se a cidade do encontro. A cidade 

da confluência de desejos e medos. Desejos de vitória na guerra que havia se espalhado 

por todo o mundo e medo daqueles que caminhavam para a morte dos outros ou de si 

mesmos. Natal se transformou num lugar de passagem e da efemeridade, a cidade das 

festas, dos bares, da embriaguez, dos prostíbulos e bares que animavam a vida daqueles 

que estavam prestes a matar ou morrer. A efemeridade, a velocidade, o passageiro, o 

rapidamente consumível é a substância da modernidade, que passou a constituir a capital 

potiguar. 

 
362PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Sebo Vermelho, 2015. p. 203. 
363Além de pesquisador, foi amigo íntimo de Navarro, em ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; 
RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P.131 se tem um 
depoimento sobre essa relação dada pelo próprio Lenine. 
364PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Sebo Vermelho, 2015. p. 17. 
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Em Natal, os soldados norte-americanos vinham para uma base aeronaval, para 

depois serem transportados para África ou a Europa. A cidade se transformou   no paraíso 

tropical, antes das misérias humanas que seriam encontradas do outro lado do Atlântico. 

Natal, a cidade das contradições da modernidade, de tecnologia, de guerra e de morte. O 

engenho humano dedicado ao extermínio de si próprio, consequências imprevistas do 

mito positivista do progresso e do avanço da ciência. Quando ainda se supunha que a 

humanidade caminhava rumo a civilização, filha da racionalidade, o mundo explode na 

barbárie e selvageria do extermínio e da negação do próprio indivíduo como ser sensível 

e singular. Se utilizando de toda uma revolução técnico-científica, médicos, engenheiros, 

físicos e químicos, psicólogos e até artistas foram convocados por ambos os lados da 

guerra (aliados e o Eixo) para a destruição em massa de cidades inteiras e o extermínio 

premeditado de milhões de pessoas. 

A Segunda Guerra destronou o pensamento Renascentista e Iluminista que 

concebeu o direito inalienável à vida e à liberdade burguesas. Natal virou um paraíso 

tropical camusiano365, tal como lembrou a fala de Lenine Pinto: 

Uma pintura de Newton Navarro, intitulada os “Frutos do amor 
Amadurecem ao Sol366” foi inspirada, contou-me, no relato que lhe 
fizeram de fartos piqueniques à beira–mar, nas distancias(sic) para além 
da Ponta Negra. Coisa de caribe, ardências jamaicanas. 367 

As paisagens que Newton Navarro elabora para Natal são, em parte, influenciadas 

por essa percepção de paraíso tropical. O mundo, mesmo em guerra, adquiria outras 

tonalidades por esses momentos hedonistas marcados pela relação entre o homem e a 

natureza tropical das dunas, do mar e do rio.  Percebamos que Lenine fala sobre 

comentários que Navarro teria feito, a partir de comentários de terceiros, deixando claro 

que Navarro não esteve presente nesses encontros, tão distantes e de ardências 

jamaicanas, até porque ele seria ainda um rapazola entre os 13 e os 15 anos. 

 
365 Referência a Albert Camus (1913-1960), uma das figuras mais importantes do existencialismo do pós 
Segunda Guerra. Sua obra bastante diferente da tradição Sartriana, possui a característica de valorização ao 
sol, ao dia, a praia e ao verão. Camus é um dos autores que mais influenciou Navarro. Encontramos na 
produção Navarreana citações a sua obra, como também em suas entrevistas. Usarei mais a frente outras 
referências a Camus. 
366 Infelizmente, não fui capaz de localizar a obra ou ao menos visualizá-la. Segundo Paulo de tarso correia 
de melo, a obra foi destruída por má conservação, em ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. p,156.  
367PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Sebo Vermelho, 2015. p. 170. 
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O tempo nos trópicos parecia se tornar uma matéria alternativa de descanso e 

parada, onde a efemeridade da vida poderia se fazer de imediato. O título da obra (Frutos 

do amor amadurecem ao Sol), muito sugestivo, é quase uma reprodução do imaginário 

dos textos de Camus. As praias de Natal, seriam como as paisagens de amor cálido de 

corpos que se deitam ao sol nas praias de Tipasa368, a guerra só existia para justificar esses 

momentos de louvor ao corpo, à praia e ao sol. Abaixo segue uma imagem que pode 

ajudar a compreender o comentário feito por Lenine,  

 

Figura 14:  Norte-americanos em Natal 

Fonte: Hart Preston. Disponível em: 
http://images.google.com/hosted/life/3bb6ad19817bd0d5.html. Acesso em: 3 nov. 2019. 

A fotografia tirada na praia de Ponta Negra ajuda a compreender de que maneira 

a ideia de paraíso tropical foi sendo construído. São vistos cinco jovens brancos, quatro 

deles aparentam ter tomado banho de mar, pois três estão sem camisas e um está 

visivelmente molhado, embora esteja vestido com a camisa. Apenas o mais velho deles 

 
368Cidade balneária na Argélia, país de nascimento de Albert Camus. Camus escreve parte de suas memórias 
depois da guerra em: CAMUS, Albert. Núpcias, o verão. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1979. A 
relação que Newton Navarro faz entre Natal e a obra Camus, pode ser compreendida quando fazemos o 
cruzamento com a própria produção literária navarreana. Ver mais em NAVARRO, Newton. Do Outro 
Lado do Rio, Entre os Morros. Natal: Sebo Vermelho, 2010. p. 51-52. 
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está ajoelhado, com seu uniforme completo e seco. A cena remete a descontração e 

interação com os nativos, representados por quatro mulheres, que possuem a pele bem 

mais escura do que a dos homens. Estão de vestidos e duas são crianças, que seguram 

grandes fatias de melancia. Entre uma das crianças e um homem que está com uma toalha 

no pescoço, existe uma cesta com abacaxis, consolidado a ideia de estarmos diante de 

uma tropicalidade edênica. Há na fotografia uma outra pessoa, mas não é possível fazer 

a identificação, ela está observando a própria mão, aparenta ser um homem, contudo nada 

mais pode ser dito sobre essa outra figura.  Um dos homens, de pé, se exibe para o 

fotógrafo, segurando uma lagosta. É o único que posa para a fotografia e que nos faz 

perceber que aquela imagem não é casual, como faz parecer.  

 A intenção que parece presidir a feitura da foto é a de transmitir a boa relação 

entre os soldados americanos e os moradores locais. Como Natal era um local de descanso 

antes ou depois dos conflitos, um verdadeiro paraíso de praias, adocicado e colorido pelas 

frutas tropicais, como melancias e abacaxis. A produção dessa imagem não foi casual, o 

fotógrafo posicionou a câmera, organizou o grupo de pessoas e, muito provavelmente, 

escolheu o momento a ser registrado. A fotografia, como toda imagem, é um cristal de 

tempo, um corte no fluir da cotidianidade. É no enquadramento e montagem da cena, é 

no momento escolhido para o registro que a dimensão política de uma fotografia se revela. 

Essa imagem fez parte da propaganda que os governos brasileiro e estadunidense queriam 

fazer sobre as boas relações entre seus povos. Ao mesmo tempo ela quer mostrar que 

mesmo em guerra, existem momentos de descanso, descontração e felicidade. Essa 

imagem, provavelmente sem saber, ilustra o que seria a construção de um mundo 

camusiano, referido na citação de Lenine Pinto.  

Mas a Natal da guerra é outra Natal, não apenas no que diz respeito as dimensões 

materiais, a cidade assiste nesse período a emergência de novos gostos, de novas 

sensibilidades, de novos costumes, de novas relações com os odores, com os sons, com 

as cores, com os sabores e até com o tempo. A guerra foi um catalisador das mudanças 

que já ocorriam em Natal. A chegada dos primeiros contingentes de soldados americanos 

impactou a cidade de maneira cabal, 

 Tão logo chegaram a Natal, as primeiras levas de americanos, foram 
criados, pelo consulado, os “clube 50”, com o propósito , segundo 
Edilson Varela, de promover a confraternização entre os grupos de 
recém-chegados e as famílias do Rio Grande do Norte.[...] á medida que 
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os bailes  progrediam, foram sendo quebradas pelas Habituées algumas 
regras da nossa cultura, inclusive o controle paterno[...] 369 

 Podemos inferir que nesses “clubes 50” novos gêneros musicais passam a ser 

executados. Que tipo de músicas seriam essas? O uso de duas línguas diferentes e a 

observância de regras sociais que não eram as mesmas para os dois povos, devem ter 

causado embaraços, mal entendidos, incompreensões e conflitos. Eles tiveram alguma 

repercussão sonora? Os corpos se tocavam durante as danças ou nos gestos de 

aproximação e conquista, que ia do beijo no rosto até o aperto de mão. Que tipos de sons 

e odores eram despertados nesses encontros? As danças, os cigarros, os sabores de 

bebidas novas como o Gim, como impactaram as relações humanas?  A cidade, ou 

melhor, as pessoas que nela habitavam, foram impactadas de diversas maneiras. Seus 

sentidos e percepções foram alterados, as práticas de seus corpos modificados com o uso 

de maquiagens, perfumes, novas roupas e tecidos. A modernidade vinha mais uma vez 

abalar os alicerces conservadores da cidade e de suas. Cercada por dunas e pelo rio 

Potengi, a cidade, que um dia Câmara Cascudo fantasiou ser uma cidade medieval, foi 

impactada por mudanças diversas, que não entrarão na composição do repertório de 

imagens com as quais Navarro vai cartografar a cidade, a não ser como aquilo que recusa.  

Um homem que viveu todas essas mudanças e se nega a registrá-las. Pinta, desenha e 

escreve um mundo avesso às essas experiências.  

A geografia urbana da cidade é alterada para dar vazão aos carros, homens e 

produtos que faziam parte do esforço de guerra estadunidense e também brasileiro. A 

muralha de dunas é rasgada para que fosse aberta uma rodovia que fizesse a ligação direta 

entre a base aérea, localizada em Parnamirim e Natal. As avenidas Salgado Filho e 

Hermes da Fonseca, que cortavam os bairros da Nova Natal, Tirol e Petrópolis, se 

tornaram corredores de escoamento de pessoas, máquinas, veículos e mercadorias370. 

Fazendo um esforço de imaginação, é possível pensar no impacto desse fluxo de veículos 

e pessoas e as novas sonoridades trazidas para os ouvidos da população natalense. 

Barulhos de vozes, quase todas masculinas, falando português e inglês, ao mesmo tempo, 

o tilintar das máquinas abrindo caminho sobre as dunas, motores queimando óleo diesel 

 
369PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Sebo Vermelho, 2015. p. 171-172 
 
370Ibid., p. 77. 



 

174 

 

e rosnando ao vento, constituindo uma outra paisagem sonora, com a qual os natalenses 

não estavam acostumados. 

Mas as influências americanas no cotidiano da cidade não param por aí, até 

mesmo a produção do lixo foi modificada pelo descarte, em números nunca visto antes, 

de embalagens de bebidas e comidas pré-fabricadas. A coleta desse lixo passou a servir, 

como forma de complementação de renda, para trabalhadores que vieram para a 

construção da infraestrutura necessária para o esforço militar e para os próprios natalenses 

mais pobres. As garrafas de cervejas descartadas eram cortadas e vendidas como copos 

do estrangeiro,371 as comidas enlatadas, com prazo de validade vencido, que eram jogadas 

no rio Potengi, era recolhida para ser vendida em feiras populares,372 como a do bairro 

Paço da Pátria.373 

 A presença estadunidense, e suas obras de guerra, não modificaram apenas a 

paisagem urbana natalense, também foram responsáveis por ressignificações e 

construções de novas memórias e possibilidades de experiências até então inimagináveis 

para a maior parte dos potiguares. Natal ganha um pioneiro programa de ensino de inglês 

pelo rádio374, as aulas eram ministradas no estúdio da Rádio Educadora de Natal(REN), 

que foi na realidade, uma forma de divulgação dos EUA e da Política da Boa Vizinhança 

de Roosevelt. A estação de rádio passou a oferecer vários programas informativos sobre 

a guerra, uma extensa programação cultural, que incluía a exibição de filmes, em seu 

auditório. Enquanto isso, Newton Navarro, e seus primos, assistiam aulas de catecismo, 

de moral e história sagrada, com os irmãos maristas. Quem sabe não tenha sido todo esse 

frenesi o responsável pela queda no rendimento escolar de Navarro, um adolescente que 

pode ter passado a demonstrar outros interesses. A dinâmica da cidade foi completamente 

alterada e outra ordem emergiu. A Natal do bonde elétrico descendo a avenida Junqueira 

Aires, das competições de regata no Potengi e do ensino de francês no colégio Santo 

 
371PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Sebo Vermelho, 2015. p. 77. 
372ibidp. 81. 
373Localidade originária no início do século XX, situada nas Rocas, margeando o rio Potengi. É um dos 
lugares mais pobres e abandonados pelo poder público da cidade do Natal. Durante décadas, eram seus 
moradores que subiam em direção a Cidade Alta para fazer trabalhos mal remunerados ou para pedir 
esmolas, esses são os melhores exemplos de canguleiros. O Paço da Pátria faz parte da geografia social da 
cidade.  
374PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Sebo Vermelho, 2015. p. 79 
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Antônio Marista375, jamais seria a mesma. A própria cultura francesa, base do primeiro 

processo de modernização da cidade do Natal, iniciado pelas oligarquias, no alvorecer da 

República, foi sendo substituída pela nova ordem cultural norte-americana: “Esvaiu-se de 

vez o prestígio da cultura francesa, de seus escritores.[...] lia-se agora Faulkner, 

Hemingway, John dos Passos[...]376 

Temos aí mais um elemento importante da formação intelectual do artista Newton 

Navarro, ela foi uma formação trilíngue, a medida que além do português, muito cedo 

teve contato com a língua inglesa, propagada por influência da guerra e com o francês 

através do contato com ordem religiosa dos maristas. No colégio Marista, além da Por 

educação religiosa e moral rígida, ele aprendeu a ler e a pensar em francês. Aí leu 

clássicos da literatura mundial, do século XIX, como Rimbaud377, entrou em contato com 

a filosofia existencialista de Albert Camus, que tanto o influenciou, por outro lado a 

guerra trouxe mais uma possibilidade, a leitura em inglês dos escritores americanos do 

pós-guerra.  

O bairro da Ribeira, o bairro boêmio da cidade, foi o que, provavelmente, sofreu os 

maiores impactos da presença americana na cidade, principalmente em relação aos 

hábitos, aos costumes, aos gostos, as sensibilidades. Algumas características foram 

acentuadas, outras modificadas. Um bairro já marcado como espaço de passagem, de 

deslocamento, de viagem e perambulação, passou a receber um fluxo ainda maior de 

pessoas. A Ribeira, agora, era o bairro dos americanos, dos soldados, dos oficiais 

brasileiros e estrangeiros e, com eles, da prostituição, das diversões noturnas, dos sons de 

vozes, de risadas, de gritos. Homens e mulheres em festa, nos novos bares, como o 

restaurante Lido ou o Wander Bar, que tocavam jazz ou swing, sob os barulhos dos caça-

níqueis e das risadas regadas de whisky, Gim, de tristeza e medo.  

Na Tavares de Lyra, ao lado do cais, funcionava o posto de pronto 
socorro, com a placa de FIRST AID sobre a porta. Mantido pela Cruz 
Vermelha americana, sua principal finalidade era a profilaxia de 
doenças venéreas, ali, todas as tardes enfileiravam-se as meninas da 

 
375Lembrando apenas que a ordem marista é de origem francesa, portanto o ensino de francês era obrigatório 
nos anos 1940. A chegada dos americanos, mudou o prestígio da língua inglesa que passou a ser falada de 
maneira predominante, inclusive em algumas parte da cidade, sendo mais falado do que o português.  
376PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Sebo Vermelho, 2015. p. 200 
377Navarro era um admirador do simbolista francês, inclusive recitava o poeta em ocasiões com os amigos. 
ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: 
Editora da UFRN, 2013. 
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zona para serem examinadas por médicos e enfermeiras ianques. As que 
eram aprovadas tinham as carteirinhas de habilitação renovadas378 

Lamentos e chamados dos prostíbulos que vão vivificar as ruas da Ribeira.   Sons 

de raivas e conflitos provocados pelas dificuldades que a guerra trouxe para Natal. Uma 

cidade que vivia em outro tempo. Um tempo em que os sons eram dos pássaros, do 

Solitário Vento do Verão379 assobiando pelas águas do Potengi ou açoitando as dunas que 

circundavam a cidade. Sons dos motores dos poucos carros ou dos aviões que faziam as 

travessias atlânticas, lembrando, ao natalense, que existia um outro mundo para além do 

mar. 

A Ribeira se consolida como o lugar da prostituição. A ação da Cruz Vermelha 

não apenas certifica isso como a torna profissional. A existência de grande quantidade de 

prostitutas na zona portuária também é uma indicativa do porto como um lugar de práticas 

sociais específicas, aspecto tratado na obra de Navarro, principalmente em Beira Rio.380  

Práticas ligadas ao mundo masculino e violento da guerra. O posto da Tavares de Lyra é 

o local da vacinação, da seleção das mulheres que se tornam mercadoria. Seus corpos são 

alugados àqueles que se preparam para partir, para aqueles que acabam de chegar, são 

alugados aqueles em que a morte é, será, ou foi uma companheira próxima. Natal passa a 

ser cartografada por uma moral de guerra. Seus bairros, ruas e avenidas possuem outros 

frequentadores. Palavras, gestos e expressões novas criam uma dinâmica diferente, 

modificando-a. A prostituição toma forma de negócio lucrativo, financiado pela guerra 

dá origem a fortunas e provoca o deslocamento, para a cidade, de um número crescente 

de mulheres da vida. A Ribeira, e outros bairros, passam a ser outros lugares, o mundo da 

perdição, do perigo, do estrangeiro. A Ribeira se torna, ainda mais, como a definira 

Navarro em poesia381, um “chão de partidas”. 

Os sons agora eram os da guerra. Eram as emissões da BBC, com seu alto-falante 

instalado no Grande Ponto, vociferando as notícias da guerra e lembrando que Os Mortos 

São Estrangeiros382. Natal se agita.  Acorda.  Desperta convulsionada, pois brasileiros e 

americanos, que morrem em batalha, morrem distantes, desterrados, desterritorializados 

 
378PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Sebo Vermelho, 2015. p. 85 
379SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton (org.). O solitário vento do verão. 3. ed. Natal: Edufrn, 2013.  
380NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011. 
381ARRAIS, Raimundo (org.). A terra. Os homens e os sonhos: A cidade de Natal no início do século XX. 
1. ed. Natal: Sebo Vermelho, 2017. p. 118. 
382NAVARRO, Newton. Os mortos são estrangeiros. 2. Ed. Natal: A.S Editores, 2003. 
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de seus afetos. Os mortos sempre são estrangeiros. Desterrados da vida que se esvai 

ocupando o território da memória.    

A guerra impactou, sobremaneira, a vida dos mais pobres. O custo de vida, na 

cidade, subiu assustadoramente, com a escassez de alimentos, o aumento de preço dos 

combustíveis, sem falar no aumento dos aluguéis. Muitos tiveram que se mudar para 

outros lugares mais baratos, como as Rocas e o Passo da Pátria. “Um fluxo de 300 aviões 

por dia entre Natal e Dakar. O aumento dos preços. 1 dólar chegou a valer 19.000 reis. O 

alto valor das coisas dificultou a vida dos nativos”383. O aeroporto de Natal384 se torna um 

dos mais importantes do mundo. Um fluxo de 300 aviões por dia é enorme até mesmo 

para os padrões atuais. Mas, para outros, a guerra foi a chance de fazer fortuna com o 

comércio e a prestação de serviços para os americanos, que tinham dólares para gastar e 

pouco tempo antes de irem para guerra. “Com a cidade tomada por soldados brasileiros e 

americanos, a placidez provinciana ganhou o frenético   ritmo das corridas de ouro. A 

começar pelas privações comuns às explosões demográficas, falta d’agua e escassez de 

alimentos”385.  

A escassez de mercadorias proporcionou o surgimento de práticas ilícitas de 

comércio. Natal transforma-se em um centro de contrabando, desde animais silvestres 

passando por relógios e meias de seda, tudo era negociado e contrabandeado, 

principalmente os produtos que eram escassos nos EUA, devido a economia de guerra. 

As meias de seda, por exemplo, já que a seda era utilizada para a fabricação de 

paraquedas. Muitas casas comerciais foram abertas e outros ampliaram bastante seu 

estoque e dimensão, como a Natal Modelo, que funcionava como uma loja de 

departamentos. A cidade vive, então, uma verdadeira histeria das compras e do consumo 

de produtos que não faziam parte dos costumes locais. Em meio a essa euforia 

consumista, surgem indivíduos pitorescos como Zé Areia, figura lírica da cidade do Natal, 

que se envolveu em uma série de situações hilárias e embaraçosas com os americanos. 

Numa delas, vendeu um papagaio cego a um soldado americano, no outro dia, o cônsul o 

 
383MELO, João Wilson Mendes. A Cidade e o Trampolim. Natal: Sebo Vermelho, 2003.p,109 
384Lembrando apenas que Parnamirim não existia como município, sendo Natal o Trampolim da Vitória, 
alcunha criada por Aníbal Fernandez diretor do Diário de Pernambuco.  
PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Sebo Vermelho, 2015. p. 92. 
385PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Sebo Vermelho, 2015. p. 129. 
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procurou para reclamar, e Zé Areia teria dito: “- O senhor quer papagaio pra falar ou para 

levar ao cinema?”386 

O ano de 1945 é marcado pelo fim da guerra e o retorno dos americanos para seu 

país. A cidade, de uma hora para outra, sai da agitação e dos olhares do mundo, e outros 

problemas aparecem: 

A guerra estabeleceu um fluxo interno de homens que vinham do 
interior a procura de trabalho. Quando a guerra terminou mais de 5000 
jovens perderam o emprego na base aérea. Natal passava agora por 
outra calamidade. O desemprego387.   

2.7 A GUERRA ACABOU E DEIXOU OUTRA NATAL. NEWTON CONTINUA 
SEUS ESTUDOS. 

 

Natal passa agora por problemas causados pelo fim da economia de guerra. O 

tempo histérico do deslocamento de tropas e víveres chegava ao fim e, com isso, Natal 

sofria a desaceleração da economia e todos os problemas sociais que isso trazia. É no ano 

de 1945 que Newton Navarro se transfere do colégio Marista para o Atheneu Norte -Rio-

grandense. Sua vida continua se passando nas cercanias da Cidade Alta. O novo colégio 

se situava na rua Junqueira Aires, a antiga Rua Grande. O próprio Navarro relata a 

transferência: 

Eu vim do Marista, quarto ano ginasial, não havia, naquele tempo, os 
três anos científicos e clássico. Meu pai, classificador de algodão, 
minha mãe professora primária, professora do João Tibúrcio, casa 
humilde: vai para o Atheneu, não pode ir para outro lugar. E foi a 
salvação. Sem exagero, era, por exemplo, sair de uma instituição 
educacional medíocre no Brasil e ir para uma Sorbonne. A comparação 
é mais ou menos esta.388 

Navarro questiona a qualidade de ensino dada pelo Colégio Marista, talvez como 

reação ao clima de pouca liberdade ali reinante, inclusive em termos de leituras que 

poderiam ser feitas e detém as que poderiam ser abordados em sala de aula. O contraste 

com a maior liberdade proporcionada por um colégio público, o transforma em uma 

Sorbonne. Dos Maristas ainda traz as memórias das humilhações, pelo fato de ter uma 

 
386MELO, Verissimo de. Sátiras e epigramas de Zé Areia. 2 ed. Natal: Sebo Vermelho, 2007. p. 8. 
387MELO, João Wilson Mendes. A Cidade e o Trampolim. Natal: Sebo Vermelho, 2003.p. 109. 
388 LYRA, Carlos (org.). Memória Viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro, Leopoldo Nelson. 
Natal: EDUFRN, 1998, p.45 - 46. 
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bolsa de 50%, devido ao que seria a condição profissional e de pobreza dos seus pais, que 

volta a enfatizar. Mas o fato é que a entrada no Atheneu foi para Navarro como um de 

seus alumbramentos. Navarro se sente livre: "O Atheneu me deu a condição de 

liberdade389”. O novo colégio acabou por apresentar a ele uma série de novas 

experiências, entrando em contato com novas concepções de vida e de conhecimento, 

com diferentes possibilidades de escolhas. O Atheneu foi para o artista uma revolução em 

sua vida, em seu cotidiano e em sua formação intelectual: 

Entrei no Atheneu quando o diretor era o brilhante professor Celestino 
Pimentel. Ele era professor de Inglês. A primeira aula era /ás 7h30 da 
manhã. Eu vinha do Marista, quarto ano ginasial, naquele tempo não 
havia os três anos do Científico ou Clássico. Foi uma salvação, sem 
exagero.[...] Eu tive um choque: pela liberdade das aulas, liberdade de 
opinião, de pensamento, de discernir, de ser aluno. Não quero com isso 
ferir o colégio Marista, eles tinham a forma e instruíram daquele jeito. 
[...] Esmeraldo Siqueira era professor de Francês. Ele tinha uma 
excessiva maneira de se comunicar conosco. Se eu quisesse saber se o 
Cavalo de Tróia era de madeira ou de chumbo, ele falava com euforia 
e facilidade. [...] Devo a Esmeraldo Siqueira uma presença humanística 
extraordinária.390 

 A citação é carregada de empolgação e alegria. Navarro relata com entusiasmo 

as novas experiências educacionais proporcionadas pelos professores do Atheneu. 

Navarro contava, na época, com 17 anos. Nesse momento, começa a se constituir, 

inclusive, como um indivíduo ativo politicamente. O Brasil, em 1945, estava saindo da 

ditadura varguista (1930-1945) e passando por modificações políticas com a abertura para 

uma democracia e a emergência do que viria ser chamado de populismo, que tanto 

impacto teve no país nas décadas posteriores. Navarro fala, em suas memórias, da 

importância do Atheneu nesse momento histórico: 

O Atheneu, uma escola que hoje, posso dizer isso com autenticidade: 
tinha mais espírito democrático e participante, do que a própria 
universidade hoje tem. Nós íamos a rua, como eu fui pela primeira vez 
e fiz um discurso político, pedindo anistia dos presos políticos. 
Encabeçada por Prestes. Isso em frente ao palácio do governo391 

O palácio do governo ficava a poucos metros do Colégio Atheneu. Bastava os 

alunos subirem a ladeira da Junqueira Airese logo estavam na praça 7 de Setembro, 

 
389LYRA, Carlos (org.). Memória Viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro, Leopoldo Nelson. 
Natal: EDUFRN, 1998, p.45 e 46. 
390AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. 1. Ed. Natal: 
Edição do autor, 2013, p.50. 
391LYRA, Carlos (org.). Memória Viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro, Leopoldo Nelson. 
Natal: EDUFRN, 1998, p.47. 



 

180 

 

defronte do prédio do poder executivo estadual. O interessante na citação é perceber a 

condição política do país naquele momento. O Brasil, durante o Estado Novo, vivera a 

contradição de ter um regime de coloração totalitária e fascista, que, no entanto, se aliou 

aos aliados, representantes do mundo democrático, para lutar contra os fascismos 

europeus, o resultado foi um movimento nacional de reivindicação por uma abertura 

política e pela redemocratização, da qual participou, com entusiasmo, o estudante Newton 

Navarro. Nesse período, foi muitas vezes chamado para discursar em comícios ou para 

escrever falas para políticos, notadamente nos anos de 1960: “Orador, Newton Navarro 

foi, e dos melhores do seu tempo. Pontificou em eventos culturais, como, por exemplo, 

lançamentos de livros, e participou de comícios em campanhas políticas 

memoráveis[...]392”. 

Navarro cursa o primeiro e o segundo anos do curso científico (atual ensino 

médio) no Colégio Atheneu, pedindo transferência, no final do ano de 1946, para estudar 

em Recife. A ideia era fazer, como muitos dos membros da elite natalense, da primeira 

metade do século XX, um curso preparatório para o ingresso na Faculdade de Direito, em 

Pernambuco. Em Recife, Navarro iria respirar novos ares, conheceria a boemia da cidade, 

se vincularia ao movimento modernista pernambucano, estudaria arte com Lula Cardoso 

Ayres e participaria do movimento estudantil recifense. Quando voltou para Natal, já não 

era mais o Newton, mas o artista Navarro, ou melhor, Di Navarro… considerado o 

consolidador do modernismo no Rio Grande do Norte393. 

Abordamos, até agora, nesse capítulo, dois condicionamentos importantes para 

entendermos a formação da subjetividade, do olhar, da sensibilidade e do pensamento de 

Newton Navarro: a sua relação com os espaços da cidade do Natal, sua vivência urbana 

e citadina e sua vida pessoal e familiar, notadamente, a sua relação com a mãe e com a 

avó. Navarro nasceu na cidade dominada pelas políticas oligárquicas e, ao mesmo tempo, 

em uma cidade que se moderniza para atender as expectativas civilizatórias republicanas. 

Vive depois numa cidade profundamente impactada pela grande guerra mundial(1939-

1845), quando Natal se transformou em um dos pontos mais importantes do mundo, um 

espaço de fluxo de pessoas, ideias e mercadorias. No entanto, a Natal em que se formou 

 
392ONOFRE JR, Manoel (Org.). Contistas potiguares. Natal: Sebo Vermelho, 2003, p. 181. 
393Há de se ter cuidado nesse ponto. Newton Navarro não foi o introdutor do modernismo no estado, ao 
contrário do que muitos pensam. Newton Navarro é o consolidador da estética. O modernismo no Rio 
Grande Do norte já havia sido apresentado por um desenhista da revista cigarra na década de 1920, Erasmo 
Xavier. 



 

181 

 

era uma cidade constituída por espaços e costumes anacrônicos. Como toda cidade, Natal 

é fruto da confluência de vários tempos que se sucedem, tanto em camadas arquitetônicas 

quanto em formas de comportamento. Paisagens urbanas marcadas pela sobreposição e o 

disparate convivem com uma geografia social caracterizada pela desigualdade e pela 

hierarquia. A obra navarreana vai privilegiar, justamente, esses espaços, tempos e 

personagens que são a encarnação dos anacronismos que constituem a sua cidade.  

 

2.8 NATAL, ESPAÇO ANACRÔNICO, FORMADORA DO ANACRONISMO 
NAVARREANO. 

 

Sua Natal é, ainda, a cidade do tempo sagrado, a cidade que, mesmo com a 

proclamação da República, com seu ideário positivista e modernizador, não faz o 

rompimento com o universo colonial e monárquico. A cidade, que sua obra constrói, é 

feita de sobrevivências de tempos outros, plasmados nos comportamentos anacrônicos 

das pessoas, notadamente das camadas populares. Uma cidade cujo tempo, cujo 

calendário é ainda marcado pela ocorrência das festas religiosas. Um tempo não 

industrial, não moderno. Festa da padroeira, de Nossa Senhora da Apresentação, de Santa 

Cruz da Bica, dos Santos Reis, de São João e de São Pedro, das procissões de Corpus 

Christie e do Nosso Senhor Morto394. Todas essas comemorações mobilizavam a 

sociedade, movimentam os corpos, que se socializavam nas praças, espaços pensados 

como o lugar do exercício da cidadania republicana, transformados em espaços de culto 

da tradição religiosa.  

Apesar de ser uma cidade costeira, numa localização muito estratégica, Natal 

continuava sendo, no início dos anos 1940, uma cidade provinciana, deitada sobre as 

dunas e banhada pelo rio Potengi.  

Naqueles tempos idos de 1943 e com maior razão antes deles, a 
paisagem humana da cidade era sempre a mesma. Desta sorte, quando 
alguém mais sorridente, mais bem vestido ou exoticamente vestido, 
transitava pelas ruas, sozinho e mais comumente em grupo, surgia uma 
informação infalível: tem navio no porto395 

 
394MELO, João Wilson Mendes. A Cidade e o Trampolim. Natal: Sebo Vermelho, 2003. p.41 
395Ibid., p.80 
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A cidade, mesmo sendo um importante porto, na década de 1940, não havia ainda 

se aberto para as mudanças do mundo. Mesmo tendo sido modernizada do ponto de vista 

urbanístico, no início do século, Natal continuava, no que tange aos comportamentos, aos 

costumes e aos valores uma cidade tradicional. A cidade vivia encapsulada em um tempo, 

em que as mudanças ou os diferentes serão vistos como pitorescos, estranhos e vindos de 

fora. O fato de se perceber através das roupas - exóticas ou mais sofisticadas - e da 

gramática dos gestos, como o sorriso, que as pessoas não eram da cidade, é indicação 

bastante significativa do quadro de pouco contato ou de pouca influência do mundo 

externo a cidade. Mesmo sendo o porto o local da entrada do diferente, “tem navio no 

porto”, Natal continuava marcada pelo isolacionismo geográfico, como se as dunas e, 

contraditoriamente, o rio a protegessem da passagem do tempo.  

Newton Navarro é a encarnação desses anacronismos. Sua obra fala de seu 

sofrimento pelo passar do tempo e pela destruição e transformação de espaços 

significativos da cidade, fragilizando as memórias e estabelecendo novas espacializações. 

Assim como os soldados americanos, que andavam pela cidade, durante a guerra, usando 

dois relógios, um marcando as horas no fuso horário locale o outro marcando as horas 

que seriam em lugar de origem396, Navarro é um sujeito suspenso entre dois tempos: o 

tempo da modernidade, que tanto o agride, e o tempo de sua infância, tempo dos cuidados 

e da proteção femininas de sua avó e de sua mãe.  

Navarro é afetado pelas mudanças no espaço urbano de Natal, principalmente 

quando elas atingem áreas habitadas pela população mais pobre, que parecem ser para 

ele, como era para o folclorista Câmara Cascudo, fragmentos de outros tempos, de formas 

idealizadas de viver, mais naturais, simples e autênticas, daí seu fascínio pelas dunas, pelo 

rio Potengi, pelo o mar e por aqueles tipos sociais a eles ligados. Um exemplo foi a 

construção da Avenida Circular397, na administração do prefeito Sylvio Pedroza (1946-

1950), que vai margear a cidade, urbanizando suas praias e dando a elas um ar de 

modernização. Essa transformação do espaço causa uma mudança nas relações entre as 

pessoas e a cidade. Navarro que conviveu com essas transformações vai ser por elas 

afetado, levando esses afetos para suas obras. Ele se volta para a construção de uma Natal 

 
396MELO, João Wilson Mendes. A Cidade e o Trampolim. Natal: Sebo Vermelho, 2003. p.41. 
397 Construída durante o governo de Sylvio Pedrosa(1946-1950). TORQUATO, Arthur Luis de Oliveira. O 
PLANTADOR DE CIDADES E A CRIAÇÃO DO ESPAÇO MODERNO: A CONSTRUÇÃO DE UMA 
NATAL MODERNA NA ADMINISTRAÇÃO DE SYLVIO PEDROZA (1946-1950). Orientador: Durval 
Muniz de Albuquerque Júnior. 2017. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, [S. l.], 2017. p.13. 
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assentada na saudade do passado, do período anterior a essa modernização, por isso seus 

temas, são o que seriam os tipos populares ligados e compondo as paisagens de praias, de 

rios, de sertões.    

 

2.9 A IMAGÉTICA NAVARREANA: RIO-MAR, ANACRONISMOS E O 
FEMININO EM NAVARRO. 

 

Para começar a analisar a construção visual feita por Navarro para a cidade do 

Natal, podemos partir da possível relação entre uma fotografia feita da praia de Ponta 

Negra (hoje um dos símbolos da cidade), nos anos vinte, e um desenho que Navarro faz 

da mesma praia, nos anos sessenta:  

 

Figura 15: Ponta Negra, década de 1920398 

 

Fonte: Natal de ontem e de hoje 

Na fotografia, o olhar do fotografo não está voltado primordialmente para a 

paisagem, para as belezas naturais do lugar. O foco da construção dessa imagem é o 

 
398 A fotografia foi encontrada por mim, de maneira casual bem antes da pesquisa, a surpresa se deu quando 
pesquisando as imagens produzidas por Navarro encontrei em uma coleção partícula a imagem que vai se 
seguir. 
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contraste entre a natureza e o moderno veículo parado na faixa da praia. Postado num  

primeiro plano, constituído por dunas, restos de mata de restinga e quatro coqueiros, o 

fotógrafo coloca no centro de sua imagem o automóvel contrastando com um segundo 

plano formado pela praia, com a arrebentação das ondas, e a costa de Ponta Negra, com 

seus morros, incluindo o  Morro do Careca, ainda coberto por vegetação.  

 

Figura 16: Sem título, 1960 

 

Fonte: Acervo particular 

Quando olhamos para o desenho (Figura 16) feito por Navarro, em 1960, 

parecemos estar diante da mesma paisagem, feita a partir do mesmo ponto de vista, até 

os quatro coqueiros se fazem aí presentes, em primeiro plano, mas o que está ausente é o 

veículo, o signo do moderno e do urbano, que fora o foco da fotografia de 1920. 

Provavelmente Navarro viu essa fotografia, em algum lugar, e a ressignificou, retirando 

o veículo. O consagrado artista modernista, retira o signo do moderno, que dessacraliza 

o espaço natural, para dar lugar a construção de um espaço bucólico e idílico. Mas é, 

justamente, a modernidade que produz esse sentimento de repúdio e negação do tempo 

tecnológico. A paisagem anti-moderna construída por Newton Navarro se deve ao choque 

trazido pela modernidade. A paisagem que é apresentada é um recorte da realidade, uma 
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janela que se abre através do onirismo naturalista e romântico navarreano. É, ao mesmo 

tempo, fragmento de uma memória visual e sua reelaboração negacionista. Alain Corbin 

associa esse gesto de contemplação da natureza com suas motivações religiosas: 

“A ideia de contemplação da natureza está associada ao princípio divino 
da criação. Deus criou o mundo e deu os sentidos aos homens, para que 
estes o glorificassem como uma obra divina, para sua maior criação. O 
próprio homem”399.  

Assim, a natureza navarreana se desdobra em espetáculo, para que seus 

observadores contemplem a ideia de paraíso perdido. Ponta Negra é o lugar idílico, que 

ao ser transformado pela tecnologia é corrompido. O homem ao transformar a natureza 

cai em desgraça, perde sua capacidade de contemplação, que invoca uma harmonia 

perdida com a natureza. Navarro ao recortar essa paisagem (a paisagem é um recorte do 

olhar400) o faz sozinho, sua paisagem é esvaziada de pessoas, tornando outros olhares 

impossível. Da mesma forma que o artista desenhou e pintou, ressignificando a fotografia, 

retirando o carro que nela havia, poderia muito bem introduzir pessoas, mas não o faz. 

Navarro invoca a solidão como elemento constitutivo das paisagens da cidade, talvez 

fruto de uma condição pessoal que é projetada para toda a cidade em sua produção 

artística.  

Já abordamos a relação entre a obra literária e pictórica navarreana, a pintura e o 

desenho vieram dar forma a imagens narrativas encontradas em oradores, poetas e 

cronistas401. As influências literárias navarreanas402 vem tanto dos escritores franceses, 

devido a sua educação marista, quanto dos escritores norte-americanos do pós-guerra. 

Um autor em particular foi fundamental na constituição do imaginário navarreano: o 

poeta e escritor Albert Camus (1913-1960), cujas imagens ligadas ao mundo das águas, 

imagens que remetiam a profundidade dos sentimentos e das emoções, se fazem presentes 

nas imagens que Navarro produz das praias, dos mares, dos rios403. Camus foi uma das 

 
399CORBIN, Alain. O Território do Vazio: a Praia e o Imaginário Ocidental. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1989. p. 35 
400CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. São Paulo: Martin Fonte, 2007. 
401CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. São Paulo: Martin Fonte, 2007. 
402ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.88 
403Cheguei às influências de Camus a Navarro, não apenas pela semelhança entre ambas as obras, pelo 
menos, no que diz respeito a obra camusiana de Núpcias do Verão de 1939, que aborda uma temática 
navarreana de hedonismo, praias, sol, verão. Ao iniciar a pesquisa, tive conversas com um sebista, que 
trabalhavam na livraria do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte entre as décadas de 
1970 e 1980. Nessas conversas informais, soube de que Newton Navarro encomendava uma série de livros 
em francês e inglês, Navarro falava fluentemente ambas as línguas. Outra coisa de relevância foi que 
algumas dessas obras encomendadas, eram de Camus. Então comecei a observar as recorrências, das 
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figuras mais importantes do existencialismo francês, sua obra bastante diferente da 

tradição sartriana, valoriza o sol, o dia, a praia, o verão, os corpos jovens, evidenciando 

constantemente os odores, as cores e os sabores, produzindo paisagens marcadas por um 

onirismo erótico404. A infância pobre, vivida no litoral da Argélia, marcou 

definitivamente o autor, que trouxe para suas obras as imagens tropicais da natureza com 

que convivera na África. 

O onirismo erótico é também uma marca da produção visual e literária navarreana, 

principalmente quando se trata dos corpos masculinos. Na única novela que escreveu, 

publicada em 1978, intitulada, De Como Se Perdeu O Gajeiro Curió405, esse onirismo 

erótico direcionado aos corpos masculinos aparece de forma destacada, quando Navarro 

descreve o personagem Zé Curió: 

Zé Curió [...]. falava o Mestre do barco e olhava orgulhoso o rapaz, nos 
seus dezoitos janeiros, rijo de carnes, um moreno sedoso que o sol do 
mar ressecara nos ombros e no rosto. O olhar era atilado, vendo longe 
a linha escura do peixe correndo no pano azul da água, as mãos nodosas, 
inquietas, à procura de trabalho406 

Navarro descreve um homem cujo corpo foi moldado e enrijecido por seu contato 

com as águas, pelo sol, por sua luta contra a natureza. Um homem do povo, de pele 

morena, de um moreno sedoso, de carnes rijas, de ombros e rosto ressecados. A 

ambivalência desse corpo, entre o macio, o sedoso e o rígido, o duro, dá a ele conotações 

claramente eróticas. É um corpo descrito como que para ser tocado pelos olhos, apalpado 

por mãos dispostas a provar das distintas consistências de suas carnes. Navarro usa 

comumente a sinestesia, como forma de produzir no leitor essa sensação e desejo de 

toque. O artista é um observador dos corpos e de suas ações, descreve-os de maneira 

sensualizante. O corpo se mistura com e compõe a própria paisagem. Os ombros e as 

mãos nodosas, estão marcados e constituídos pela própria atividade que exercem, são 

signos de virilidade, de força e do empenho do corpo na prática da pescaria, no controle 

 

citações que Navarro fazia ao existencialismo camusiano em entrevistas, e em seus próprios livros e 
principalmente como a já citada obra de Camus, Núpcias, O Verão. Possuía similaridade a produção 
navarreana, quando essa se refere ao mar. Contudo não sou capaz de precisar quando da leitura e quais os 
livros específicos que Navarro leu.    
 
404Ver, CAMUS, Albert. Núpcias, o verão. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1979. 
GONZÁLEZ, Horacio. Albert Camus: a libertinagem do sol. 2. Ed. São Paulo: Brasiliense, 2002. ou 
PENHA, João da. O que é existencialismo. 1. Ed. São Paulo: Brasiliense, 1982. 
405 NAVARRO, Newton. De como se perdeu o gajeiro curió. 1. Ed. Natal: Clima, 1978. 
406 NAVARRO, Newton. De como se perdeu o gajeiro curió. 1. Ed. Natal: Clima, 1978.p.15-16  
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do navio. Corpo moldado na luta contra forças muito mais poderosas que ele, como a 

maré, as ondas, o vento. Em Navarro o masculino quase sempre aparece associado a 

rigidez, a dureza, a força e a destreza, encarnadas no próprio corpo. Zé Curió possui 

“dezoito janeiros” e é rijo de carnes”.  O nome do personagem é bastante significativo. 

Zé Curió. Zé, o homem do povo, o homem comum, qualquer exemplar dos homens-

pescadores, dos homens-estivadores das praias e dos portos. A identidade do personagem 

é coletiva, não sendo um indivíduo, mas vários. Vários Zés, vários homens que habitam 

o universo imagético navarreano, marcado pelos espaços dos portos, das praias e das 

dunas, espaços dos morenos sedosos, representantes de uma estirpe de homens viris, de 

homens advindos das camadas populares. Já Curió é uma referência ao pássaro de belo 

canto, muito apreciado na região Nordeste, tanto quanto o azulão da infância de Newton. 

O personagem é um rapaz que canta como um curió, que participa de uma festividade 

popular, o fandango, na região das Rocas, uma festividade natalina que ele animaria com 

seu belo canto. Zé Curió, um homem belo de corpo e voz.  

Zé Curió é a imagem do homem do povo, do trabalhador braçal, do homem jovem, 

de carnes morenas, rijas e sedosas, que aparece, com frequência, nas obras de Newton 

Navarro. Observemos a imagem abaixo, que faz parte do arquivo de fotografias da 

Capitania das Artes, fundação ligada à Prefeitura da Cidade do Natal, que tem seu salão 

de exposição nomeado de Newton Navarro. A imagem é datada de 1979407. Pode-se 

perceber as relações entre as imagens narradas na novela navarreana, de 1978, e as 

imagens pintadas, em 1979, evidenciando uma relação constante entre as produções de 

pintura e literatura. Homem moreno, mulato, de braços fortes, um tripulante de navio, em 

ação de trabalho que exige força, equilíbrio e tenacidade. Uma mistura de equilibrista e 

marinheiro, numa atividade quase circense. Suas mãos fortes, o sustentam em um esforço 

quase hercúleo de se equilibrar pisando em uma corda, a observar o mar como um gajeiro. 

O jogo das cores é essencial para a composição da imagem. A cor das roupas é a mesma 

cor do corpo e das tábuas da embarcação. As linhas que compõem o tecido se prolongam 

nos músculos que, salientes, desenham um braço forte e potente, em contraste com um 

rosto sem traços, um rosto sem singularidade, numa cabeça quase disforme. Por sua vez 

a tonalidade de azul das velas se confunde com o azul do mar, o movimento do tecido da 

vela, batida pelo vento, prolonga o movimento das ondas do mar. A imagem é exemplar 

da produção navarreana, em que águas, barcos e homens do povo se fundem, numa 

 
407 Não foi possível localizar a imagem original, nem tão pouco a quem pertence. Existe uma inscrição no 
canto inferior esquerdo da imagem que não é legível nem mesmo na fotografia. 
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paisagem e numa ação que se situam entre o onírico e o erótico, em que o corpo masculino 

é o elemento central, sendo definido pela força e pela destreza na realização de uma 

atividade:  

 

Figura 17: Sem título, 1979 

 

Fonte: Acervo de fotografias da Capitania das Artes 

     

Essa maneira de observar os corpos, de erotizá-los, os relacionando com o sol, 

com as praias, com às águas e as cores são típicas da obra camusiana. A imagem permite 

ainda outra reflexão, como é comum na obra navareana, ao personagem está de costas 

para o observador, não sendo possível identificá-lo. O personagem assim se 

desindividualiza, se despersonaliza, assume a condição de tipo que representa uma 

categoria coletiva. Da mesma forma que o nome Zé, para o personagem literário, o rosto 
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sem traços, pode ser associado a indivíduos que compartilham as mesmas condições 

psíquicas e sociais.  

Outros exemplos do erotismo navarreano podem ser encontrados no livro de 

crônicas Do Outro Lado do Rio, Entre os Morros408 publicada pela primeira vez em 1974. 

Na segunda crônica da obra, Navarro se refere ao verão, ao sol, aos corpos, ao hedonismo 

e a liberdade: 

 

[...]O mesmo se dá com a natureza dos homens e coisas que fazem a 
praia. Chegou verão, o anúncio de liberdade se faz maior, presente, e 
parece duradouro, eternizado numa legenda que o sol escreve sobre 
águas e areias, sobre corpos e almas, procurando denunciar a vida que 
é realmente um presente dos deuses. E vive-la é direito de todos. Viver 
a vida amando. Uma vida de amor, convenções nem torpezas. Usar 
ardentes alimentos dos homens oferecidos como presentes, dádivas, 
encantamentos409.  

 

Navarro elabora a ideia de que a natureza dos homens é que constrói a praia, sendo 

ela o espaço das práticas e do teatro social, o lugar da observação, contudo esse espetáculo 

se dá em um tempo específico: o verão. Para Navarro, o verão é o período do amor e da 

fraternidade, de viver uma vida de amor sem torpezas ou convenções. Newton proclama 

o verão com a época da liberdade. Liberdade que tem como espaço privilegiado a praia 

da Redinha, do outro lado do rio, como se ao cruzar o Potengi, se descortinasse um lugar 

de possibilidades e do permissível. O artista dá uma enorme importância ao sol, que 

aparece com frequência e destaque em toda a sua obra pictórica e literária.  São sois de 

tonalidades e formatos dos mais diversos, sol como o princípio camusiano da vida e 

símbolo de sua efemeridade. A luz do sol, na praia, permite a observação dos corpos, o 

deleite voyeurístico do olhar, o prazer com a visão dos corpos expostos, símbolos410 

navarreanos da vida idílica que figura para aqueles que do outro lado do rio. O sol é um 

ícone411, uma transmissão de ideia.  

Navarro entende o mar e a praia como lugares da vida e do amor, negando uma 

construção imagética de centenas de anos, onde o mar era visto como o lugar da podridão 

e da doença, construindo e elaborando um universo praieiro de satisfações e 

possibilidades de realizações. A praia não é em definitivo o lugar da morte, dos cadáveres 

 
408NAVARRO, Newton. Do outro lado do rio, entre os morros. Natal: Sebo Vermelho, 2010. 
409 NAVARRO, Newton. Do outro lado do rio, entre os morros. Natal: Sebo Vermelho, 2010.p.16-17. 
410JUNG, Carl Gustav. O Homem e Seus Símbolos. Rio de Janeiro: Harpercollins, 2016. p, 312. 
411CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem. São Paulo: Martin Fonte, 2007. 
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ou do lixo refugado pelo mar, mas sobretudo é o mundo dos corpos e dos desejos, das 

exposições da virilidade. Ao invés de pensar a praia ou o mar como espaços que trazem 

a lembrança do castigo divino, ele o faz como o lugar das liberdades e dos favores dos 

deuses, apresentando, inclusive, um aspecto profano, ao fazer referência aos deuses em 

vez de Deus, ele que se considerava um crente cristão. O espaço da praia é o espaço pagão, 

espaço livre de restrições morais. Navarro parece ter vivenciado, nesses espaços das 

praias, nessa beira rio, do outro lado do Potengi, na companhia de personagens anônimos 

das camadas populares, experiências liberadas do moralismo cristão, que acompanhou a 

sua formação familiar e escolar. Nem que tenham sido através de experiências 

voyeurísticas, oníricas, imaginárias, a água, o sol, a areia e os corpos morenos fizeram 

parte de suas fantasias e de suas experiências eróticas e artísticas.  

Na mesma crônica, encontramos outra passagem que que possui uma grande 

proximidade com o imaginário camusiano, notadamente aquele presente em seu livro 

ambientando do litoral argelino, Núpcias, O Verão412, publicado pela primeira vez em 

1939, na Argélia. A narrativa nos envolve num clima erótico e sensual que advém do 

próprio aumento da temperatura. A luz do sol ou da lua, o calor, irmanam corpos e águas 

num enlace libidinoso. Os corpos aquecidos desprendem odores, eflúvios de flores e 

frutasse misturam ao cheiro do dendê, para fritura do peixe, e ao cheiro do próprio mar, 

que é apresentado como um ente viril, masculino, suado como um trabalhador braçal, que 

descansa de suas fadigas no travesseiro do areal da praia, afagado por entidades 

mitológicas que o incentivam a prática do sexo.        

 

“Mas, voltemos ao verão. Ao encantamento dessas altas horas matinais 
ou noturnas, com o tempo aquecido luminoso de sol ou de luares que 
começam a deslumbrar desde os fins de agosto. Os cheiros que os 
calores despertam e perfumam o tempo verânico. Maturis, mangabas, 
cheiros mais forte de frituras de dendê, pelas latadas fumarentas. O 
próprio cheiro do mar, viril, suado das mormaceiras do dia, deitado na 
praia, como trabalhador maior, que descansasse a fadiga no travesseiro 
do Areal, enquanto sereias misteriosas enfeitam-no de carícias e 
aguçam os gostos do sexo …”413 

 

Esse mar viril e masculino, afadigado das mormaceiras, acossado pelo desejo 

sexual de sereias, é o mar de sua terra, de sua cidade. Vários detalhes deixam isso 

explícito: a fritura de peixes no olho de dendê, a presença dos odores dos maturis, cajus 

 
412CAMUS, Albert. Núpcias, o verão. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1979. 
413 NAVARRO, Newton. Do outro lado do rio, entre os morros. Natal: Sebo Vermelho, 2010.p.16. 
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ainda não amadurecidos, e das mangabas, que durante a florada possuem um odor forte e 

adocicado; a precariedade da vida das gentes do mar, vivendo em “latadas fumarentas”, 

romantizadas por esse olhar de quem vive em uma boa casa. A cidade de Navarro é a 

cidade artesanal, sem tecnologia, em que a integração entre homem e o meio é a maior 

possível. Newton romantiza e idealiza esse mundo de precariedade e pobreza pois vê nele 

a recusa da tecnologia e das convenções comportamentais, aos quais ele estava submetido 

como um morador privilegiado da cidade. Ele idealiza essa vida tão distinta da que levava 

como burguês, intelectual, artista, funcionário dos grandes jornais, filho do patriarcalismo 

sertanejo e de uma maternidade controladora. Navarro se imagina e se faz outro, Do Outro 

Lado do Rio Entre os Morros, longe dos olhares controladores da cidade de classe média, 

que habitava, próximo dos pescadores e jangadeiros. 

Quando lemos as obras de Albert Camus, podemos perceber a proximidade do 

imaginário presente na obra camusiana, e aquele manejado por Newton Navarro, em suas 

pinturas e nas obras literárias. Quando Camus se refere às cidades balnearias da Argélia 

como Argel, Tipasa e Orã, as imagens se aproximam daquelas que Navarro construirá 

para a cidade do Natal. A ênfase na referência à odores, à cores, à flores, aos corpos, às 

lembranças da infância nessas mesmas cidades, muito se aproxima da narrativa e da 

visualidade navarreana. As paisagens do espaço praieiro, os corpos jovens que ficam 

expostos ao sol, em bronzeamento, usufruindo da vida e de seus prazeres mais comuns, 

na descrição que faz do verão em Argel, está muito próxima das descrições dos verões 

natalenses, feitas por Navarro. Vejamos: 

 

[...] Em Argel, é o verão que nos faz entrega desses inícios e desses fins. 
Durante meses, a cidade é abandonada. Mas ficam os pobres e o céu. 
Com os primeiros, descemos juntos, em direção ao porto e aos tesouros 
do homem: tepidez dá água e corpos morenos de mulheres [..]Um 
código de condutas nasce em que ser civilizado é controlar o som, as 
águas e corpos morenos das mulheres[...] Em geral toma-se banho no 
porto e vai-se descansar sobre as boias. [...] Diariamente, ao meio-dia, 
vão todos tomar sol, nus, e comem ali mesmo um almoço frugal. [...] 
Um matiz somente: a cor. Durante o verão, quando se frequentam os 
banhos de mar no porto, vai-se percebendo uma transição simultânea, 
em todas as epidermes, do branco ao dourado e depois ao castanho, para 
finalmente adquirirem uma tonalidade de tabaco [...]414 

 

Ou mais adiante quando se refere a cidade de Orã, quando trata as mulheres como 

flores a serem colhidas durante o veraneio: 

 
414 CAMUS, Albert. Núpcias, o verão. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1979.p. 28-29. 
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Orã possui também seus desertos de areia: suas praias. Aquelas que 
encontramos bem próximas a entrada da cidade são solitárias apenas no 
inverno e na primavera. Nessa época, transforma-se em planícies 
cobertas de lírios silvestres, povoadas de pequeninas casas de campo 
vazias rodeadas de flores. [...] no entanto, o sol, o vento leve[...] a 
inclemente tonalidade do azul do céu, tudo já nos permite imaginar o 
verão, a juventude dourada que se estenderá sobre a praia, as longas 
horas sobre a areia[...] cada ano, ao longo dessas costas, renova-se a 
colheita de jovens em flor. Aparentemente elas tem apenas uma só 
estação[...] 

Fazendo o cruzamento entre a obra de Newton Navarro e a de Albert Camus não 

se pode negar a proximidade entre ambas. Elementos como a sensualidade dos corpos 

associada ao verão, ao mar e ao sol, estão presentes nas duas obras, contudo existe uma 

diferença importante, enquanto o texto camusiano apresenta a visualização de corpos 

femininos; Navarro apresenta um universo predominantemente de erotismo masculino, 

em que até mesmo o mar toma aspecto viril, de trabalhador molhado de suor.  

Em um de seus quadros, Navarro faz nítida referência ao conto Os Cavalos, que 

já foi comentado. É uma cena cotidiana, em que se destaca a presença do corpo masculino 

desnudo, o corpo de jovens, corpos mestiços, de origem popular: 
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Figura 18: Sem título, 1987415 

 

 

O quadro (figura 18) apresenta dois homens de pele escura, nus, dando banho em 

cavalos. A cena tem uma dimensão voyeurística pois surge de um olhar colocado a 

distância, a observando, sem nela interferir. Os homens estão de costas, não percebendo 

que estão sendo observados por alguém. O olhar navarreano perscruta a distância, sua 

observação indica a não aproximação, mas ao mesmo tempo a curiosidade e o desejo de 

olhar. Navarro não participa diretamente da ação de banhar os cavalos, mas interage a 

distância, consumindo a cena e com ela se deleitando. Mais uma vez os personagens estão 

de costas, não se vê seus rostos, eles se mantem, assim, no anonimato e, ao mesmo tempo, 

perdem sua individualidade. Teria Navarro vergonha de encarar os personagens que 

nascem de sua imaginação, de seu desejo? A projeção dessa cena numa tela é bastante 

relevante no sentido de ser uma materialização em imagem do conto editado, em 1961. O 

quadro, pintado em 1987, atualiza uma cena que parece ser muito significativa para 

 
415ALMEIDA, Angela (Org). Newton Navarro: os frutos do amor amadurecem ao sol. Natal: Edufrn, 2015. 
Durante a pesquisa encontrei pelo menos 4 versões para esta cena, variando a quantidade de pessoas, a 
distância entre o observador e a cena, as cores utilizadas e o próprio ambiente retratado. A retratação 
constante e em diversas formas pode vir a indicar a relevância que tal cena representou para Navarro. 
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Navarro. Talvez ela tenha sido vista pelo artista, em algum momento de sua vida, ficando 

profundamente marcada em sua memória, pela beleza e pelo erotismo que desprendia.  

Outra personagem recorrente na obra navarreana é o marinheiro. Newton Navarro 

possui inúmeros desenhos desse personagem que povoa o porto, como por exemplo, a 

imagem que se segue: 

 

Figura 19: Sem título, 1987 

 

Fonte: Acervo de fotografias da Capitania das Artes 

 

Essa obra (figura 19) mostra quatro marinheiros pescando, debruçados em uma 

balaustrada. Mais uma vez os homens são apresentados de costas e o ponto de vista de 

quem constrói a cena é de um observador que não pode ser visto por quem é observado. 

O pintor-desenhista não se envolve diretamente na cena, participando apenas com o olhar. 

Os marinheiros têm sua atenção absorta pelo gesto que realizam de atirarem as varas de 

pesca na água. Eles são literalmente surpreendidos por um olhar que se posta às suas 

costas, que se deleita em registrar os seus gestos e movimentos, um olhar que não os 

encara, protegido pelo anonimato. O quadro é um instantâneo da vida na cidade, um 

flagrante de personagens caracterizados pela circulação e permanente passagem. Navarro 

os captura com o olhar e os aprisiona em seus quadros, cristais de tempo coagulados. 
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O marinheiro é o indivíduo que vive em fluxo permanente, sua estadia no porto é 

passageira e precária, estar em situação de desterro é uma constante em sua vida. O porto 

é seu território momentâneo, suas práticas, seus comportamentos são favorecidos pelo 

anonimato do estranho. Suas ações são rápidas, permitido a essa categoria de indivíduos 

transgredirem regras e normas, tornando o porto local de desfrute do que é proibido e 

perigoso, espaço de certa permissividade e labilidade dos códigos sociais. Espaço 

marcadamente masculino, que dá sentido de pertencimento ao próprio marinheiro, o porto 

é palco de desejos, saudades e nostalgias, espaço de solidão e dos encontros fortuitos e 

clandestinos, lugar de chegada dos perigos do mar, de acolhimento e de cuidado416. O 

porto é o espaço de uma série de personagens que são construídos por Newton Navarro, 

homens e mulheres integrados a natureza, vivendo uma vida alheia aos ditames do 

capitalismo, de sedentaridade, de trabalho regular e de acúmulo de riqueza. A ética que 

preside a vida desses sujeitos seria marcada pela valorização do imediato, o passado e o 

futuro são irrelevantes, cada momento é vivido como se fosse o derradeiro.  

De frente para os marinheiros-pescadores, se abre um areal, em formato de dunas. 

Do outro lado do rio, a faixa de terra lembra a Redinha, o espaço idílico para Navarro. O 

pintor se apresenta ai como um arquiteto organizando o espaço e o olhar das pessoas. 

Nesse caso a paisagem é tão importante quanto os marinheiros, pois é ela que dá sentido 

aos personagens e estabelece a ligação com a cidade navarreana, a cidade do porto, do 

Potengi e da Redinha, a cidade do Outro Lado do Rio, entre os Morros417 

Só podemos entender profundamente a obra de Newton Navarro, seu imaginário 

e a sua própria vida pessoal e artística, se encararmos de frente uma temática pouco 

tratada por aqueles que já se dedicaram a escrever textos biográficos sobre esse artista 

natalense. Tema tratado a boca pequena, de conhecimento da maioria na cidade, mas 

silenciado sempre que se trata de sobre ele escrever. Muitos falam do tema, mas se negam 

a fazer sobre ele qualquer registro oficial. Só podemos compreender o olhar navarreano, 

expresso em suas obras, muito dos próprios sofrimentos e frustrações que passou em vida, 

se enfrentarmos o tema de sua homossexualidade. Existe sobre essa questão o depoimento 

de um afilhado de Newton Navarro, filho de Moacyr de Góis418, que veio romper o 

 
416 CORBIN, Alain. O território do vazio: a praia e o imaginário ocidental. São Paulo: Editora Companhia 
das Letras, 1989.p,19 
417Referência à obra navarreana já apresentada. 
418Primo materno de Navarro. Foi um intelectual natalense (escritor, jornalista e poeta) e muito ativo 
politicamente, por isso foi perseguido durante o regime Civil-Militar(1964-1985). Moacyr foi importante 
na vida de Navarro, inclusive fazendo parte de sua rede de contatos políticos, o que facilitou a aproximação 
com o Estado. 
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silêncio preconceituoso, moralista e hipócrita em torno das preferências sexuais de 

Navarro: 

[...] Somente uma coisa me amedrontava, a chegada de meu padrinho 
Newton. Ele sempre vivia bêbado, aos tropeços, e me pegava para 
passear. Era sempre para um bar o nosso destino. Ou no cais ou no Hotel 
dos Reis Magos, em frente à praia do Meio. Eu ficava sentado em uma 
mesa tentando adivinhar que gosto tinha aquela bebida vermelha que 
ele tomava. Devia ser muito boa, pensava, pois não haveria outro 
motivo, para emborcar daquele jeito. Acho que gostava de mim, me 
dava atenção, entre uma conversa ou outra com os garçons. Depois de 
muitos anos soube que gostava de marinheiros. Mas eu não tinha nada 
a ver com isso. Quando Dadá, minha irmã menor, ia conosco a aflição 
era compartilhada. Bom sujeito, meu padrinho. Pintor de qualidade 
surpreendente, era um desajustado naquela cidade. A bebida deve tê-lo 
livrado de uma existência mais penosa. Gostar de marinheiros não devia 
ser fácil.419 
 

O depoimento do afilhado começa por revelar seu medo de ficar a sós com o 

padrinho, talvez por ter sido alertado sobre suas preferências sexuais ou talvez por 

Newton ir encontra-lo alcoolizado. Ele viveria bêbado, aos tropeções, levando-o sempre 

a um bar, onde ele emborcava, com gosto, seguidos copos de uma bebida vermelha. Ele 

associa o alcoolismo do padrinho ao seu desajuste com a cidade. O uso do álcool teria 

amenizado a vida penosa que levava por causa de suas preferências sexuais, por gostar de 

marinheiros. Ontem, como hoje, a vida sexual, a homossexualidade de Navarro foi objeto 

do falatório privado, do buchicho, da maledicência cotidiana, talvez até de chacotas e 

risos, mas nunca da abordagem séria e respeitosa, como parte inseparável de sua vida e 

de sua sensibilidade, como elemento definidor de seu olhar para o mundo. A repressão 

social, da qual Navarro foi vítima, foi fundamental na construção de seu olhar artístico, 

sempre a observar corpos e personagens masculinos como: marinheiros, pescadores, 

meninos lavadores de cavalos, levando-o a se identificar com os sofrimentos femininos, 

causados por homens violentos,vcenas em que desejo sexual  e abandono se entrelaçam. 

O quanto pode ter de vivências pessoais nessas narrativas, nunca saberemos, pois a 

sociedade heteronormativa silenciou Navarro, a ponto de fazer dos disfarces, que sua obra 

permitia, o único espaço onde podia registrar e expressar seus desejos e experiências.  

A cartografia da cidade do Natal, construída pela obra navarreana, não destaca os 

espaços burgueses, onde tinha que desempenhar o papel consagrado para o gênero 

masculino. Ele destaca os espaços populares, como o cais, a Ribeira, as Rocas, a Redinha, 

povoados, talvez, pelos personagens de sua preferência, como os marinheiros. Lugares 

 
419 BOTKAY, Caique. Achados. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. p.108. 
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condenados ao silencio, habitados por uma série de indivíduos invisíveis, que são trazidos 

à luz pela obra de Navarro, seja na pintura, seja no desenho, seja na literatura. Lugares 

onde Navarro se sentia à vontade para dar vazão a seus desejos e preferências, mesmo 

que, para isso, tivesse que contar com a ação desinibidora do consumo de álcool. O 

Navarro boêmio, o Navarro que podia cartografar a cidade a partir de seus bares, dos mais 

chics como o do Hotel dos Reis Magos, onde levou seu afilhado, até os mais populares, 

nasceu dessa busca de fugir dos olhares de restrição social e policiamento das elites das 

quais fazia parte. A vergonha, a culpa que deveria sentir, eram afogadas nos inúmeros 

copos de bebida que ingeriu. Por isso, a cartografia da cidade, feita por Newton Navarro 

está atenta para a espacialização de práticas e comportamentais de sujeitos socialmente 

marginalizado, como ele. O olhar solidário e idealizador que lança sobre esses 

personagens, que aparecem tendo uma liberdade, inclusive no uso do corpo, que ele não 

desfruta, é inseparável desse lugar de desajustado que ocupa, personagens que vivem a 

Beira Rio ou d’O Outro Lado do Rio, entre os Morros420. O primeiro trabalho acadêmico 

realizado sobre Navarro já havia chegado a essa conclusão, embora não tenha tido 

coragem ou informação para associar essa cartografia de Natal a situação de 

marginalidade em que vivia, por causa de suas preferências sexuais: 

“Na temática de Natal e seus habitantes ele busca identificar os largos 
e ruas da boemia. Becos simples, casario humilde. Igrejas, prédios onde 
a história da Cidade se escreve em cada risco de parede. Bananeiras dos 
quintais. Casas simples das favelas, recortando-se ao céu repleto de 
pipas coloridas. O rio Potengi descortina ao artista uma visão mais 
lírica. A praia da Redinha e seus habitantes. Marinheiros aguardando 
no cais, as mulheres da noite. Peixeiros e labirinteiras. Mulheres 
rendeiras construindo na espera da jangada, o traço e a linha de 
Penélope”421.  

Navarro se apresenta como um arquiteto e urbanista da cidade do Natal, mas de 

uma cidade cujas espaços não são construídos de concreto e asfalto, mas de paisagens 

naturais, sociais e subjetivas. Tal como Penélope e as rendeiras, Navarro tece uma cidade 

com linhas e traços. Uma cidade da solidão e da espera, de mulheres que aguardam a volta 

de seus homens das aventuras do mar, como Penélope aguardou a volta de Ulisses, que é 

transmutado na obra navarreana em pescadores, marinheiros e jangadeiros que sempre se 

vão. São Zé Curiós e Cutrucos, homens do povo, viris, de cor morena sedosa. O trecho 

 
420 Referências a obra navarreana já apresentadas. 
421GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro; o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2. p.23  
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acima condensa todos os personagens litorâneos que desfilam em apoteose nas imagens 

construídas e elaboradas por Navarro.  

Na próxima imagem vemos Newton Navarro cartografando a cidade a partir dos 

espaços que tem para ele significados especiais, uma cidade condensada, metonimizada 

pelos bairros populares, pelas ruas e becos de frequentação popular, pela peixada da 

comadre e pelo café da noite. Uma cidade que se estende na beira rio, uma cidade de 

embarcações modestas, de peixes ao rés das águas e de coqueiros. Navarro é um 

cartógrafo social da cidade. 

 

Figura 20: Sem título, (sem data) 

 

Fonte: ALMEIDA, 2015 

 

A figura 20 apresentada não possui data visível, porém ela é assinada com o nome 

Di Navarro, situando-a situando na primeira fase artística de Newton, quando ainda 

procurava uma identidade como artista. O desenho é um mapa de Natal, contudo uma 

Natal navarreana em que as ruas, bairros e localidades, de maneira geral, estão 

posicionadas em um enquadramento surrealista onde os espaços subjetivamente 

significativos para oo artista prevalecem. Nenhuma pessoa teria condições de se basear 
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nesse mapa para poder se deslocar pela cidade, a não ser que seu objetivo fosse fazer um 

tour pelo mundo imagético e boêmio navarreano. Ele parece sintetizar a sua cidade, a sua 

Natal. Ele é uma espécie de mapa, uma cartografia afetiva da cidade, ela é resumida e 

reduzida aos espaços que contam, que vibram no interior do pintor, que fazem sentido e 

fizeram os sentidos do artista. É a cidade contraída e construída por suas memórias e 

experiências de morador, de habitante, de leitor do texto urbano. 

O mapa aparenta ser um esboço, feito de maneira improvisada, sem compromisso, 

executado sobre um papel de embrulho, o que também se apresenta como uma 

característica do trabalho de Navarro, feito, muitas vezes, como vimos com o quadro dos 

marinheiros, os flagrantes do cotidiano, a casualidade do momento. Esta maneira de 

produzir acabou por gerar a precariedade de sua obra, uma vez que a fragilidade do papel 

e do crayon, do giz de cera, do nanquim e do grafite compromete a perenidade de seus 

desenhos e pinturas422.Contudo voltando à análise da imagem, visualiza-se que o espaço 

do mapa está dividido em duas partes, o divisor é o rio Potengi, que reparte a cidade em 

dois hemisférios, mostrando a sua importância como eixo em torno do qual gira a cidade 

navarreana. Em Beira Rio, Navarro visualiza e plasma em imagens uma relação erótica, 

entre o rio masculino e a cidade mulher, um rio que canta, que compete com a voz dos 

boêmios, para seduzir a cidade-mulher. Mulher que aparece coisificada, como uma 

prenda a ser conquistada, como um presente para ser sentido e amado. O rio, velho amigo 

e amante da cidade, se deita mais ainda, para possuí-la: “[...] somente o rio canta, por 

enquanto, até que os boêmios desatem a voz e desprendam a alma. O rio, o velho rio, 

amante e amigo, deita-se mais ainda, junto a cidade-mulher, sua prenda, para melhor 

senti-la e amá-la...”423 

Na imagem, a cidade está na margem direita do Potengi, conta com um casario 

sufocado entre coqueiros, o rio e a referência ao bairro Rocas, que aparece como não 

fazendo parte efetiva da cidade. O único bairro efetivamente esboçado é, possivelmente, 

a Cidade Alta, o que explicaria o isolamento da mesma, já que seria o universo das elites, 

o mundo dos Xarias, o local distante do universo adulto de Navarro, que se perdia pelos 

bares e madrugadas da cidade baixa, periodicamente alagada pelas águas salobras do 

Potengi. Os espaços definidos por Navarro são os bares e restaurantes que ele frequentava 

 
422 A atual situação do conjunto da obra navarreana de pintura, desenho e murais será tratada no capítulo 
seguinte.  
423 NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011, p. 12. 
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como A Peixada da Comadre e o Café da Noite ou os espaços dos natalenses esquecidos, 

mesmo estando na Cidade Alta, como o Beco da Lama. Navarro apresenta essa localidade 

longe do casario, do outro lado do rio, juntamente com o bairro do Alecrim e a rua 15. Já 

o Canto do Mangue é mostrado como uma região limítrofe do rio, alagada e com vários 

peixes a nadar, o que não deixa de ser verdade, uma vez que é um local portuário de 

descarregamento de parte dos peixes pescados no litoral do estado.  

A Redinha é mostrada no esboço como uma região limite, já na parte final do 

mapa, sendo um extremo da cidade, tratado sem grande destaque, embora em muitas de 

suas obras apareça como o seu paraíso, o bairro-praia distante e inalcançável para os 

olhares vigilantes das pessoas da cidade dos ricos, o mundo protegido de um Navarro, em 

busca de liberdade como pessoa e como artista. De maneira geral, o conjunto da obra 

enfatiza o que já vem sendo dito no texto. Navarro espacializa a cidade a partir de uma 

perspectiva muito particular, ressaltando as suas contradições e diferenças espaciais e 

sociais, construindo uma hierarquia de lugares que não é fruto exclusivo de seu olhar e 

de sua obra. A cidade que vinha tendo as diferenças espaciais potencializadas, desde o 

período oligárquico, quando, principalmente, os Albuquerque Maranhão, levaram a cabo 

a construção de novos bairros, com clara destinação para dados grupos sociais, as vê se 

acentuar, ainda mais com a chegada dos americanos, durante a guerra, abrindo novos 

espaços a modernização e aumentando a segregação dos mais pobres, processo que teve 

continuidade pelo esforço de prefeitos e governadores para dar continuidade as mudanças 

trazidas pela guerra. A modernidade natalense sempre foi contraditória e excludente, 

muitas vezes não passando de mera maquiagem424. 

 O desenho elabora uma cartografia da cidade muito próxima daquela que é feita 

em de uma de suas principais obras literárias: Beira Rio425, editada pela primeira vez em 

1978. Navarro constrói a cidade a partir dos espaços vividos e visualizados pelos olhares 

dos desterrados e excluídos socialmente, condição que não deixava de partilhar, mesmo 

sendo membro das elites do lugar, por ser um homossexual: prostitutas, bêbados, 

marginais de todas as espécies que povoavam a Beira Rio que, assim como ele, veem seus 

territórios existências, seus modos de vida, seus espaços serem profundamente 

impactados pelas mudanças porque passava a cidade e olham para tudo com um olhar 

 
424GOMES NETO, João Mauricio. Entre a ausência declarada e a presença reclamada: a identidade 
potiguar em questão. Orientador: Margarida Maria Dias de Oliveira. 2010. Dissertação (Mestrado em 
História) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, [S. l.], 2010. 
425NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011. 
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saudosista, nostálgico, como se estivessem olhando para um mundo condenado ao 

desaparecimento A Beira-Rio é o espaço onde convivem dois mundos, em litígio, um 

regido pelo sol, um mundo diurno e outro regido pela lua e as estrelas, um mundo noturno. 

O sol e a lua iluminam as águas do rio, mas dão passagem a personagens muito distintos, 

há aqueles personagens que só se vê ali durante o dia, em compensação personagens que 

durante o dia se escondiam ou encenavam outros papeis, surgem quando cai a noite. À 

noite o Beira-Rio é outro lugar:  

 

Benvinda a noite, nesse território de neutralidade! Ali, vem ela pisar o 
chão da avenida, depois de roçar, de leve, os pés, no areal das Rocas e 
da Limpa. Benvinda, agora a pedra desse chão de partidas! Logo mais 
a sua âncora de esperança fecundará o ventre da água do rio. Um soluço 
de dor-de-amor subirá à tona das águas. Desatem, pois violas e vozes. 
Gorgolejem as garrafas, as canções que alimentam a boemia. A noite é 
chegada, essa amada concorrente da cidade ao amor do rio. Talvez seu 
amante, na boca da barra ou no verde e manso silêncio das 
gamboas…426 

 

Navarro inicia o texto exclamando que a Beira-Rio é território de neutralidade, 

talvez com isso querendo dizer que seja um espaço em que cada um pode viver à sua 

maneira, sem hierarquias e sem julgamentos, espaço tolerante em relação a todos os 

estilos de vida, a todos os personagens. A Beira Rio é o espaço heterotópico de Newton 

Navarro, espaço onde, como na praia de Redinha, ele podia ser, desejar e fazer o que 

quisesse, sem policiamento e restrições. Espaço sem lugar para culpas, vergonhas e 

humilhações, como eram outros espaços da cidade, que frequentava, como artista famoso 

e membro das elites locais. Contudo existe uma temporalidade para essa neutralidade, ela 

só prevalece a noite, quando todos os gatos são pardos, como diz a sabedoria popular.   

A noite é personificada e se transforma em um indivíduo que pisa o chão da 

avenida, após roçar os pés no areal das Rocas e da Limpa, onde, surgindo a partir do 

entardecer, pôde ainda testemunhar a chegada dos homens do mar e as últimas tarefas de 

estivadores e marinheiros no porto. Depois ela chega definitivamente à Beira-Rio e 

transforma completamente aquele espaço, ela beija aquele chão de partidas, aquele lugar 

de perdas e saudades. Ela chega anunciando o lançamento dos barcos ao rio, suas âncoras 

levantadas fecundando suas águas de esperanças de boa pescaria. O rio agora aparece 

 
426NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011, p. 17. 
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como um ser feminino, que tem seu ventre fecundado, num coito com as âncoras fálicas 

dos barcos.  

Anteriormente, como vimos, nessa mesma obra, o rio era masculino427e a cidade 

feminina. Navarro e o rio parecem partilhar uma condição equívoca de gênero, sendo hora 

masculino, hora feminino. Mas uma coisa é certa, o erotismo é uma presença constante 

na imagética de Newton Navarro. Quando se observa exclusivamente suas pinturas e 

desenhos não se percebe, a priori, esse onirismo erótico. Contudo ao analisar a sua 

produção de maneira mais ampla a interpretação das imagens é alterada.  O uso da cor se 

revela mais do que um elemento descritivo, elas pretendem comunicar as sensações 

subjetivas, as emoções e afetos produzidos pelas paisagens. As âncoras fálicas ao 

fecundarem o rio gerariam um soluço de dor-de-amor, uma bela imagem de inegável 

conteúdo sexual. Logo depois o rio novamente é apresentado como ser masculino, como 

um amante cujo amor é disputado pela cidade e pela noite, que pode com ele se deitar na 

boca da barra ou no verde e manso silêncio das gamboas. 

A Beira-Rio é o local do encontro das pessoas que viajam. É o local de aconchego, 

de segurança e do anonimato. A identidade da Beira-Rio é dada por tipos sociais como, 

 

[...] mecânicos, ferreiros, cabeceiros, embarcadiços, andarilhos de 
passagem, boêmios “baixados” por acaso de carraspanas violentas, 
todos tem ali um pouso. Enseada larga de amizade, ponto tão humano 
de imprevista comunicação. Ancoradouros de vida, junto ao largo e 
violento curso de água da vida que passa lá fora cruel e impiedosa428 

 

É fácil perceber a partir da leitura do fragmento como o lugar, Beira-Rio é 

composto por uma paisagem humana. Mas sobretudo Beira-Rio é um ancoradouro de 

vidas. Ele a percebe como área de proteção, como o mundo em que determinados 

comportamentos poderiam ser aceitos e determinados indivíduos protegidos como, 

boêmios “baixados” por acaso de carraspanas violentas, pois fora do Beira Rio a vida 

seria cruel e impiedosa. Mais uma vez Navarro trás o elemento do sofrimento da vida, 

das incompreensões e crueldade dos outros, assim, quando Navarro cartografa a cidade, 

no desenho apresentado, ele se identifica com ela. 

 
427 O rio tem um duplo em essência. Tanto quanto Newton Navarro é dual, o rio é viril e feminino ao mesmo 
tempo. Ver mais em BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. 
São Paulo. Editora WMF Martins Fontes, 2013. 2ª edição. p.25. 
428NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011, p. 28.  
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A arte compõe a subjetividade e efetiva uma reelaboração do mundo. O 

observador se projeta na arte e é afetada por ela. A arte torna-se, então, a materialização 

do eu na eternidade. O Eu navarreano é composto em sua obra. Navarro se identificava 

com esses sujeitos, convivia nesses lugares descritos por ele. Lenine Pinto dá testemunho 

sobre como seria o cotidiano de Navarro, na cidade:  

 

Em Natal, o nosso dia a dia é o seguinte: encontrávamo-nos de manhã 
cedo na Ribeira, na esquina da Rua Dr. Barata429 com a Tavares de 
Lyra430, no café Globo, eu, Newton, José Gonçalves431, Oswaldo 
Lamartine432, Tales Ramalho433, se estivesse em Natal. Ficávamos lá até 
a hora do almoço e à tarde retornávamos. A noite, íamos para o Grande 
Ponto434 conversar. Nós íamos muito também jantar na Peixaria da 
Comadre, nas Rocas435 

 

Navarro levava uma vida de boemia, em que os horários de trabalho não eram 

levados muito em conta. As relações com intelectuais e políticos eram bastante comuns e 

cultivadas nesses espaços de diversão. Mas o que nesse momento possui mais relevância 

é observar na citação a informação dos espaços frequentados por Navarro que aparecem 

em seu mapa afetivo de Natal. Lenine enfatiza um itinerário que aparece no desenho, 

citando logo cedo436 a Ribeira, a Peixada da Comadre e as Rocas, indicando uma certa 

veracidade nos ambientes apresentados por Newton na imagem anterior. Beira Rio se 

apresenta como um complexo de memórias e afetações que são ressignificadas pela 

produção artística navarreana.  

Ainda há uma série de considerações que devem ser feitas sobre o mapa que está 

sendo analisado, associando-o com a obra Beira Rio. Por exemplo, as relações entre 

animais e seres humanos é um tema recorrente na obra de Navarro. Os animais, 

 
429A rua Dr. Barata foi uma das principais ruas do bairro da Ribeira, sendo o ponto comercial e social de 
encontro de políticos e intelectuais, principalmente entre os anos de 1940 a 1960. 
430 Principal avenida do Bairro da Ribeira, já referida no capítulo presente. 
431 Individuo não identificado durante a pesquisa. 
432 Intelectual norte-rio-grandense, filho do ex-governador Juvenal Lamartine (último governador 
oligárquico). Oswaldo foi escritor de diversos livros sobre o sertão, tendo sido usado como referência no 
cap. 1 do presente trabalho.  
433 Político nascido na Paraíba e formado em Direito pela faculdade de Recife, foi deputado federal. 
434 Região na Cidade Alta de confluência das avenidas João Pessoa com a Princesa Isabel. Ponto de encontro 
social na cidade durante todo o século XX. Foi o local escolhido por Navarro para fazer a primeira 
exposição de arte moderna do estado. 
435PINTO, Leline. Newton e o mundo. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. 
(Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013, p. 137. 
436 Não desacreditando no depoimento dado por Lenine, mas questionado apenas a ideia de tempo. O quanto 
seria cedo da manhã, para indivíduos que levavam pelo menos aparentemente uma vida de tantos encontros 
sociais e festividades? 
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profundamente humanizados, aparecem tanto em sua literatura quanto em seus desenhos 

e pinturas.  Os animais possuem comportamentos psicológicos que adviriam da relação 

com o meio construído por Newton Navarro em Beira Rio, estabelecendo uma relação 

entre eles e os seres humanos, como se a comunidade da Beira Rio se estendesse até 

mesmo aos animais. Por exemplo:  

 

Os que trabalham no mar empreitam o cachorro para uns dias no alto. 
O cabeceiro ajuda a cadela a ganhar seu sustento, um cachorro mais 
matreiro zanzeia pelos bares e cumpre por lá mesmo sua sina de 
boêmio. Chega altas horas com a porta entre-aberta, a sua espera… 

Boa gente esses (sic) bichos e gentes, e vice-versa. Dão uma lição 
comunitária deveras curiosa. Partilham seus dias de que fazerem a não 
incomodar ninguém, tirando da luta o amassado e frio de cada dia. 
Conheçamos de mais perto, pelo nome, ao menos, essas figuras.437 

 

Os animais são projeções dos personagens, dos indivíduos típicos das Rocas, da 

Ribeira, da Redinha ou do Canto do Mangue, espaços que compõem o mapa.  Seres da 

labuta, do trabalho incessante. São todos homens-naturais. Suas profissões, seus corpos, 

suas mentes, todos esses elementos formam um todo de uma paisagem humana, que se 

projeta nos animais, personagens do Beira-Rio tanto quanto as pessoas. Criação de uma 

paisagem de comportamentos, onde se estabelece uma imbricação entre os animais e as 

pessoas. Os cachorros são, na realidade, uma projeção do comportamento dos seres 

humanos que habitam o lugar cartografado por Navarro, que como narrador-onisciente438 

vai apresentar esses personagens. Os principais são os cachorros Negão, Ximbica, 

Tumbica e a cadela Aparecida. É importante perceber de que maneira Newton Navarro 

constrói psicossocialmente esses personagens, os localizando como sujeitos nos espaços 

cartografados por ele. A criação de mundos ficcionais por Navarro é uma maneira que 

encontrou de cartografar espaços de aceitação439, de solidariedade, de partilhamento de 

vida, até com os animais, personagens próprios do universo navarreano, como Negão, o 

cachorro-marinheiro: 

 

 

 
437 NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011, p.30. 
438A literatura modernista – prosa e poesia: preocupação com a técnica narrativa, o personagem fala consigo 
mesmo e o narrador é onisciente. Novos temas como sexualidade, introspecção. Ver mais em GAY, Peter. 
Modernismo. O Fascínio da Heresia: de Baudelaire a Beckett e Mais um Pouco. São Paulo: Editora 
Companhia das Letras. 2009, 1ª edição. 
439SISÍFU - Sua nota ou posição 1422 | Adicionado: quinta-feira, 30 de junho de 2016 09:48:46 
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[...]mas Negão leva sumiço. Passa dias e dias sem dar as horas, Negão 
tem vida aventureira. Ganha o porão dos barcos pesqueiros e se atira as 
viagens marinhas, inesperadas, pouco lhe importando os rumos ou o 
que vão fazer seus companheiros de viagem. Deixa o cais, o casaram e 
até Aparecida. Semanas depois, quando retorna fedendo a peixe e 
maresia, entregasse a novos carinhos que a demorada ausência provoca 
e logo estão os dois a rolar pela pedra do cais[...]440 

 

Negão, talvez seja como os marinheiros, aos quais Navarro seria afeiçoado, o ser 

masculino que se vai e raramente volta. Sua ação é de abandono da companheira. O 

homem que nunca permanece. O homem como ser ausente. Homem boêmio, marinheiro 

ou pescador. Desprendido de responsabilidades, vai e volta quando quer, sempre na 

iminência de abandonar suas companhias femininas. Macho pobre e sem poder, 

comumente humilhado e chutado pelas portas, que afirma sua masculinidade, sua 

condição de macho pelo maltrato e desprezo da mulher frágil, despossuída como ele, 

vulnerabilizada pela dependência sexual e emocional do companheiro.   

Aparecida441, a cadela-mulher, a esperar o seu companheiro. Cadela-mulher a 

sofrer a saudade, a angústia da espera. Cobiçada por sua virgindade, se entrega, por amor 

e desejo, ao ser masculino, que vê em sua desvirginação apenas um ato de poder, de posse 

sobre a mulher. Ato de poder e violência sobre o corpo feminino. Aparecida é outra 

Penélope à espera de Ulisses, é como as rendeiras a fiar aguardando a volta de seus 

homens, que foram para o mar. Em terra firme, que é o espaço destinado ao feminino, 

aguardam a volta de seus machos que foram para o espaço incerto e balançante do oceano. 

O tempo da mulher é o tempo da espera, é a cadela Aparecida a olhar o mar que se 

descortina como uma janela para servir de palco para chegada de Negão. 

Já, Tumbica, o cachorro-alcoólatra, pode ser, como Aparecida, outro alterego de 

Newton Navarro: 

“Espírito boêmio, pouco ligando a vida ao amor. Seu pouso é mais no 
bar vizinho[...] vai no faro das mesas da boemia, se aproveitando dos 
restos de comida[...] vive enfim essas horas de dispersão e se enleia 
num mundo que parece ocultá-lo[...]442” 

 

O bêbado dos cantos e das calçadas. O boêmio que se alimenta das sobras. Sobras 

das bebidas e dos alimentos. Ele mesmo, como animal pobre e vira-lata, uma sobra da 

vida social, fadado ao abandono, atestado da naturalização da miséria e do sofrimento. 

 
440 NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011, p.35. 
441NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011, p.34-35, 41,42,43,44 
442NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011, p.36. 
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Ele, como Navarro, se enleava naquele mundo da Beira Rio, para se ocultar, ali, anônimo 

podia se entregar aos vícios condenados pela sociedade. O mundo de Navarro é o universo 

do anonimato, dos apelidos, nomes de um novo batismo. O batismo da vida, da boemia, 

da camaradagem, mas também da dor e do sofrimento. O apelido é a afirmação de uma 

atuação social, de um papel desempenhado por aquele sujeito em um tempo e em um 

lugar distintos do cotidiano e da norma. O apelido é o nome do indivíduo em outra vida, 

são eles que dão a possibilidade do recomeço e das invisibilidades sociais que Newton 

tanto precisa em sua vida secreta, nos tempos noturnos da Ribeira, das Rocas ou do Canto 

do Mangue, da Beira Rio. 

Ximbica. A cadela-prostituta.  

 

Esta não se dá ao respeito. Não tem a classe de Aparecida. É uma vadia 
de primeira[...] agora mesmo anda de bucho. Ninguém sabe quantas 
ninhadas já arriou. [...] vai para os galpões desertados da estrada de 
ferro, ou para os fundos de quintal (!) do Beco da Quarentena443. Ali 
aprende novos vícios e mais se deprava. Ponta-pés, água quente, urina, 
recebe tudo com aceitação e conformação[...]444 

 

 A cadela Ximbica, a rameira vadia e maltratada por dar aos outros o prazer. 

Maldita e desrespeitada por viver para os outros. Por ter o seu corpo como um espaço 

destinado às violências, às agressões como forma de catarse ou desrecalquedas 

frustrações dos homens de vidas frustradas que habitam a Beira-Rio.  Ximbica é produto 

da própria sociedade e é, como Navarro, negada por ela. Esses animais navarreanos são 

personagens tipos que sintetizam processos e relações sociais, comportamentos e 

costumes que Navarro observava na vida que levava ao frequentar os espaços da beira do 

rio Potengi. Todos são sujeitos-naturais. Todos são personagens da Beira-Rio, carregados 

significados sociais e políticos. São personagens construídos para operar em um teatro 

navarreano, em que ele mesmo é ator, um personagem que se perde em meio as 

prostitutas, marinheiros, pescadores e jangadeiros com quem convivia. Sua baixa 

autoestima, motivada, possivelmente, por homofobia internalizada, levava a que ele se 

identificasse com aqueles personagens maltratados pela vida. O depoimento que se segue 

fala desse aspecto da vida de Navarro: 

 

 
443 O Beco da Quarentena é o local do baixo meretrício localizado na Ribeira. O próprio nome já é 
explicativo. O local era reservado às prostitutas doentes, no entanto a ação da prostituição continuava a si 
fazer, apenas a um preço mais barato do que o convencional e aos riscos do comprador.  
444NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011, p.37. 
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[...] Foi um homem genial, só não se gostava. A cachaça dele começava 
no dia 21 de novembro com a safra do caju e ia até depois do carnaval. 
Acho que nunca teve ressaca, porque não dava tempo. Saía para 
Redinha, dormia em qualquer canto, ficava no meio dos pescadores, 
bebia cana com peixe no meio dos pescadores, e nunca foi maltratado, 
pelo contrário, os pescadores defendiam Navarro. Ficava pela Ribeira, 
na parte da baixa prostituição, bebendo cachaça, entre um bar e outro. 
Nunca foi maltratado[...]445 

 

O depoimento de Iaperi Araújo, médico, artista plástico, da geração seguinte a de 

Newton Navarro, conviveu com ele e fala de seu desamor por si mesmo, como se 

entregava a bebida durante semanas seguidas, notadamente no final do ano, durante a 

safra do caju, quando praticamente se refugiava nos espaços populares, na região do baixo 

meretrício, convivendo com os personagens que lhe fascinava e que o acolhiam sem 

censura e sem reservas, que eram, possivelmente, objeto de seu desejo erótico, e que levou 

para suas obras, tanto literárias, quanto pictóricas. Mas, ao contrário do que relata, 

Newton Navarro bebia o ano inteiro e sem pausas. O alcoolismo passou a ser parte da 

constituição do sujeito Navarro, provavelmente como forma de amortecimento de suas 

frustrações, de sua culpa, de seus tormentos, enquanto indivíduo limitado em seus 

desejos, tanto pela sociedade natalense, como por uma educação religiosa familiar e 

mariana446. O relato apresenta um indivíduo marcado por comportamentos 

autodestrutivos e pelo sofrimento subjetivo. 

Essas informações confirmam que Newton circulava entre dois universos sociais, 

entre realidade bastante diferentes entre si. O mundo intelectual e artístico, a realidade de 

funcionários públicos, políticos e jornalistas, de burgueses e pequenos burgueses, mas 

também a realidade das classes trabalhadoras, do mundo popular da beira rio, da 

marginalidade e miséria. Podemos imaginar os dilaceramentos subjetivos, a vida 

esquizofrênica que era levado a viver, sendo obrigado a representar papeis diversos em 

realidades tão díspares. Não é à toa que foi um dos fundadores do grupo teatral Os 

Farsantes, natal durante a década de 1950, atuou como ator, cenógrafo e dramaturgo 

inovador447. Newton foi na vida, mais do que muitas pessoas, um ator, representando 

papeis os mais diversos e adequados a cada contexto social e cultural em que se 

 
445 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. P,68. 
446Referência a educação Marista. 
447OLIVEIRA OTHON, Sônia Maria de. Dramaturgia da cidade dos reis magos. Natal: Editora da UFRN, 
1998, p.73. No terceiro capítulo será apresentado um comentário mais elaborado sobre a importância do 
teatro navarreano para Natal. 
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encontrava. Em muitos momentos sendo um clown, um farsante, obrigado a abrir um 

sorriso, quando a tristeza e a angústia rasgavam suas entranhas. Sua vida foi um drama 

que transformou, com seu talento, em peças teatrais. A arte, o álcool e sua fé, 

possivelmente, o salvaram do suicídio.  

A Natal de Navarro é um espaço de saudade dos grandes acontecimentos do 

passado: como a chegada da aviação, as regatas, o desfile de carnaval com carros 

alegóricos. Uma cidade que não existe mais. A cidade das antigas disputas políticas no 

Cova da Onça448. A cidade da guerra, que a transformou em centro do mundo. Vejamos 

a descrição do próprio Navarro: 

“Toda vivença tem sua HISTÓRIA. Depois é que as ESTÓRIAS 
acontecem. Mas, as armações do viver, seus andaimes, suas escoras, 
suas substâncias, tudo isso tem uma história. Assim sendo, nada mais 
natural do que o Beira-Rio possuir também a sua. [...] lembrar por 
exemplo, o velho cais, ainda dos primeiros voos sobre o Atlântico [...] 
lembrar ainda das tardes de regata[...]. As ruidosas aclamações das 
disputas e “torcidas”. O acenar das bandeiras das tripulações 
disputantes [...] os belos carnavais passados. [...] nos cafés e bares com 
cadeira na calçada, a política também ganhava uma presença constante. 
No Cova da Onça, a história da cidade tem assunto e enredo para muitos 
registros. Discussões, tiroteios, agitadas noitadas, festejos dos partidos 
vencedores, cambalachos e barganhas. [...] lembrem-se da guerra, com 
navios de quilhas portadoras de nomes estranhos. Mulheres famosas nas 
varandas do Wonder Bar449, suas sombras molhando-se no rio. 
Presidentes de Republica, ministros, generais e almirantes, um sheik 
poderoso450, um famoso cantor, um artista de cinema, um estrategista 
internacional. Tudo passou por essas pedras. Olhou esse rio. Estancou 
junto a água, nesse porto de poucos passos de largura, hoje pedra de 
lembranças, epitáfio da cidade antiga, ancoradouro de viagens 
enfunadas num tempo perdido das lonjuras do passado”.451 

 

A saudade é a crucificação do espírito que tenta trazer o ausente para o tempo 

presente. A arte navarreana é essa tentativa. Suas imagens pictóricas e literárias compõem 

a Ribeira, por exemplo, como o espaço da saudade. Saudade dos esportes, dos rios. 

Saudade da efervescência das pessoas que compravam, andavam, se divertiam e se 

vendiam, como as mulheres do Wonder Bar, um dos prostíbulos mais conhecidos dos 

oficiais das Forças Armadas brasileira e estrangeiras estacionadas em, Natal durante a 

Segunda Guerra452.  O porto da Av. Tavares de Lyra é um epitáfio, é lá, no porto, que a 

 
448 Bar tradicional, localizado na avenida Tavares de Lyra. O Cova da Onça foi reduto de políticos e local 
de vários incidentes, inclusive tiroteios.   Já foi mencionado no início do capítulo.  
449 Famoso prostíbulo que funcionou na Ribeira durante a guerra. 
450Navarro se refere a presença em Natal de parte da família Faisal, da Arábia Saudita.  
451NAVARRO, Newton. Beira Rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011, p.18-22. 
452 PINTO, Lenine. Natal, USA. Natal: Editora Sebo Vermelho, 2015, p.139. 
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cidade antiga foi sepultada. O porto é uma construção de pedras e de lembranças. A Beira-

rio é o local da fuga, de quem não quer ser encontrado. O local de proteção de quem quer 

se esconder do tempo presente, da vida presente e se refugiar num passado que não quer 

ser esquecido. Por isso a Beira-Rio é o local de personificações de múltiplos sujeitos, que 

aí adquirem novos nomes, fugindo de si mesmos, se esquecendo do que são na vida, 

durante os dias. Personagens que só existem na Beira-Rio. Esse é agora o espaço de 

Navarro.  

A cidade navarreana, essa cidade-mulher, seduzida e apaixonada pelo rio, é fruto, 

também, da forma como Navarro vê e se relaciona com o feminino, que está muito ligado, 

como vimos, a sua relação edipiana, de dependência, de reverência e, ao mesmo tempo, 

de culpa, com a sua mãe, presença marcante e dominadora, em grande parte de sua vida. 

Ela que, talvez, o levara a admirar tanto o feminino, a ponto de com ele se identificar, 

talvez tenha sido, também, um dos maiores obstáculos a que viesse romper com a 

clandestinidade de sua homossexualidade, sendo motivo de seu sofrimento. Vejamos 

agora como o elemento feminino aparece em sua obra de pintura e desenho. 

Na figura 21 vemos uma rendeira, uma mulher já idosa, de vestido e sandália, 

cabelo preso por trás cabeça formando um totó, óculos quadrados na ponta do nariz. Seu 

olhar é totalmente dirigido à atividade da renda, ignorando a possível existência de 

alguém no cômodo em que está, ou mesma a presença do pintor ou de quem vier a se 

colocar a sua frente. A cor de sua roupa é um laranja forte, que contrasta com a cor da 

almofada de renda pintada em um azul tipicamente navarreano. O ambiente da imagem 

apresenta-se de maneira muito simples, espartano até, não existe mobília, fora a estrutura 

de sustentação da almofada e um possível banco, no qual ela está sentada, mas que 

permanece invisível, ao lado da personagem, uma caixa, provavelmente o recipiente para 

guardar os apetrechos da atividade. Ao fundo, numa pequena prateleira, se vê uma 

imagem do Padre Cícero, ao lado de um pequeno jarro com flores, signo da religiosidade 

das camadas populares, uma temática recorrente na obra de Navarro, talvez por ser a 

religiosidade algo que o aproximava dessa gente de condição social distinta da sua: 
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Figura 21: Sem título, 1982 

 

Fonte: Acervo particular 

 

A rendeira é um dos personagens femininos mais recorrentes na produção 

navarreana: 

Outra questão que se discute em Newton é a temática. Newton é um 
artista muito pé no chão, muito inserido, o que o faz integrado a 
temática modernista, inserido na sua terra, descobrindo-a, e valorizando 
o que é seu, os cangaceiros, os vaqueiros. É uma reação ao 
academicismo que só ousava retratar os temas históricos. Newton vai 
direcionar o seu olhar para cultura do povo, a rendeira, por exemplo”453.  

O comentário aborda a estética modernista utilizada por Navarro enfatizando a 

temática popular e nordestina. Navarro aparece como um inovador da arte potiguar 

trazendo temas que fogem ao academicismo histórico, contudo não se pode esquecer que 

Navarro acaba criando ou consolidando estereótipos físicos, sociais e comportamentais 

do que seja o homem ou a mulher do povo, do potiguar, do natalense. Como já foi 

argumentado, Newton Navarro é um pintor social, que contribuiu para a formação de uma 

série de identidades a partir da construção de um imaginário para o estado e para a cidade 

 
453MARQUES, Antônio. Navarro, um pioneiro moderno. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; 
RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P.116. 
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do Natal.  É necessário lembrar como a arte é uma ferramenta de poder, influenciando as 

pessoas, estabelecendo referências e como a pintura possui a capacidade de transmitir 

verdades. A produção imagética navarreana está inserida em um contexto de educação, 

de aprendizado sobre o que é ser nordestino e potiguar.  

A imagem feminina faz parte dessa ação, quando se percebe a construção de 

gênero ligada a uma atividade de trabalho. A imagem da mulher sentada, tecendo, fiando, 

bordando foi elaborada por milhares de anos de tradição mitológica clássica em que as 

mulheres esperam e aguardam seus homens. Essas imagens são construções culturais que 

sobrevivem no imaginário ocidental, sendo montadas e remontadas, significadas e 

ressignificadas constantemente. Por isso, é licito afirmar que as rendeiras de Navarro 

possuem milhares de anos bricolados, fazendo parte de um discurso de definição da 

mulher como sujeito social.  

 

[...] a separação do que se sabe e o que se sente, como a análise de 
símbolo exige a separação entre o que se vê e o que se deseja. Ante essa 
solução, podemos perguntar-nos se um velho símbolo ainda é vivificado 
por forças simbólicas, podemos avaliar mutações estéticas que por vezes 
vêm reanimar antigas imagens454 

Para Gaston Bachelard as imagens podem ser reanimadas partindo de mutações 

estéticas. Estas chamadas mutações estão associadas a um acervo de imagens acumuladas 

pelo artista Navarro no decorrer de sua vida, mas também de suas vivências e afetações 

como foi indicado várias vezes nesse texto. As imagens desse arquivo foram por ele 

transmutadas, recriadas a partir de uma estética modernista. Como é comum a muitos 

artistas nordestinos, Navarro dá forma moderna a figuras e formas tradicionais, a 

personagens e imagens sobreviventes de outros tempos. O objetivo das referências 

mitológicas está relacionado com a indicação que a imagem não é completamente nova, 

mas também não é uma cópia daquilo que foi produzido em algum momento. As imagens 

sempre são atualizadas através de intervenções estéticas relacionadas a novas formas de 

pensar, sentir, imaginar, através de discursos políticos, acontecimentos históricos e 

revoluções técnicas que possibilitam a expressão por outros meios, técnicas e materiais. 

A imagem se elabora com retalhos de tempo que lembram um arlequim, sempre 

 
454BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. São Paulo. Editora 
WMF Martins Fontes, 2013. 2ª edição .p. 43 
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retornando, somada ou subtraída de outros sentidos, é assim que a imagem acima(?) se 

elabora no imaginário navarreano. 

Como ocorre com outras imagens, essa personagem da pintura navarreana 

também vai merecer uma versão literária:  

“De lado, a almofada coberta com o pano de retalhos e a lata que 
guardava a renda e as miudezas do ofício. Os óculos na ponta do nariz 
iam e vinham, ao arfar do peito cansado. Os dedos secos sustinham a 
linha grossa, norteando os pontos[...]. Mesmo na curta distância da 
salinha, seu olhar era largo, olhar de muita lonjura, sempre afeito às 
esperas[...]455”  

No fragmento, Navarro constrói a personagem fisicamente de maneira parecida 

com a imagem, mas acrescenta elementos subjetivos que a associação a condição da 

espera, sendo a espera o traço que define a normalidade da vida de muitas mulheres 

navarreanas. Há duas categorias do feminino em Newton Navarro: a mulher da Beira –

Rio, a mulher como encarnação do erotismo, da sexualidade, representada, sobretudo, 

pela prostituta e uma outra mulher, plenamente fiel ao seu homem, a espera-los 

indefinidamente. Uma mulher mais velha, com aspectos que lembram fisicamente dona 

Celina. O cocó atrás da cabeça, o óculos na ponta do nariz, executando tarefas domésticas 

ou representando o poder matriarcal, como no conto, A Cadeira na Sombra456 texto  que 

aparece no livro Os Mortos São Estrangeiros, do qual segue um fragmento: 

A avó preside a nossa reunião com a presença de sempre. Seus gestos 
cansados não lhe permitem mais repartir o pão e distribuir, na grande 
concha de louça, a sopa fumegante. Minha mãe a substitui agora, nunca 
porém, sem lhe pedir licença e servi-la em primeiro lugar. 457 

É possível fazer a ligação entre o fragmento do conto e a imagem quando se 

conhece a vida de Newton Navarro. O poder feminino, de avós e mães, é uma constante 

em sua produção literária, o que remete para a própria experiência que viveu. O fragmento 

pontua a deferência que a família tem para com avó, que a própria mãe tem com sua mãe. 

Ele se refere a cena familiar de alimentação, de partilha do pão, imagem tão significativa 

no imaginário judaico-cristão458. A educação religiosa que recebeu constitui, em muitos 

momentos, o seu repertório de imagens 

 
455NAVARRO, Newton. Os mortos são estrangeiros. 2. Ed. Natal: A.S Editores, 2003.p. 68. 
456Ibid., p. 29 
457Ibid., p. 33 
458É importante fazer um retrospecto para o primeiro capítulo, quando a figura 1, apresenta a cena de uma 
família de três pessoas, que quem divide o pão é uma mulher e não o homem. 
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No fragmento, a reunião é presidida pelas mulheres, primeiro pela avó, depois o 

poder é repassado para a mãe, em um ato de manutenção do poder feminino ao qual 

Navarro subordinado a vida inteira. Mesmo advindo de uma família de pai sertanejo, da 

qual se esperava o predomínio do patriarca, Newton teve que conviver com um pai que 

teve seu poder social e, inclusive, doméstico solapado pela crescente incapacidade de ser 

o provedor da casa, por causa de dificuldades financeiras. Navarro traça constantemente 

uma imagem de seu pai como um homem humilhado por causa da pobreza, Elpídio parece 

ter vivido na dependência da família da esposa, tanto é que os filhos do casal Bilro 

nasceram e moraram na casa da sogra, Clara Navarro. É provável que essa relação tenha 

gerado muitos conflitos, mesmo quando negados tanto por Newton Navarro, como por 

dona Celina.  

Contudo há algo que une todas as mulheres navarreanas: o sofrimento, a espera 

eterna por seus homens e o padecimento de violências. As injustiças sociais atingem seus 

personagens femininos, sejam eles humanos ou animais. Lembrem das condições de vida 

das cadelas Ximbica e Aparecida. Quanto nessas mulheres são fragmentos e projeções de 

sua mãe plasmados em imagens. As semelhanças com a descrição que faz de sua mãe, 

em textos e entrevistas, são inúmeras. Navarro tenta imortalizar a mãe em suas obras: a 

mulher doméstica, caseira, preocupada com seus afazeres. O trabalho, na obra navarreana, 

tem nítidas conotações de gênero. Vejamos na imagem seguinte, como é recorrente essa 

relação entre atividade e condição de gênero: 
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Figura 22: Sem título, 1989 

 

Fonte: Acervo Próprio. Trata-se de uma cópia, originaria de um álbum produzido e 
distribuído pela FIERN nos anos 1980. 

 

 

A figura 22 apresenta os mesmos elementos centrais da imagem anterior (figura 

21). Trata-se de uma rendeira, com o mesmo fenótipo. Navarro apenas introduziu uma 

paisagem praieira com a jangada, mar, o areal e um coqueiro. A imagem sintética, busca 

a criação de tipos. O universo imagético navarreano é feito de repetição, recorrências, 

sobrevivências, bricolagens e onirismos eróticos...  

Antes de terminar o ensino médio, como vimos, Navarro embarca para e Recife e 

ele que era, 

 

Controlado pela família, obediente à educação religiosa que recebeu, 
foi sempre muito preso, mas, quando chegou àquela fase da vida de se 
libertar, Newton vai para Recife para estudar Belas Artes e se torna 
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boêmio, com uma sede que parece que queria descontar o tempo 
perdido. [...]”459 

Mas, ele volta a Natal; não retorna Navarro mas Di Navarro, aquele que um dia se 

tornaria o artista de Natal. Como isso aconteceu? Como isso foi possível? Como esse 

deslocamento espacial significou um deslocamento subjetivo e intelectual? É o que 

trataremos no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
459 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.144.  
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CAPÍTULO 3. NAVARRO: EXISTENCIALISMO E 
MODERNISMO NO RIO GRANDE DO NORTE 
(1950-1980) 

“Controlado pela família, obediente à educação religiosa que recebeu, 
foi sempre muito preso, mas, quando chegou àquela fase da vida de se 
libertar, Newton vai para Recife para estudar Belas Artes e se torna 
boêmio, com uma sede que parece que queria descontar o tempo 
perdido. [...]”460  

 

3.1 RECIFE, ASSIM NASCE UM ARTISTA. 

 

Os depoimentos e relatos de Jurandyr Navarro, como o a cima, sempre trazem 

elementos a serem discutidos sobre a construção pessoal de Newton Navarro. Não se pode 

entender a obra se não se conhecer o autor. Suas dores, alegrias, angústias, formação 

intelectual e familiar, como e onde viveu.   

O uso da expressão libertar é significativo porque apresenta um Navarro preso, 

limitado. Essa observação já havia sido estabelecida por vários relatos, incluindo os do 

próprio Navarro. A limitação vem, principalmente, de uma educação familiar e religiosa, 

que parece ter condicionado Navarro a exercer um controle tanto do corpo como dos 

sentidos.  Imaginar a vida de alguém educado conforme os princípios educacionais 

cristãos que, no entanto, “gosta de marinheiros,” é imaginar um cotidiano de frustrações, 

culpa e angústias. Esses desejos foram liberados através de sua produção artística assim 

como através do consumo do álcool. O que produziu e como o fez é tão relevante quanto 

compreender o artista e suas motivações. O que levou Newton Navarro a pintar e desenhar 

certos tipos humanos? Por que Navarro cartografou a cidade do Natal através da eleição 

de espaços e lugares tão específicos? Essas são perguntas que permitem abordar o pintor 

Newton Navarro como o resultado de uma dada condição social, imbuído de suas 

memórias, desejos, saudades e sobretudo, de frustrações. 

Contudo outros elementos foram capitais para a composição do indivíduo 

Navarro. A relação com os pais, notadamente com a mãe, e uma sociedade marcada pelo 

policiamento comportamental, tudo isso fornece subsídio para se compreender a 

 
460 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.144. 
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expressão utilizada por Jurandyr Navarro, chegou àquela fase da vida de se libertar. 

Outro elemento importante trazido por Jurandyr Navarro é o fato de que em Recife 

Navarro se tornou um boêmio461, com uma sede que parece que queria descontar o tempo 

perdido.   Essa ânsia de viver é refletida por toda vida de Navarro e em sua produção 

artística. O Recife foi o espaço de sua libertação e complementação intelectual. Viver 

nessa cidade significou a grande virada na vida de Navarro, que passa a respirar um ar 

que não tinha em Natal. É na Veneza brasileira onde o gênio criador é despertado, 

passando a ter contato com uma infinidade de intelectuais e artistas. O Navarro que volta 

a Natal é irrequieto, genial e agitador das várias artes: teatro, pintura e literatura, nas suas 

mais diversas formas, principalmente o conto e a crônica. Quem retorna e o Navarro 

artífice das imagens.  

Newton vai para Recife se aproveitando da tranferência da família do primo 

Grimladi Ribeiro, filho da irmã de dona Celina, mãe de Navarro. Mais uma vez as 

vinculações familiares com os Navarro são muitos mais relevantes, para a vida de 

Newton, do que com a família Bilro, indiciando um dos porquês da escolha de Navarro 

como sobrenome artístico. A família do primo se transfere pois, “[...] O pai de Grimaldi, 

seu Ribeiro, era dos Correios e foi transferido para Recife, Grimaldi acompanhou a 

família e Newton foi atrás. [...]”462 

 

Chegando a Recife, em 1947, Newton foi terminar seus estudos secundaristas,  

“[...] ironia do destino, no Colégio Marista! É evidente que Navarro, 
“inquieto e vivo, não pôde suportar o rigorismo dos frades463 Maristas, 
transferindo-se depois para o Colégio Joaquim Nabuco, onde terminou 
os estudos” (Hoje...,1948)” 464 

 

Durante a pesquisa, foi verificado que, alguns biógrafos e amigos de Navarro, não 

sabem ou omitem o fato de Newton ter finalizado os estudos secundaristas no Recife. O 

 
461 FREITAS, Viltany Oliveira; ARRAIS, Raimundo Pereira Alencar. Boemia na praia: memórias e 
crônicas de Newton Navarro. Simpósio Nacional de História, [s. l.], 2013. Disponível em: 
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364729548_ARQUIVO_Boemianapraiamemoriasecr
onicasdeNewtonNavarro.pdf. Acesso em: 18 set. 2019. 
462 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.135 
463 A referência aos frades é um tanto precária. A ordem Marista é composta por irmãos, religiosos que não 
são ordenados padres. 
464 CARVALHO, Vicente Vitoriano Marques. NEWTON NAVARRO FLÂNEUR: um intelectual em 
direção à arte e à pedagogia da arte.  2003. 176 f. Tese (Doutorado) - Curso de Pedagogia, Departamento 
de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2003. 
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próprio Navarro não menciona isso, mas o fato é que como foi mostrado no capítulo 

dois465, ele pede transferência do Atheneu (em 1946) tendo cursado até o segundo ano, só 

depois disso é que vai em busca da universidade,  

[...] Fui tentar a Faculdade de Direito do Recife. Tentei a faculdade, 
passei. Se quisesse teria continuado, mas deixei. Fui para a Faculdade 
de Arquitetura que era muito ligada, naquele tempo, a Escola de Belas-
Artes. E lá eu encontrei meu querido amigo e mestre, que vem abrir a 
minha exposição, que é Lula Cardoso Ayres466, que por coincidência 
está fazendo 50 anos de pintura. Ele 50 e eu 25. [...] 

[...] Ele foi meu maior incentivador (Lula Cardoso Ayres). Ele e 
Gilberto Freyre de quem eu tenho uma carta autografada, que poderei 
mostrar. Nessa carta Gilberto Freyre, na época deputado eleito dos 
estudantes e pelo trabalho de Odilon Ribeiro Coutinho467, meu amigo 
particular e a quem eu devo grandes favores de ordem sentimental e 
emocional, como coisas assim: “vá Newton, você é um artista[...]  

[...]Então eu comecei a participar de um grupo extraordinário, formado 
por Aloísio Magalhães, o autor das cédulas brasileiras, o símbolo do 
Banco do Brasil, do quarto Centenário, dos Correios. Depois Reinaldo 
Fonseca o maior pintor vivo do Brasil na minha opinião[...]468 

 

A longa citação, retirada de um depoimento do próprio Navarro sobre os seus 

primeiros momentos em Recife, permite uma farta análise sobre esse período inicial na 

cidade do Recife, o que ele representou para Newton. No primeiro parágrafo ele afirma 

que sua intenção era cursar a Faculdade de Direito, e que chegou a passar no exame de 

entrada, mas que deixou o curso por opção própria. Essa informação, parece mais uma 

satisfação que Navarro está preocupado em dar para o público, ele quer evidenciar que 

teve a capacidade de cursar Direito, não continuou por opção. Ele talvez ainda estivesse 

respondendo a uma expectativa social e familiar, numa classe social e numa família em 

que o desejo era ter um filho advogado. Ser artista não seria uma profissão ou não fosse 

uma atividade digna o suficiente, daí a necessidade de afirmação da capacidade de ter 

feito o curso que quisesse.  

 
465 Ver Nota 145, cap. 1. 
466  Um dos mais importantes artistas brasileiros. Ligado ao movimento modernista pernambucano, foi 
professor de Navarro, quando este chega ao Recife e o grande responsável por apresentar, a técnica do 
desenho. Lula Cardoso Ayres é pernambucano de Recife, filho de senhor de Engenho. Teve como professor 
Heinrich Moser um artesão alemão que morava em Recife, depois mudou-se para Europa para estudar arte. 
Lula foi um abstracionista, fruto da observação do folclore nordestino, que muito o influenciou.  
FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed. Rio de Janeiro: Record, 1987.p. 172-175. 
467 Amigo pessoal de Navarro. Foi líder estudantil em Recife, formado em direito, deputado federal pelo 
estado do Rio Grande do Norte, usineiro e foi presidente da Fundação Joaquim Nabuco. 
468  Entrevista pelos seus 25 anos de carreira. O poti, 1974. Ed. 02049. p.3 
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Em seguida coloca que foi para a Faculdade de Arquitetura que era muito ligada, 

naquele tempo, à Escola de Belas-Artes, indicando que seguiu outro caminho. Contudo, 

em minha pesquisa, não foi encontrada referência ou documento de matrícula em nenhum 

desses cursos. Navarro continua e verbaliza a relação que manteve com um dos nomes 

mais importantes do modernismo pernambucano, o pintor Lula Cardozo Ayres, que 

nomeia de amigo e mestre. Navarro ainda procura consolidar a afirmação de que sua 

escolha pela vida artística teve a chancela de Lula Cardozo Ayres, lembrando que ele veio 

a Natal, quando da abertura de sua exposição pessoal, em 1949469. Encerrando, faz uma 

comparação entre os tempos de carreira de um e de outro, quando da entrevista (1974), 

Lula estaria fazendo 50 anos de carreira e ele exatamente a metade. 

No parágrafo seguinte, Navarro não apenas continua a afirmar a importância da 

relação pessoal e profissional que manteve com Lula, como traz outro nome 

nacionalmente consagrado, já naquele período, importantíssimo para qualquer artista e 

intelectual nordestino, Gilberto Freyre. A carta de Freyre, a qual Newton Navarro se 

refere, continha uma solicitação por parte de Freyre a Lula, para que este permitisse a 

entrada de Navarro no curso de desenho livre, que o mesmo estava ministrando, já que as 

inscrições haviam sido encerradas. Navarro consegue esse favor de Gilberto Freyre por 

interferência do amigo Odilon Ribeiro Coutinho470, também citado na entrevista como 

um dos apoiadores de Newton em várias situações de ordem sentimental e emocional. 

No terceiro e último parágrafo do fragmento, Newton Navarro se refere a relação 

com duas outras figuras que teriam tido fundamental importância na sua construção como 

sujeito artístico: Aloísio Magalhães e Reinaldo Fonseca, dois outros nomes que eram 

referência nas artes plásticas brasileiras do período, como artistas vinculados ao 

modernismo pernambucano.  

Antônio Marques amigo e marchand de Navarro coloca que,  

[...] A sua vivência no Recife foi muito marcante. Ele dizia muito isso 
quando conversávamos. Newton, ao decidir estudar em Recife, passa a 
estudar arte e passa a encontrar com Hélio Feijó, Reinaldo Fonseca, 
Cícero Dias. Esse grupo todo do Recife provocou uma reviravolta na 
vida dele. Newton, a partir de então, se assume como artista. [...]471 

 
469 Jornal: Diário de Pernambuco. Recife, 02 de Junho de 1981. Arquivo da Capitania das Artes, acessado 
em 15 de Abril de 2016. 
470 Amigo pessoal de Navarro durante a estada em Recife, Odilon Ribeiro Coutinho foi político e usineiro 
no Rio Grande do Norte.  
471 ALMEIDA, Ângela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.10. 
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O depoimento, mais vez, deixa evidenciado, a importância que teve a rede de 

relacionamentos estabelecida por Navarro no Recife, para a constituição de seu ser 

artístico. Ela vai contribuir para sua projeção enquanto artista, e ser decisiva nas suas 

relações com o poder público, no futuro. O depoimento fala em se assumir artista, como 

se isso representasse algo que já era sabido, e ao mesmo tempo o impactou realizando 

uma transformação, Newton agora se transformava em um artista auto intitulado de Di 

Navarro, uma persona diferente daquela que saiu da cidade do Natal, para estudar Direito.  

A cidade do Recife se configura no espaço de libertação de Newton Navarro, 

longe dos olhares de policiamento da família e da sociedade provinciana de Natal. A 

cidade do Recife tem uma enorme importância na trajetória de Newton Navarro porque 

foi lá que se deu sua vinculação ao movimento modernista pernambucano e, por 

consequência, a adoção em sua obra da busca por construir a figuralidade de temáticas e 

personagens tidas como nordestinas. Foi lá que construiu uma importante rede de relações 

intelectuais, políticas e sociais, incluindo sua participação no movimento estudantil 

pernambucano, mas também foi lá que nasceu o Newton Navarro noturno, boêmio e 

aficionado ao uso de bebida alcoólica. 

Para entendermos a obra de Newton Navarro é importante, portanto, atentarmos 

para o chamado movimento modernista pernambucano, como o modernismo em 

Pernambuco esteve também presente no chamado movimento regionalista e 

tradicionalista do Recife, ao qual pertencia, justamente, dois dos intelectuais e artistas de 

referência, citados por Navarro: Gilberto Freyre, liderança intelectual desse movimento, 

e Lula Cardoso Ayres, que realizou em pintura grande parte das sugestões estéticas vindas 

do próprio Freyre. É preciso nos perguntar quais as particularidades do modernismo 

pernambucano e mais especificamente do modernismo abraçado por Newton Navarro?   

3.2 Vários Brasis, vários modernismos.  

Costuma-se contar a história do modernismo no Brasil tendo como evento central 

e fundador a Semana da Arte Moderna, ocorrida na cidade de São Paulo, no ano de 1922. 

 A narrativa sobre a história da cultura brasileira, no século XX, costuma ser 

contada tendo o evento modernista de São Paulo como o evento divisor de águas e 

catalisador de todas as mudanças culturais que vinham se desenhando no país, desde o 

final do século XIX. No entanto é preciso atentarmos para o fato de que:  
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A circunscrição do modernismo aos limites de um único acontecimento 
— a Semana de Arte Moderna — levava a perda da dinâmica causada 
pelo impacto do movimento, que acionou uma vasta rede de 
representações, subjetividades, imaginários e práticas culturais no 
conjunto do Brasil. O Modernismo não se restringira ao eixo Rio — 
São Paulo, mas irradiara-se por vários estados do Brasil, propiciando a 
composição de grupos em torno de discussões que provocaram 
movimentos, manifestos, revistas além da difusão de ideias e práticas 
na vida social."472  

É nessa visão mais ampla do que foi o modernismo brasileiro que se articula o 

modernismo do qual a obra de Navarro é uma expressão. Newton Navarro esteve muito 

próximo do movimento regionalista e tradicionalista pernambucano, muitas vezes tomado 

como antípoda do modernismo paulista, mas que não deixa de ser uma expressão 

particular do modernismo, movimento encabeçado por Gilberto Freyre, em Recife, desde 

1926, nascido de seu contato com a arte e artistas modernos, através de suas viagens e 

contatos intelectuais473. O modernismo nem era restrito ao Rio e São Paulo, como não foi 

necessariamente com a Semana de 1922 que o país teve o primeiro contato com a estética 

modernista ou melhor com as estéticas modernistas. Em Natal, o jornal A República, no 

ano de 1909, já havia publicado o Manifesto Futurista de Marinette474. 

Não se pode esquecer a relação entre acontecimentos artísticos e acontecimentos 

políticos. A Semana de Arte Moderna de São Paulo, estava vinculada a uma situação de 

tentativa de hegemonia paulista sobre o país, nos mais distintos aspectos, principalmente 

as disputas de poder com o Rio de Janeiro, capital da nação e o seu grande centro artístico. 

Outro elemento importante trazido pela citação, foi a análise que a estética modernista 

propiciou a difusão de ideias e práticas na vida social evidenciando o caráter político e 

social que foi tomado pelo modernismo, nesse novo Brasil que se construía, por isso a 

constatação que mesmo a arte sendo uma manifestação das subjetividades, ela é um 

documento histórico, um documento sensível uma vez que o “[...] fazer artístico é histórico, 

pois está inserido em uma temporalidade constituída em uma capacidade de produção (técnica e 

psíquica) e circulação”475. 

O modernismo quebra padrões comportamentais e estabelece outras 

possibilidades de pensar, principalmente para sujeitos que se construíam dentro da nova 

 
472 VELLOSO, Monica Pimenta. História & Modernismo. São Paulo: Autêntica, 2010. p.26 
473 FREYRE, Fernando de Mello. O Movimento Regionalista E Tradicionalista E A Seu Modo Também 
Modernista - Algumas Considerações. [s. l.], p. 175-188, 1977. p.17 
474 VELLOSO, Monica Pimenta. História & Modernismo. São Paulo: Autêntica, 2010. p.26 
475 KAMINSKI, Rosane; FREITAS, Artur; EGG, André. Arte e política no Brasil. 1. Ed. – SÃO PAULO: 
Perspectiva, 2014. P.IX 
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dinâmica da sociedade brasileira. Essa relação entre novidade estética e comportamental 

levou, por seu turno, que emergissem resistências a nova estética, por parte de grupos que 

se sentiam ameaçados pelas mudanças, como por exemplo a Igreja Católica,    

[...]Também foi um momento de organização das forças conservadoras 
da Igreja Católica, que posicionando-se ao lado do Estado, fundava o 
centro D. Vital e a revista A Ordem, reivindicando o seu direito de 
intervenção social. Em 1922 também se comemorava o centenário da 
independência política brasileira. Era um contexto favorável, portanto, 
aos exercícios da memória."476  

A revista A Ordem foi uma das principais ferramentas usadas pela Igreja na 

tentativa de divulgar suas ideias e ao mesmo tempo ser um instrumento de reivindicação 

por uma sociedade não corrompida, que se apresentava na literatura e pintura modernista. 

As novas estéticas se apresentavam como sendo uma ação agressiva pois as cores, traços, 

técnicas e temas deslocavam a sociedade acostumada com o modelo romântico e 

acadêmico. O modernismo rompia com padrões estéticos e artísticos que vinham desde a 

renascença. A estética modernista se configurava através da surpresa, do choque, da 

quebra de padrões, sendo entendido como uma heresia segundo os padrões estéticos da 

Igreja.  

A relação entre Igreja e o Estado acentua o caráter conservador da reação contra 

o Modernismo dado o engajamento de ambos na tentativa de efetivar o controle social. 

Como já vimos Newton Navarro estava inserido nesse contexto. Lembrem-se que nos 

anos de 1940, Newton estudava no Colégio Marista, em Natal. Ele mesmo relata as 

condições de sua educação religiosa, na qual ler Voltaire não era admissível, depoimento 

reforçado pelo primo Jurandyr Navarro, colega de sala. Navarro participou da Cruzada 

Eucarística como de vários retiros de carnaval realizados pela Igreja e noticiados no A 

Ordem477. Por isso a ida para o Recife, em 1947, possibilitou a Newton Navarro respirar 

outros ares, e se vincular ao modernismo regionalista478 pernambucano. Como já foi dito 

a arte é uma forma de manifestação de subjetividades, sendo uma ação inicialmente 

particular a partir das afetações de quem a produz, contudo ao ser exposta torna-se uma 

fala pública com desdobramentos políticos e sociais, não foi por acaso que o Estado 

varguista se apropriou do modernismo e tornou-se um mecenas para vários artistas, não 

 
476 VELLOSO, Monica Pimenta. História & Modernismo. São Paulo: Autêntica, 2010. p.24 
477  A Ordem/1945-15-02/ed.02770. Acervo da Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital. 
478 Expressão utilizada por Gilberto Freyre para definir a variante modernista que foi desenvolvida no 
Nordeste a partir de Recife. FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed. Rio de Janeiro: Record, 1987.p. 
172-175. 
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apenas comprando obras, mas encomendando-as e expondo-as em prédios públicos de 

grande relevância como o Ministério da Saúde e Educação no Rio de Janeiro, então capital 

federal. A mesma coisa acontece a nível estadual, já que um dos maiores colecionadores 

da obra navarreana foi o governo estado do Rio Grande do Norte. Um observador mais 

perspicaz vai, numa rápida visita aos vários prédios públicos do estado, perceber que a 

produção navarreana de desenho e pintura, está em grande parte exposta desde o gabinete 

da governadoria até a sala da direção da Companhia de Águas e Esgotos do estado 

(CAERN).  

Partindo da premissa que a arte possui desdobramentos políticos, é fácil visualizar 

os confrontos entre os discursos modernistas dentro do país. O Modernismo brasileiro 

estabelece um imbricamento espaço temporal quando tenta estabelecer uma tradição a 

partir do campo, do caipira, do folclore, mas ao mesmo tempo enfatiza um Brasil 

industrializado e urbano.  O modernismo no chamado Nordeste reflete um anacronismo 

em oposição a corrente paulista em que a cidade seria o centro do desenvolvimento da 

civilização brasileira. A cultura brasileira seria marcada por uma relação entre o arcaico 

entendido como nacional e o moderno industrializado, cosmopolita e estrangeirado. 

Havia evidentemente um atrito entre o rural, do qual o Nordeste aparecia como 

representante e o urbano do qual São Paulo se configurava como representação, embora 

o modernismo paulista por vezes construísse a imagem de um Brasil de todo 

homogêneo479. 

A tentativa paulista de impor uma visão única de modernismo para todo o Brasil 

esbarra na reação pernambucana, que se utiliza da arte modernista como uma forma de 

construir uma figuralidade que ajudasse a compor o projeto de criação do Nordeste. O 

regionalismo foi agregado como elemento fundante da modernidade brasileira. Cícero 

Dias480 por exemplo, que foi um dos primeiros pintores modernistas brasileiros, foi 

também um dos primeiros pintores a retratar o Brasil a partir do Nordeste, em seu murais 

abstratos, explorando os mitos, arquétipos, fantasias e fantasmas da antiga sociedade do 

engenho banguês, da sociedade rural, aristocrática e escravista, em que nascera e se 

formara, recriando assim o imaginário pernambucano481, que foi sendo configurado como 

pertencente ao Nordeste. O interessante é que, guardando as proporções, a ação paulista 

 
479 VELLOSO, Monica Pimenta. História & Modernismo. São Paulo: Autêntica, 2010. p.22-24 
480 Pintor Pernambucano, sendo uma das maiores influencias para Navarro. Morou em Paris e possuía 
relações com Picasso. 
481 VELLOSO, Monica Pimenta. História & Modernismo. São Paulo: Autêntica, 2010. p.46-47 
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em nível nacional é comparável à ação pernambucana em âmbito regional. Dessa 

maneira, Pernambuco vai figurando um Nordeste a partir de suas dimensões geográfica, 

histórica e afetiva, que moldam os sujeitos que ali se constituem, tanto no sentido físico, 

como psicossocial, categorias essas que estão imbrincadas, compondo um indivíduo 

constituído entre um espaço e uma afetividade. Os personagens navarreanos estão nessa 

categoria. Seja o pescador ou o vaqueiro, a rendeira ou a lavadeira, todos eles são produtos 

de um moderno regional, que compõem a paisagem nordestina, a transformando em lugar 

das tradições, do popular, de profissões que dão significado ao corpo, ao gênero e ao 

pensamento concomitantemente. Os personagens populares, mesmo quando analfabetos 

ou com pouca formação intelectual,  podem adquirir outras formas de compressão do 

mundo a partir de várias sensibilidades que os levam a estratégias de formação de 

memória distintas. Foi dessa maneira que o Movimento Regionalista e Tradicionalista 

Freyriano vai compondo o Nordeste na imbricação entre espaço e sentimento, espaço e 

memória, paisagens e saudades.  

Freyre identifica o Modernismo nordestino como sendo uma vertente diferente do 

movimento ocorrido no eixo Rio-São Paulo. O movimento, ocorrido no âmbito da região 

Nordeste, teria sido mais pobre, contudo, essencial porque deu aos parentes ricos do sul 

a originalidade da cultura e da história brasileiras482. É claro que essa ideia de pobreza 

anunciada por Gilberto Freyre é muito comum no discurso de criação da identidade 

nordestina, onde a riqueza capitalista e burguesa paulista é contraposta a riqueza cultural 

de uma região que seria genuinamente brasileira, não contaminada por estrangeirismos e 

de ordem fundamentalmente popular, diferentemente do modernismo produzido pelos 

parentes ricos.  

Freyre ainda afirma que, 

O Brasil está com alguns pintores novos — uns mais, outros menos, 
novos — que não são nem acadêmicos no mau sentido nem puros 
improvisadores; e sim artistas honestamente experimentais que 
procuram realizar-se, e realizar seus objetivos de arte " diferente " 
através de esforços sistemáticos de pesquisa. O que os torna 
merecedores de um particularíssimo apreço da parte dos que 
desconfiam dos puros improvisos e estimam a arte em que se junte a 
espontaneidade o estudo.483  

O comentário de Freyre elabora uma faceta interessante da arte modernista, que é 

uma série de artistas um tanto autodidatas, como é o caso de Newton Navarro. Pintores 

 
482 FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed. Rio de Janeiro: Record, 1987.p. 39. 
483 FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed. Rio de Janeiro: Record, 1987.p. 156. 
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que fugiriam ao academicismo, que Gilberto Freyre dá a ideia de ser algo negativo484, 

mas, no entanto, seriam estudiosos na experimentação e na escolha de seus temas. Esses 

artistas seriam observadores das diversas realidades naturais e sociais do país. No Brasil, 

estaria se desenvolvendo uma geração de artistas, não acadêmicos, porém estudiosos. 

Artistas que usariam a criatividade e o improviso atrelados ao estudo. É nessa paisagem 

de novos artistas que se encontraria Newton Navarro. É evidente a marca, a presença do 

Modernismo regionalista pernambucano na imagética navarreana, não apenas pelo 

contato com Cícero Dias ou Lula Cardozo Ayres, mas com todas as ideias estéticas, 

culturais e políticas produzidas no âmbito do Movimento Regionalista e Tradicionalista, 

a seu modo modernista, como o definirá mais tarde, nos anos quarenta, o próprio Gilberto 

Freyre.   

A identidade nordestina estaria apoiada no tripé basilar: religião, tradição e 

modernidade485, três elementos configuradores da obra navarreana. Se a figura dos 

vaqueiros, que aparecem em sua obra, se relacionam com o universo da vida do sertão, 

da vida de seu pai, se as rendeiras não deixam de ter relação com o universo do mar, da 

praia, com o universo feminino representado por sua mãe, elas são imagens, tipos 

imagéticos, refigurados com o auxílio da estética modernista, elas passam por 

transformações formais advindas de seu contato com as vanguardas modernistas.  Se os 

temas advêm daqueles recomendados e valorizados pelo movimento Regionalista e 

Tradicionalista, eles ganham uma fatura modernista, advinda dessa experiência com o 

modernismo. Se os corpos que desenha para seus personagens e figuras se relacionam 

com a valorização do corpo popular, provinda das vivências durante a infância e de 

experiências acumuladas no contato boêmio que travou com a realidade popular na 

Redinha ou em outros espaços da cidade, sua figuração é inseparável de sua experiência 

urbana e modernizadora em cidades como Natal e, principalmente, Recife.486 

 
484 O Modernismo estabeleceu contraditoriamente a sua proposta de liberdade, a ideia de que aquilo que foi 
produzido antes dele não tem valor, ou que pelo menos é inferior ao sua produção. O modernismo criou um 
discurso muito poderoso que desqualificou a arte acadêmica, valorizando a ideia de autonomia do artista 
tanto de forma quanto de tema. É importante ter cuidado com isso, para não se cair na ideia de intolerância 
e radicalismo artístico. A arte moderna, continua sendo uma ferramenta de uso potencialmente político, 
sendo uma formadora de identidades tal qual foi o Barroco ou o Romantismo. 
485 FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed. Rio de Janeiro: Record, 1987.p. 157. 
 
486 Apenas lembrando que Beira Rio é ao mesmo tempo uma obra de Navarro editada em 1978, com também 
um complexo espacial composto por uma identidade psicossocial que se faz entre a Ribeira, O Canto do 
Mangue e as Rocas. 
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Na obra navarreana existem mais dois outros traços, aparentemente  estéticos, a 

serem observados, que estão inseridos na tradição artística estabelecida pelo modernismo  

regionalista pernambucano: a paleta de cores e a luminosidade das obras; dois elementos 

que serviram para estabelecer uma diferenciação entre os modernismos nordestino, e do 

centro-sul. Freyre defende que a presença de cores fortes e primárias e da luminosidade 

viria  do sol da região Nordeste, bem como da tradição ibérica487, principalmente dos 

pintores espanhóis. Daí o uso preferencial do verde, do amarelo, do azul, do vermelho e 

do laranja, cores fartamente presentes na obra de Navarro. Quanto a luminosidade, 

Navarro488 a usa de maneira extravagante. Não se pode esquecer dos importantíssimos 

sois navarreanos que, mereceriam outro trabalho, devido a sua variedade em cores, 

formatos e sentidos simbólicos e arquetípicos.  

Essa foi a primeira contribuição de sua estadia no Recife para a composição do 

sujeito artístico navarreano. A ênfase nas cores, seu traço, seus temas, portanto, a sua 

estética. Newton Navarro é um artista moderno ligado profundamente a composição de 

paisagens naturais e sociais e à produção do regionalismo e tradicionalismo nordestino. 

A segunda contribuição trazida por sua experiência recifense está associada a um 

engajamento político que se inicia, ainda em Natal, quando estudava no Atheneu, quando 

participou de uma série de comícios durante a reabertura política no país quando da 

derrocada do Estado Novo (1937-1945). Em Recife, Navarro participa ativamente do 

movimento estudantil, em 1948, o recém-chegado Newton Navarro489, participou das 

eleições para a União Secundarista do Estado de Pernambuco (UESP)490 apoiando a 

candidatura do estudante Bartolomeu Santos para a presidência da instituição. Chega a 

conceder uma entrevista ao Pequeno Jornal quando da vitória da chapa que apoiava. O 

jornal estampa a manchete: “Bartolomeu Santos venceu, e sua vitória foi dos estudantes 

livres”, logo abaixo em letras menores, mas não menos em evidência lê-se: “Fala à 

reportagem o pré-universitário Newton Navarro”. 

 
487 FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed. Rio de Janeiro: Record, 1987.p. 159-167. 
488 Apenas um alerta. Muitos dos desenhos de Navarro são produzidos em Nanquim, dando a obra uma 
tonalidade acinzentada em que as cores branca e preta são exclusivas, o que não entra em contradição com 
a ideia de luminosidade. Salve uma produção ainda dos anos 1950, produzida em Recife de caráter bastante 
abstracionista, na obra de Navarro sempre é dia ensolarado.   
489  Todas as citações feitas em relação ao acontecimento retratado foram retiradas do Pequeno Jornal, 1948, 
ed.0012, p.12. 
490 União dos Estudantes Secundarista de Pernambuco. 
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3.3 DI NAVARRO: UM ARTISTA ENGAJADO NA POLÍTICA E NA SOCIEDADE 
PERNAMBUCANAS.   

 

A primeira analise a ser feita é a relevância que Newton assumiu, em pouco tempo, 

em Recife, pelo menos no seio da política estudantil. Um ano apenas depois de chegar a 

Recife, Newton já estava dando uma entrevista para um jornal. A segunda observação é 

que Navarro ainda não era reconhecido como aluno universitário. Segue um fragmento 

da entrevista:  

A propósito das eleições gerais recentemente realizadas pela UESP e 
que movimentaram perto de 6000 estudantes, a nossa reportagem esteve 
em contato com o pré-universitário Newton di Navarro, um dos líderes 
da candidatura (sic) Bartolomeu Santos, vitoriosa por esmagadora 
maioria. “A nossa vitória representou indiscutivelmente, o quanto 
valem ainda a cultura e a liberdade” assim começou o estudante 
Navarro. “Bartolomeu Santos foi candidato por minha indicação e seu 
nome mereceu a todos os estudantes o mais justo acatamento  

 

O fragmento se refere, tal como tratamos no primeiro capítulo, a Newton como Di 

Navarro, nome artístico adotado na época, depois deixa clara a liderança do jovem 

Newton no movimento estudantil. Ele mesmo faz questão de dizer que o candidato a 

presidente vitorioso foi sua indicação e que ela recebeu o acatamento da parte dos demais 

estudantes. Navarro associa as ideias de liberdade e cultura para explicar a vitória de 

Bartolomeu Santos. 

Já em 1947, encontram-se referências a presença de Newton Navarro em 

acontecimentos políticos em Pernambuco, como por exemplo, uma campanha para o 

cargo de prefeito do município de Timbaúba, no interior do estado. A notícia491 se refere 

a presença de Navarro e do seu primo Grimaldi no comício. A curiosidade é que nessa 

notícia Newton é apresentado como estudante universitário, sendo que na reportagem do 

Pequeno Jornal, no ano seguinte, 1948, ele ainda é apresentado como aluno secundarista. 

Esse destaque na política estudantil pernambucana, chama atenção para o quanto 

as relações sociais, os laços políticos e artísticos-culturais que estabeleceu na cidade do 

Recife foram importantes na sua consagração como uma figura de destaque a nas artes 

pernambucanas e potiguares. Não significa dizer que a produção Navarreana seja inferior 

ou mesmo precária, mas a intenção sobretudo é mostrar como o lugar de sujeito que 

 
491 Diário de Pernambuco. ed. 00240, 15 de outubro de 1947. 
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Newton Navarro foi construindo, com andaimes sociais e políticos, foram decisivos para 

que ocupasse o lugar que ocupou nas artes potiguares e nordestinas. A construção dessas 

relações é tão importante quanto as aquisições estéticas e artísticas que a estadia em 

Recife proporcionou a Newton Navarro. 

Há uma série de depoimentos que se referem a importância dessa teia de relações 

estabelecidas por Navarro no Recife. Mais uma vez Jurandyr Navarro fornece 

informações interessantes: 

Depois de alguns anos Newton foi para Recife freqüentar a Escola de 
Belas Artes, se me não engano, que ficava no Derby, confrontando-se 
com a de Ciências Médicas. Ia para a Mauricéia aprimorar o talento no 
seu despertar promissor. Por esse tempo já vibrava na política estudantil 
ao lado de Grimaldi e José Gonçalves[...]492 

 

Navarro aparece, mais uma vez, às voltas com a política estudantil, ao lado do 

primo materno Grimaldi Ribeiro, que chegou a exercer cargos públicos, em nível 

estadual, no Rio Grande do Norte, e também em nível federal.   

Outro amigo de Navarro, o escritor e pesquisador Lenine Pinto, afirma:   

No Recife, havia uma turma grande de Natal: Tales Ramalho, José 
Gonçalves, Grimaldi e eu. Do Recife: Bartolomeu Santos e uma figura 
muito querida, Tomás Seixas. Em Recife, Newton viveu a boemia dele. 
Certamente andou no estúdio de Lula Cardoso Ayres. Newton conheceu 
todo aquele pessoal através de José Gonçalves, que era a grande figura 
de Natal no Recife. José Gonçalves privava com Mário Mota e até 
Gilberto Freyre, a quem chamava “mestre Giba.  

O fragmento adiciona uma série de nomes a rede de relacionamentos que Newton 

Navarro construiu, tanto em Recife, quanto em Natal. Esses indivíduos serão aqueles que 

darão projeção artística e intelectual, direta ou indiretamente, a Navarro, nas décadas 

seguintes. Chama atenção para a figura de José Gonçalves Pires de Medeiros, escritor 

norte-rio-grandense, nascido em Acari, que seria uma espécie de líder intelectual da 

colônia potiguar em Recife, chegando a manter relações diretas com dois líderes da 

intelectualidade pernambucana, Mario Mota e Gilberto Freyre. Outro nome citado é, 

justamente, o de Bartolomeu Santos, o candidato a presidência da UESP, que Navarro 

apoiou em 1948. 

 
492 Revista da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras/ANL. – n.55 (mar.1951-). – Natal: Offset editora. 
1951. p, 135 
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Essas relações colocaram Navarro em evidencia também na sociedade recifense. 

O Diário de Pernambuco, noticia493 uma festa de aniversário em que Navarro e Grimaldi 

teriam participado e assumido um papel de relevância. A notícia informa que Newton 

pintou um quadro e deu de presente ao aniversariante, e Grimaldi fez um discurso. O 

aniversário festejado era Beroaldo de Lucena e Mello, estudante de Direito e ex-

presidente do Teatro Universitário, parente direto do antigo Barão de Lucena. Entre os 

demais convidados estavam vários filhos de lideranças políticas locais. A reportagem nos 

permite perceber a aceitação de Newton nos espaços de sociabilidade da elite 

pernambucana, o que posteriormente vai se repetir em Natal, quando se tornará um 

membro das elites da cidade: 

 Ele é Newton Navarro e o quadro chama-se “Os Delfins e a Estrela”, 
100 por cento abstracionista. Newton Navarro veio do Rio Grande do 
Norte estudar no Recife e aqui se deu a pintura. É um novo, filiado a 
nova corrente pictórica, em que demonstra extraordinário poder criador 
imaginativo, sua tela foi” apresentada” a um círculo restrito de amigos 
do aniversariante[...] 

 

A reportagem traz elementos importantes para a análise. Primeiro, indica que a 

pintura assinada por Di Navarro494 seria abstracionista. Navarro se filiou a essa corrente 

estética no início de sua carreira, nos anos da década de 1950, mas logo tornou-se um 

pintor figurativo.  Contudo, já na fase final de sua vida (anos de 1990) Navarro retorna 

ao abstracionismo, mas apresentando uma paleta de cores diferente e temas distintos. A 

reportagem trata o abstracionismo, como sendo uma nova corrente pictórica, o que 

explicita a novidade da pintura que fazia mesmo para a sociedade pernambucana. 

Na edição seguinte do Diário de Pernambuco495, existe uma nova menção a 

Newton Navarro e a transcrição, na integra, do discurso de Grimaldi Ribeiro, deixando 

claro a relevância que tinha, para o jornal, a festa reunindo figuras das elites 

pernambucanas, assim como o destaque alcançado pela dupla potiguar. Grimaldi, em seu 

discurso, faz a genealogia da família Navarro, da qual fazia parte e destaca o interesse de 

Newton por arte e literatura:   

 
493 Diário de Pernambuco. 1988. ed.00233. 5 de outubro. Todas as informações sobre a festa de aniversário 
citada encontram-se nessa nota. 
494 A informação foi fornecida pela reportagem. Não foi possível a visualização da obra, tendo apenas a 
descrição feita pelo jornal.  
495 Diário de Pernambuco. ed. 0025, 20 de out 1948. 
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“Do autor de “Delfins e a Estrela”, em quase tudo tão o meu conhecido 
pela constância com que vimos caminhando juntos desde a infância, 
poderia dizer muito mais do que, apenas, que é o Norte Rio-grandense 
legítimo, dos que vem dos primeiros homens bons da província. 
Pertencente a uma família tão nordestina como Navarro — de que tem 
uma honra de fazer parte — e que deu a aristocracia rural da capitania, 
ainda no tempo dos flamengos, um dos seus dois primeiros senhores de 
engenho — João Lostan Navarro — de que descendeu mais de um 
governo da província. Norte Rio-grandense, o autor da tela, que vende 
muito interessado em arte e literatura e que promete dar colaboração tão 
intensa a nossa geração, cheia de responsabilidade e a quem se prendem 
tantas esperanças”.  

 

Grimaldi se envaidece com o passado aristocrático e colonial da família Navarro, 

que no seu entendimento o coloca como um igual, em uma festividade na qual outros 

participantes são filhos de famílias ilustres e o aniversariante possui descendência da 

aristocracia colonial. Nessa ação, Grimaldi chancela a descendência e o talento do primo 

Navarro. Interessante que, nesse discurso, em momento algum aparece a menção à 

pobreza e às injustiças sofridas pelos familiares, que Navarro evoca inúmeras vezes. 

Agora o artista é filho da aristocracia rural norte rio-grandense e descendente dos homens 

bons da província. Por fim, faz referência ao dever da geração de ambos, com tantas 

responsabilidades e responsáveis pelas esperanças da sociedade.  

Para entender o final da citação, é importante lembrar que o Brasil, em 1948, 

estava no início do período da redemocratização (1946-1964), depois da derrubada de 

Vargas do poder. A democracia passava a existir no país, com eleições diretas, nova 

constituição e pluripartidarismo, contudo sem o Partido Comunista que havia sido 

proibido durante o governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-1951). Foi no governo Dutra 

que o Brasil entrou na Guerra Fria (1948- 1989) ao lado dos Estados Unidos. 

Possivelmente o comentário de Grimaldi esteja relacionado a esse contexto histórico.     

Em outra nota, ainda em 1948, Navarro aparece citado a partir de um bilhete que 

o mesmo enviou para um colunista de arte do Diário de Pernambuco, que esteve em Natal 

e fez comentários sobre a arte potiguar. No comentário, o colunista do Diário de 

Pernambuco496 coloca que veio ás terras potiguares para a comemoração do Dia da 

Bandeira (19 de novembro), na ocasião teria se encontrado com Câmara Cascudo e com 

seu filho, Fernando Cascudo, um jovem jornalista. Quando perguntado sobre o 

 
496 Diário de Pernambuco. ed. 00027, 25 de nov, 1949 
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movimento artístico natalense, Cascudo teria dado uma resposta rápida e evasiva, na qual 

não demonstrava muito entusiasmo com o que estava acontecendo na cidade. Contudo, 

quando o jornalista pernambucano faz a mesma pregunta para o filho de Cascudo, 

Fernando, a resposta foi outra. Fernando teria dito que o teatro amador em Natal estava 

despontado com vários grupos, com o apoio do prefeito Sylvio Pedrosa497, que 

determinou que o Teatro Carlos Gomes498 não cobrasse taxa alguma dos aspirantes a 

atores.  Um fato interessante a ser ressaltado é que durante a leitura do texto, se percebe 

como o colunista exalta o movimento artístico pernambucano, que ocorria nos finais dos 

anos de 1940, colocando Recife, como o epicentro dos movimentos artísticos no 

Nordeste.  

Newton Navarro, após ler a reportagem, envia um bilhete ao jornalista, que o 

publica como parte de uma nota:  

Estive em Natal, outro dia, a serviço deste Diário, e colhi algumas 
impressões sobre o movimento cultural e literário da terra, sobretudo 
no que diz respeito ao teatro. Recolhi as impressões e transcrevi-as 
depois, nesta coluna. Agora, eis que recebi um bilhete de Di Navarro 
(Newton Navarro) estudante Norte Rio-grandense e já firmado pintor 
entre nós. É ainda um adolescente, porém integrado no espírito 
moderno. Di Navarro, que é excelente amigo e um dos espíritos mais 
brilhantes da nova geração de artistas e intelectuais do Nordeste, diz-
me no bilhete, como se estivesse conversando: 

- “Li sua nota, publicada na edição do Diário de Pernambuco, do dia 25 
próximo passado, e francamente, me causou espanto a informação que 
v.(sic) colheu em Natal a respeito do seu movimento cultural literário.  

É inacreditável que passe desapercebido a quem se interessa pela 
cultura, o movimento extraordinário que vem agitando a gente nova de 
Natal. 
Nunca encontramos, ali, gente tão decidida nem tão cheia de 
entusiasmo, como grupo de novos que entende (e nisso talvez vai o 
desinteresse que alguns manifestam pelo grupo) que arte é para o povo 
e não para meia dúzia de “viciados” em folhinha e nem para os snobs. 
É preciso, no entanto, frisar que o grupo é de NOVOS. Moços rebeldes, 
extraordinariamente inconformados com a terra –à- terra da província. 
Gente que vê muita coisa além daquilo que os filisteus — e, diga-se de 
passagem, que os há em profusão — julgaram por bem determinar 
solenemente… 
Aí está a ressalva necessária de se fazer. Não pode andar as moscas, a 
literatura dos papa-gerimuns(sic), quando lá estão “Joaquins” de 

 
497 Já foi referido no trabalho, inclusive no presente capítulo. Sylvio Pedrosa foi prefeito de Natal e 
governador do estado. Suas intervenções urbanas logo após a segunda guerra foram fundamentais, para as 
mudanças nas paisagens naturais e sociais natalenses, o que veio a impactar as subjetividades navarreanas, 
produzindo a figuralidade que está sendo trabalhada nessa pesquisa.  Mais à frente será falado mais sobre 
seus governos.  
498 Depois chamado de Alberto Maranhão.  
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primeira: Lenine Pinto, Walfran Queirós499, Antônio Serejo, e isso para 
não falar de José Gonçalves de Medeiros, Grimaldi Ribeiro, Antônio 
Pinto de Medeiros500, Oswaldo Lamartine501, Luís Maranhão502, 
Leonardo Bezerra, que já pularam a cerca da fronteira e vieram dizer 
em Pernambuco que nós “também queremos fazer barbaridades”. 
Talvez que haja certa razão em se afirmar que nada de novo se nota na 
cultura da província. Depende muito da fonte informativa…”503 
   

Inicialmente, o colunista se refere a Navarro como um pintor já consagrado entre 

os pernambucanos, o que reforça a minha percepção de que as relações que Navarro 

rapidamente construiu em Recife e, igualmente, sua habilidade artística, foram 

responsáveis pela rápida aceitação e prestígio de sua produção. Na coluna, Navarro é 

apresentado como Di Navarro, sendo um estudante norte rio-grandense, adolescente, 

porém já consagrado como artista. Newton Navarro contava, na época, com apenas 20 

anos, muito jovem, mas já com muitas vivências. Ele é enquadrado como artista 

modernista, salientando o lugar de destaque que já ocupava entre os artistas do Nordeste. 

Na sequência da nota, vem o bilhete que Navarro enviou para o jornal. Newton já 

inicia em um tom agressivo, afirmando sua incredulidade por alguém não conhecer o 

movimento artístico que ocorria em Natal. É de se pressupor, que esteja se referindo a 

Cascudo, que disse não saber sobre tal movimento na cidade do Natal. Na continuação 

do bilhete, ainda indignado, diz que essa falta de conhecimento sobre o movimento 

cultural de Natal viria da incapacidade das pessoas de compreenderem que a arte é para 

o povo e não para uma elite snobe e com pouca formação, meia dúzia de “viciados” em 

folhinha. Navarro procura, com essa afirmação, estabelecer um enquadramento social 

para a sua produção e para a produção daqueles que classifica como nova gente.504.  

Para evidenciar a existência de um movimento artístico em Natal, Newton faz uso 

do recurso retórico da enumeração, citando nominalmente uma série de indivíduos que 

 
499 Poeta natalense, nascido em 1930, amigo de Navarro. Existe inclusive uma pintura de Navarro que o 
homenageia. 
500 Advogado, professor e jornalista. Apesar de ter nascido em Manaus é considerado um poeta potiguar, 
seus pais são da cidade de Mossoró, segunda maior cidade do estado do Rio Grande do Norte. 
501 Filho do ex-governador do estado, Juvenal Lamartine. Foi escritor e pesquisador sobre o sertão do Rio 
Grande do Norte. Inclusive no presente trabalho está incluso na bibliografia. 
502 Advogado, jornalista e escritor. Foi membro do Partido Comunista e na juventude participou em Natal, 
juntamente com Navarro, de comícios durante a redemocratização do pais, pós Estado Novo (1937-1945). 
Desaparecido em 1973 na cidade de São Paulo, depois de ser preso pelo Regime Civil Militar(1964-1985). 
Era irmão de Djalma Maranhão, prefeito da cidade do Natal, caçado e exilado pelo mesmo regime. 
503 Diário de Pernambuco, ed. 00278, 28 de novembro de 1948. 
504 KAMINSKI, Rosane; FREITAS, Artur; EGG, André. Arte e política no Brasil. 1. Ed. – SÃO PAULO: 
Perspectiva, 2014. p, XVII. 
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estudavam no Recife, mas eram de origem potiguar. Cada um deles possui relação 

próxima com Navarro e formam uma rede de sociabilidade que foi de extrema 

importância para a construção da identidade de Navarro nas artes potiguares e por que 

não, pernambucana, na segunda metade do século XX. Outra coisa importante é o fato de 

Navarro dar a Recife a chancela da liderança do movimento artístico da região, quando 

coloca que alguns já pularam a cerca da fronteira e vieram dizer em Pernambuco que 

nós “também queremos fazer barbaridades505”. Navarro prossegue afirmando que dizer 

que não há nada de novo na arte potiguar, vai depender da fonte de informação. Será que 

tudo isso foi dirigido a Câmara Cascudo ou foi destinado de maneira geral a parte da elite 

intelectual do estado? Contudo duas coisas são certas: a primeira, que esse tom agressivo 

de Navarro se transformou em estilo, a agressividade foi a tônica, em seus aparecimentos 

no espaço público, no decorrer de sua vida. Em vários outros momentos Newton Navarro 

se posicionou de maneira similar; a segunda, é que Navarro veio construir, 

posteriormente, quando retornou a Natal, uma relação intima e de afirmação intelectual e 

artística com Câmara Cascudo, sem as bênçãos do qual não teria o lugar de destaque que 

teve na vida intelectual da cidade. Se Navarro em algum momento teve atrito com 

Cascudo, a questão foi resolvida, mesmo porque seria muito mais difícil para um artista 

desenvolver sua arte no Rio Grande do Norte, sem o reconhecimento cascudiano.  

Mas em toda leitura do texto apresentado há uma outra nuança. A estada de 

Navarro no Recife não o distanciou da sua cidade. É observável o envolvimento de 

Navarro nos movimentos artísticos da capital potiguar, mesmo a distância, como 

evidencia a relação com seus amigos e filiados, com grande parte deles vivendo em 

Recife, com Newton, naqueles anos finais da década de 1940. Navarro, de fato, jamais 

saiu de Natal e antes mesmo de realizar sua primeira exposição de arte moderna na cidade, 

já vinha pavimentando um caminho de destaque nas artes potiguares.   

Navarro continua tendo espaço na mídia pernambucana, em outra nota506, ele é 

citado como participante do III Salão de Arte Moderna de Recife. O evento foi realizado 

pelo Centro Acadêmico de Direito e pela Sociedade de Arte Moderna do Recife. Navarro, 

na ocasião, aparece junto a nomes consagrados da arte pernambucana como: Hélio Feijó, 

 
505 A ideia de barbaridade está nesse caso estabelecendo o princípio de rebeldia e quebra dos padrões 
artísticos estabelecidos pela academia. Um dos pontos do Modernismo era a escandalização social pelas 
novas técnicas e temas. 
506 Diário de Pernambuco. ed.00289, 12 de dezembro de 1948. 
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Lula Cardoso Ayres, Aluísio Magalhães e Francisco Brennand, indicando mais uma vez 

a posição de destaque que havia conquistado na capital pernambucana. Rapidamente, 

Navarro ocupou um espaço entre os grandes das artes nordestinas do período, o que 

chama atenção. Antônio Marquês, Marchand de Navarro, muito tempo depois, assim se 

referiu a importância dessa fase na vida de Newton Navarro: “[...] Newton tinha uma 

inclinação e uma vocação muito especial para as artes. No Recife, desabrochou. Recife 

vivia um momento cultural efervescente, diferente do nosso. [...]”507 

Outra coisa relevante a observar é a importância do Centro Acadêmico de Direito 

como promotor das atividades artísticas, do período, e ao mesmo tempo, a participação 

de Newton nos meios não só artísticos, mas políticos, fortalecendo dessa maneira sua 

posição de artista. Devido a eventos como esse, é que várias pessoas pensam que Newton 

Navarro cursou a Faculdade de Direito, em Recife.   

3.4 BOEMIA NAVARRENA NOS BARES DE RECIFE. 

 

 Mas também foi na capital pernambucana que Navarro vai ao encontro de uma 

vida boêmia. A sensibilidade boêmia que floresceu entre os intelectuais românticos, do 

século XIX, parece ser retomada pela geração que saiu traumatizada do pós-Segunda 

Guerra Mundial, como intelectuais existencialistas. Uma sensibilidade onde impera a 

melancolia e a visão trágica e nostálgica da vida. Como disse seu primo Jurandyr Navarro, 

ao chegar ao Recife Newton, parecia que queria descontar o tempo perdido508. Navarro 

produzia tanto quanto bebia, frequentando os salões de arte moderna e os ateliês de 

artistas consagrados, assim como as festas da elite e os espaços noturnos da boemia 

recifense. Entre o bar e o ateliê, sua vida passou a ter um ritmo intenso.   

A vida e a obra de Navarro não podem ser separadas da frequentação dos bares e 

de suas bebedeiras. A relação de Navarro com o álcool já foi comentada, mas é em Recife 

que esse comportamento se evidencia. A distância de Natal dava a Navarro a liberdade 

de ser e fazer o que bem entendesse de sua vida, somado a isso, o próprio ambiente 

intelectual e artístico que frequentava, propiciava essa conduta. Navarro foi um artista 

 
507 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.109. 
508 Ver nota 1 do presente capítulo. 
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praticante da relação intrínseca entre boemia e produção intelectual. Muito do que ganhou 

com a venda e produção de sua obra, gastou em noites e dias inteiros de bebedeira.  

Ticiano Duarte509, lembrando de sua estadia em Recife, quando foi estudar na 

capital pernambucana, relata: 

“[...]A vida de estudante em Recife era freqüentar a noite. Havia um bar 
no cais, o Promenade, em que estava presente toda a turma de Newton: 
Tales Ramalho, Walfran e o poeta Carlos Pena Filho, muito amigo de 
Newton”510.  

Ticiano fala sobre os espaços da boemia, nesse Recife dos anos de 1940, daqueles 

frequentados pelos estudantes natalenses com recursos. Se vivia na noite a maior parte do 

tempo e durante o dia ainda havia um bar no cais. Nada mais navarreana do que a 

descrição feita por Ticiano Duarte. Contudo o mais interessante é a referência a toda a 

turma de Newton: Tales Ramalho, Walfran e o poeta Carlos Pena Filho, mostrando que 

o mundo de Newton era configurado por indivíduos que, além de intelectuais e artistas, 

também compartilhavam a boemia. Lenine Pinto, amigo próximo de Navarro, também 

faz um relato desses espaços de boemia, onde a sensibilidade artística de Navarro, 

também foi formada: “Newton frequentava o Café Certain, na esquina da av. Guararapes, 

onde se reuniam os intelectuais para bater papo, numa área também habitada por bares. 

Newton não podia ficar por muito tempo longe de um bar...”511 

Lenine faz referência a um café, frequentado por intelectuais, o que deixa evidente 

a relação de Newton com o mundo da intelectualidade e da vida em bares e cafés, espaços 

de encontro, de sociabilidade, de diversão e de aprendizado, ao mesmo tempo. Essa 

boemia é configurada como um momento de afirmação de relações de amizade, de 

relações políticas e intelectuais de oportunidades de troca de experiências de ideias acerca 

das artes e da cultura. O universo boêmio possibilitou a Navarro, inclusive, viver 

momentos catárticos, por se desenrolar em espaços em que uma variedade de 

comportamentos poderia ser aceita ou tolerada. A relação do artista com o consumo de 

bebida alcoólica e/ou o consumo de drogas, faz parte da própria mitologia em torno da 

produção artística, sendo essas experiências tomadas como sendo de libertação das 

 
509 Advogado e jornalista. Apesar de mais jovem, teve contato com Newton Navarro ainda em Recife e na 
redação do jornal Tribuna da Imprensa, um dos principais periódicos da cidade do Natal na segunda metade 
do século XX. 
510 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.122. 
511 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.135. 
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amarras sociais e ao mesmo tempo de inspiração artística e intelectual. O que também 

chama a atenção é o comentário de que Newton não podia ficar por muito tempo longe 

de um bar... o que indica uma clara dependência do mesmo em relação ao consumo de 

álcool. Jurandyr Navarro vem dar mais uma contribuição à pesquisa quando conta que, 

em meio a política estudantil, o primo Newton dividia seu tempo, frequentando as tardes 

do Savoy e as noites da Sertão512, com os novos colegas do Recife513. O bar Savoy, 

principalmente, era um local do encontro da fina flor da intelectualidade pernambucana, 

um lugar para ser visto e ver, para se relacionar com aqueles que eram as referências 

políticas e intelectuais, do período, em Recife.  

O próprio Navarro, através de suas memórias, constrói um espaço do Recife, que 

reforça parte dessas informações e dessas imagens de si. Em 1949, em um texto publicado 

no Diário de Natal514, Navarro fala sobre o Recife: 

“Para Recife  

 Logo no dia de hoje domingo, é que me lembro de escrever esse bilhete 
grande para o Recife, sabendo que todos os amigos, com raríssimas 
exceções, a estas horas ainda estão fazendo piruetas na cama e andam 
às voltas com um vidro de sal de frutas, a cabeça virando radar e a 
lembrança aborrecida da noite de ontem, passada, sabe Deus onde… 
Numa Passárgada515 qualquer, dessas sem número que existia pelo 
Recife. [...] 

 

O texto escrito por Navarro descreve parte de suas vivências na cidade do Recife. 

Mesmo tendo sido escrito para seus amigos, o que Navarro faz é se projetar no texto, 

falando também sobre si mesmo. Navarro fala sobre as noites insones regadas com álcool, 

em que ele e seus amigos se perdem por uma Recife idílica e ébria, poeticamente 

comparada a Passárgada, espaço utópico sonhado pelo poeta Manuel Bandeira. Recife 

seria o lugar das delícias, o paraíso e ao mesmo tempo o lugar de fuga para Navarro, uma 

cidade onde se perder e deixar de se encontrar. Recife, uma cidade que não existe. Esta 

era o Recife navarreano. Mas a vida recifense de Navarro não foi apenas de bebedeiras e 

 
512 Ambos foram tradicionais espaços da boemia recifense. O Savoy em espacial. Fundado em 1944, reunia 
a fina flor da intelectualidade recifense, localizado na Avenida Guarrapes já citada por Lenine Pinto. O 
segundo se trata de estabelecimento no cais. O nome completo é Cais do sertão.   
513 Revista da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras/ANL. – n.55 (mar.1951-). – Natal: Offset editora, 
1951, p.30. 
514 Diario de Natal. ed. 01963, 14 de agosto de 1949. 
515 Também pode ser escrita como Pasárgada. Foi a capital do império Persa. Sua referência por Navarro 
esta associada ao poema de Manuel Bandeira em que Passárgada é construída pelo poeta como um campo 
de delicias e fuga de um mundo que o agride.  
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de se perder entre o cais e os bares, ele também trabalhou, fazendo pequenos trabalhos 

como ilustrador e desenhista516 de capa de livros, atividades essas que continuaram em 

Natal517. O fato é que Recife foi para Navarro o catalizador de sua arte, o espaço em que 

o jovem Newton se transformou no pintor Di Navarro. 

Analisando as fontes e o contexto social do momento, não parece que todos os 

ateliês frequentados por Navarro, como de Lula Cardoso Ayres, Hélio Feijó ou Aloisio 

Magalhães tenham realmente lhe ensinado arte, mas sobretudo dado a ele 

direcionamentos estéticos sobre a utilização das cores e os temas a ser tratados. Navarro 

se vincula ao modernismo nordestino, em Recife, se apresentando como sendo um 

autodidata que teve, em Recife, a possibilidade de um aprimoramento, tanto o é, que sua 

ascensão nas artes e na vida política recifense foi consideravelmente rápida, participando 

até dos salões de arte moderna, que ocorreram na capital de Pernambuco. Supõe-se que 

para que isso ocorresse, Navarro teria que ter contado, no mínimo, com a aceitação dos 

grandes artistas pernambucanos, não apenas pelas relações que desenvolveu, mas pelo 

valor de sua produção.  

Navarro, em 1949, já tendo participado do III Salão de Arte Moderna do Recife 

(18/12/1948), resolve trazer efetivamente o modernismo para o estado do Rio Grande do 

Norte. É salutar lembrar que Newton Navarro não foi o introdutor da estética moderna, 

mas o consolidador. O Rio Grade do Norte já havia conhecido o modernismo no início 

do século XX. Em 1909, como já citado, o Manifesto Futurista foi publicado pelo jornal 

A República e na revista Cigarra, nos anos 1920, Erasmo Xavier já havia construído uma 

figuralidade modernista em suas ilustrações, mas é Navarro que, ao realizar a sua 

exposição individual de arte, na cidade do Natal, no ano de 1949, consolida o modernismo 

na terra de Câmara Cascudo. É bom lembrar que segundo a declaração de Navarro na 

citação 44 do presente capítulo, as artes natalenses não estavam estáticas: “É inacreditável 

que passe desapercebido a quem se interessa pela cultura, o movimento extraordinário 

que vem agitando a gente nova de Natal”.  

 

 
516 GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2.p. 34. 
517 Diário de Natal. ed.01761, 16 de jan 1949. 
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3.5 O RETORNO A NATAL, UMA CIDADE A SER CONSTRUÍDA: A 
CONSOLIDAÇÃO DO MODERNISMO.  

 

Havia na cidade do Natal uma efervescência artística que começava a aparecer. 

Newton foi o precursor, tomando a iniciativa de oficializar o movimento que já se 

desenhava com a geração de estudantes norte rio-grandenses que estavam em Recife, 

sofrendo as influências do movimento regionalista pernambucano. Contudo é importante 

saber que Newton Navarro não era um simples desconhecido dos natalenses. Já em 1948, 

estando em Recife, Navarro publica textos e crônicas nos jornais natalenses. Em uma 

edição do Diário de Natal,518 Navarro fala sobre a importância de Monteiro Lobato. Além 

de fazer uma análise sobre a obra de Lobato, Navarro repete em sua fala agressiva, 

[...] Lobato havia passado. Desaparecera do meio das crianças e dos 
pouquíssimos homens de vergonha que ainda podem levantar a cabeça 
nesse país. Passara bruscamente, quando tantos olhos e tantas 
consciências ainda o procuravam, através do seu exemplo único talvez, 
de rebeldia e de virilidade. De coragem sobretudo, porque Lobato de 
Taubaté, que hoje “sofre os limites na morte” foi entre os vivos 
brasileiros um exemplo constante de coragem519 

  

Newton Navarro usa de agressividade para defender a importância de Monteiro 

Lobato para o país, exaltando as qualidades morais do escritor do Sítio do Pica-Pau 

Amarelo, com o uso de palavras como rebeldia, virilidade e coragem, imagens típicas do 

universo masculino. Lobato representaria a presença viril, o élan, a fibra que estava 

faltando ao próprio país. Um país onde poucos podiam levantar a cabeça, ressaltando o 

que, para ele, seria a decadência moral pela qual o Brasil passava. Outra coisa a se 

perceber, é o fato da própria publicação do artigo. Se o Diário de Natal publica o texto de 

Navarro, isso indica que já gozava de certo prestígio na cidade. Ao término da leitura 

ficamos sabendo que o texto foi escrito por Navarro no município de Angicos, um dos 

locais de referência da imagética navarreana tanto literária, quanto pictórica.   

A primeira referência a exposição pioneira da obra de Navarro, na cidade, é 

publicada pelo mesmo Diário de Natal, em uma pequena nota520:  

 

 
518 Diário de Natal. ed.01597, 25 de julho 1948. 
519 Diário de Natal. ed.01597, 25 de julho 1948. 
520 Diario de Natal, [S. l.], n. 01733, 1948. 
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Exposição de Newton Navarro nesta capital 

“O nosso jovem conterrâneo Newton Navarro, aluno dos mais 
brilhantes da Escola de Belas-Artes de Recife, dentro de breves dias 
fará a sua primeira exposição de desenho e pintura nesta capital. 
Newton Navarro que é ilustrador do “Diário de Pernambuco”, exporá 
perto de 60 quadros, em local que será previamente anunciado.” 

 

  A nota esclarece ao público quem é Newton Navarro e oferece como argumento 

de autoridade necessário para que a exposição fosse legitimada, que Navarro, além de 

trabalhar como ilustrador do Diário de Pernambuco, era aluno das principais figuras da 

arte pernambucana. Contudo não faz referência ao conteúdo, tampouco a estética da 

exposição, que iria escandalizar parte da sociedade potiguar. Em uma edição seguinte, 

datada de 22 de dezembro de 1948, o Diário da Natal traz outra nota521 avisando sobre a 

exposição, dessa vez fornecendo mais informações:  

 No dia 27 a exposição do pintor Newton Navarro 

O pintor conterrâneo Newton Navarro promoverá na próxima semana a 
sua primeira exposição de pintura e desenho nesta capital.  

Iniciando a referida exposição no dia 27 no salão contíguo a sorveteria 
Cruzeiro, Newton Navarro vai expor durante uma semana perto de 60 
quadros.  

Aluno da Escola de Belas-Artes do Recife o jovem pintor conterrâneo 
recebeu grande influência de Lula Cardoso Aires, Cícero Dias e 
Cândido Portinari, mas, seus quadros mantém uma linha especial de sua 
personalidade, tão poético e original que mereceu de Manuel Bandeira 
uma das mais consagradas críticas e estímulos.  

Nascido aqui, quis fazer aqui sua primeira exposição. Apesar de ter por 
mais de uma vez tido oportunidade de expor em salões na capital 
pernambucana, Newton Navarro preferiu expor pela primeira vez aqui 
na província, que certamente saberá corresponder a atenção do nosso 
jovem pintor, compreendendo o que de novo e revolucionário 
representa522   

 

Além de trazer dia, tempo de duração e local, o colunista salienta que apesar da 

influência de pintores renomados, os 60 quadros possuiriam uma personalidade poética 

própria e originalidade, que teriam sido aprovadas pelo poeta Manuel Bandeira. 

Argumento usado para atestar a qualidade da produção navarreana e, ao mesmo tempo, 

tentar reduzir a possível rejeição da obra entre os visitantes, apelando para a compreensão 

 
521 Diario de Natal, [S. l.], n. 01740, 22 dez. 1948. 
522 As pontuações ou melhor, as ausências das mesmas, estão obedecendo a nota original. 
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do que de novo e revolucionário representa. A nota parece se antecipar ao efeito que a 

exposição poderia ter sobre a cidade. 

No dia da inauguração, 28 de dezembro de 1948, o Diário de Natal reforça o 

anúncio da exposição. A nota523 fornece ao leitor do jornal uma pequena biografia de 

Newton Navarro, apresentando onde e quando nasceu, informando que uma das tias 

maternas o ensinou a ler, os colégios em que estudou, colocando que, desde o período do 

Colégio Atheneu, Navarro já ilustrava os cadernos de seus colegas de sala. Fala sobre os 

rigores do Colégio Marista e do deslocamento de Navarro para o Recife onde, a 

contragosto dos pais, não se matricula na Faculdade de Direito e sim na Academia de 

Belas Artes. Navarro trabalha no Diário de Pernambuco, onde é muito querido por todos, 

pois seu trabalho é bastante original. Para finalizar a nota, mais uma vez se refere aos 

elogios que Manuel Bandeira teria feito a suas obras, que elas seriam expostas no salão 

da sorveteria Cruzeiro, situada no Grande Ponto, que parte da exposição é abstracionista 

e como tais obras evidenciam o caráter social da obra navarreana. O final da nota constrói 

a arte de Navarro vinculada ás questões sociais, trabalho de um artista que tem 

consciência da relação entre arte e sociedade. Navarro contava com 20 anos apenas e se 

lançava como um dos nomes mais relevantes da história das artes no Nordeste: “[...]O 

trabalho de um artista consciente a procura dos grandes motivos da arte e em busca do 

caminho de afinidade dos problemas humanos do homem que vive e luta.” 

No dia seguinte, o Diário de Natal524 divulga a grande procura que a exposição 

estava tendo, no único dia ela teria recebido mais de 100 visitantes. A nota ainda informa 

das dificuldades que Navarro teve para realizar a exposição, pois não teve apoio das 

instituições públicas. Até mesmo as estruturas de madeira que sustentavam as obras foram 

feitas por um carpinteiro que se prontificou a fabricá-las sem cobrar nada. A exposição 

foi aberta pelo amigo Antônio Pinto de Medeiros e pelo primo Grimaldi Ribeiro.  

É necessário fazer um esclarecimento. Em todas as notas do Diário de Natal, o 

texto dá a entender que a exposição em Natal foi a primeira que Newton Navarro realizou. 

Na realidade, Navarro já havia exposto seus trabalhos em Recife, durante a realização dos 

salões de arte moderna daquela cidade, porém a exposição na capital potiguar foi a 

primeira individual, intitulada, primeiramente, como Exposição Newton Navarro, 

posteriormente, é que ficou conhecida como Primeiro Salão de Arte Moderna do Rio 

 
523 Diario de Natal, [S. l.], n. 01744, 28 dez. 1948. 
524 Diario de Natal, [S. l.], n. 01745, 29 dez. 1948. 
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Grande do Norte. Décadas depois, o jornalista Vicente Serejo assim se refere a essa 

exposição:  

“[...] Em Natal, Newton Navarro surgiu como um inovador das artes, 
um revolucionário. Não havia chegado a sua terra em 1948 as ideias 
lançadas há 25 anos atrás na Semana de Arte Moderna de 1922. Era o 
absurdo exposto em 57 trabalhos que atraíram as atenções da cidade 
que apenas iniciava seus primeiros passos dentro do movimento 
moderno. [...] Na pintura, Navarro foi corajoso e revolucionário”525.  

O fragmento do texto de Serejo aborda o caráter revolucionário e impactante que 

a exposição tomou em Natal, quando este coloca que as ideias da Semana de Arte 

Moderna de 1922, não haviam chegado à cidade, pelo menos não no sentido de ter 

alcançado parte da população de maneira geral, nem tampouco uma parcela de seus 

intelectuais. O jornalista Wonden Madruga possui a seguinte memória sobre a primeira 

exposição de Navarro:  

Menino, fiquei encantado com aquilo. Tinha até um bocado de mulher 
nua, foi um impacto na cidade, ali na sorveteria Cruzeiro. Ninguém 
nunca tinha feito uma exposição assim, com mulher nua, praia, 
aquarelas, aqueles desenhos todos.526  

 

A primeira exposição de Navarro causou realmente um impacto na cidade, não 

apenas pelos novos temas, mas também por significar a adoção de uma nova estética, 

criando uma figuralidade que nunca antes tinha sido observada pelos natalenses, como, 

por exemplo, a temática da nudez que nos idos de 1948, impressionou Madruga. É 

interessante observar o poder que a arte possui de impactação e educação da sensibilidade 

e da subjetividade das pessoas, quando a percepção se torna duração através da memória, 

como teorizou Henri Bergson, no início do século XX, e como podemos ver através do 

exemplo de Wonden Madruga.  

A exposição contou com 57 imagens, algumas inéditas, outras já expostas em 

Recife. Entre as obras que fizeram parte da exposição destacam-se os quadros:  As Mãos 

Suportam o Silêncio; Se ama no Parque; O Noturno da Rosa Vermelha; Bailarinos e 

Músicos; Bêbado; Desespero; Leitura; Mãe; Sejamos Pornográficos; (sob influência de 

um poema de Drummond, de acordo com explicações de Grimaldi); Bucólica; Os Frutos 

 
525 Texto de Vicente Serejo. Arquivo da Capitania das Artes, acessado em 15 de Abril de 2019 
526 MADRUGA, Wonden. Um homem da cidade. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P. 93. 
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do Amor Amadurecidos ao Sol; Mulher-Paisagem; Negros do Cacau; Noturno à Janela 

do Apartamento; e Brigue527.  

É importante saber que as obras de pintura e desenho que Navarro produz, depois 

de 1960, passam a não ser mais tituladas, a motivação de tal gesto não cabe no presente 

trabalho. Contudo o ato de nomear é significativo pois o título sugere uma dada 

significação para a obra, procura enquadrar a recepção do observador, na maioria das 

vezes, o levando a perceber a imagem na direção do discurso do pintor ou desenhista. Um 

fato pitoresco ocorreu durante a exposição de Navarro, que se tornou uma espécie de 

lenda ou anedota que serviria para indiciar o atraso artístico e cultural em que se 

encontrava a cidade, o gesto quase heroico e romântico de um pintor que se propõe a 

enfrentar desde a pobreza de parte de sua população, até mesmo a ignorância e o atraso 

cultural de  uma elite intelectual e política que controlava as instituições públicas, 

impedindo, dessa maneira, uma heterogeneidade de pensamento e as possibilidades de 

novos saberes. Por isso o fato curioso é constantemente narrado, como uma forma de 

ressaltar a própria excepcionalidade de Newton Navarro:  

“Conta Newton Navarro, com um sorriso misturado de saudade e 
ternura, a indagação de um popular impressionado com sua exposição. 
Os quadros, com figuras de formas distorcidas, criaram um clima de 
expectativa no homem. Depois de olhar de longe, o homem resolveu se 
aproximar.  Perguntou, inicialmente, quando custava a entrada. Navarro 
respondeu calmamente que não custava nada, era só entrar. O homem 
entrou, olhou os 57 trabalhos e disse ao final, em tom de pergunta: “É 
a propaganda do circo Nerino, que vem aí?”. E Navarro respondeu com 
humildade: “Não senhor. Era até uma honra para mim fazer a 
propaganda do circo Nerino”528.  

A incapacidade de compreensão daquilo que via, fez com que o popular 

entendesse que o que observara apenas poderia fazer parte do universo circense, dado o 

colorido e o inusitado das formas. A condescendência com que Navarro tratou o popular, 

se é que tal fato assim ocorreu, seria explicada por sua compreensão de que o gesto nascia 

da ignorância ingênua do homem, quando poderia pensar que o homem decodificara as 

imagens a partir da única referência que possuía no campo das artes: o circo. Natal 

realmente era uma cidade provinciana e carente de recursos mínimos no campo da 

produção artística, muito distante do que oferecia a cidade do Recife, por exemplo, tanto 

 
527 AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. 1. Ed. Natal: 
Edição do autor, 2013, p.70 
528 Texto de Vicente Serejo. Arquivo da Capitania das Artes, acessado em 15 de Abril de 2019. 
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é que havia dificuldade até mesmo para se obter material para trabalhar. Dorian Gray 

recorda que Navarro pedia até mesmo a compra de papel, para pessoas conhecidas, que 

viajavam a Europa:  “Quando alguém ia a Europa, ele dizia que não precisava trazer nada 

para ele, mas se encontrasse uma resma de papel bom, papel francês, timbrado, trouxesse 

para poder fazer as aquarelas”529 

No dia 3 de janeiro de 1949, o Diário de Natal apresenta uma matéria em que no 

título se lia: “Ainda a exposição de Newton Navarro” em letras garrafais, seguido de um 

subtítulo onde se lia: “Uma grande vitória do pintor conterrâneo”. A informação mais 

relevante trazida pela matéria é a quantidade de pessoas que visitaram a exposição. 

Segundo o jornal, teriam sido quase 500 pessoas. Pela maneira que o jornal apresenta a 

informação é lícito entender que tal quantidade é considera relevante para uma exposição 

de arte em Natal, nesses idos de 1949. Contudo o Diário de Natal, não foi o único 

periódico que acompanhou a trajetória de Navarro e nos auxiliou com informações para 

essa pesquisa. O periódico A Ordem, da Igreja Católica, me forneceu inúmeros registros 

sobre a vida de Newton Navarro, desde sua infância. Referências que vão desde a sua 

primeira eucaristia530 até a sua participação na Cruzada Eucarística e nos retiros 

espirituais531 que ele, Grimaldi Ribeiro e Jurandir Navarro participavam, como também 

sobre seus familiares, noticiando datas de aniversários532 ou publicando notas de 

falecimento533, o que reforça a impressão de que a família Navarro534 possuía fortes 

ligações com a Igreja Católica.  O interessante é que não existem menções a exposição 

de Navarro. Possivelmente as imagens de nudez e a nova estética que seus quadros 

traziam tenham melindrado os representantes da instituição na cidade. Contudo, no ano 

seguinte ao da exposição, 1950, encontramos um texto de Navarro publicado pelo 

periódico535. O texto se intitula: Nasceu Para Nós Um Menino, e fala sobre a pobreza e a 

importância do nascimento de Jesus. Curiosamente, no mesmo ano, o jornal publica uma 

pequena nota fazendo referência ao Segundo Salão de Arte Moderna. Nela aparecem 

 
529 CALDAS, Dorian Gray. O tempo de Newton. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P.59. 
530 A ordem, [S. l.], n. 00955, 15 nov. 1938. 
531 A ordem, [S. l.], n. 02745, 15 jan. 1945. Um fato curioso se dá na leitura dessa nota. Afirma-se que 
Navarro era estudante no Recife. Se observamos a data veremos que a edição do jornal é de 1945. Navarro 
não havia nem pedido a transferência do Atheneu. Não saberia explicar tal contradição em meio as 
documentações de sua pasta escolar 
532 A ordem, [S. l.], n. 02951, 08 out. 1945.  
533 A ordem, [S. l.], n. 03580, 01 dez. 1947. Nessa nota aparece o comunicado do falecimento da avó 
materna de Navarro. Dona Clara torres Navarro. 
534 Apenas para enfatizar, que as referências são a família materna, Navarro e não a família Bilro, paterna. 
535A ordem, [S. l.], n. 04188, 02 jan. 1950.  
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apenas referências a Navarro: “No “hall “do cine Rex536 instalar-se-á amanhã o II Salão 

de Arte Moderna537 do Estado, no qual se acharão em exibição trabalhos de autoria do 

jovem Newton Navarro, aluno da escola de Belas-Artes de Pernambuco538”    

A discreta nota estabelece uma possibilidade de reflexão sobre a relação do jornal 

com a pessoa de Newton Navarro. Dias antes, ele publicara um texto cujas ideias e 

imagens seguem os moldes da Igreja, em seguida, o periódico católico concede uma 

pequena publicidade ao jovem pintor. Contudo, fora essa acanhada notícia, A Ordem não 

mais faz referências ao Modernismo navarreano, tampouco aos movimentos artísticos 

entendidos como rebeldes, que iam se instalando em terras potiguares, pelo menos até 

1950.   

Pela nota de A Ordem ficamos sabendo, então, que Navarro realizará o Segundo 

Salão de Arte Moderna de Natal. Agora ele apresenta não somente suas obras, mas de 

outros novos artistas, mostrando a sua capacidade de vinculação e criação de redes com 

outros homens do meio artístico, que serão muito importantes na construção de uma 

figuralidade para o espaço Rio Grande do Norte, durante parte do século XX. O Diário 

de Natal, da mesma forma que fez quando da primeira exposição individual de Navarro, 

dá ampla cobertura a essa nova exposição, intitulada de II Salão de Arte Moderna, 

contudo com uma diferença, os anúncios da exposição só começam a aparecer no jornal 

ás vésperas do acontecimento, talvez indicando uma diminuição do interesse do jornal ou 

da sociedade em relação ao evento. Entretanto há uma ressalva a ser feita, é importante 

saber que a exposição de Newton não foi chamada inicialmente de Salão de Arte 

Moderna, mas Exposição de Desenho e Pintura de Newton Navarro. Com o surgimento 

da segunda exposição é que passa a ser chamada de I Salão de Arte Moderna. 

O II Salão de Arte Moderna de Natal contou com a participação de Newton 

Navarro, e dos artistas plásticos Dorian Gray Caldas539 e Ivon Rodrigues de Albuquerque, 

este último paraibano: 

II Salão de Arte Moderna inauguração amanhã, no “hall” do cine Rex 
— apresentação de Dorian Gray Caldas e Ivon Rodrigues de 
Albuquerque  

 
536 O cinema Rex funcionou exatamente ao lado da casa onde Newton Navarro nasceu, na avenida Rio 
Branco. 
537 Será feita referência mais adequada sobre o II Salão de Arte Moderna. 
538 A ordem, [S. l.], n. 04237, 03 mar. 1950. 
539 Amigo e companheiro em muitos trabalhos com Newton Navarro. Artista plástico versátil, tendo 
especialidades, na pintura, tapeçaria e cerâmica. Seus textos foram de muita valia durante a pesquisa sobre 
Navarro. 
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“Teremos depois de amanhã, no “hall” do cine Rex, gentilmente cedido 
pelo sr. José Pinto Freire, a instalação do Segundo Salão de Arte 
Moderna no Estado. 

O primeiro salão realizado em Dezembro de 1948 a Janeiro do ano 
passado, efetuado na sorveteria “ Cruzeiro “, teve a mostra do pintor 
conterrâneo Newton Navarro[...] agora, com a colaboração de dois 
novos artistas — Dorian Gray Caldas e Ivon Rodrigues de Albuquerque 
— Newton Navarro organizará o II Salão de Arte Moderna que, 
certamente, alcançará o mesmo sucesso da exposição anterior. 
O salão apresentará duas seções: - óleo e carvão - na primeira aparecerá 
apenas o pintor Newton Navarro com três quadros. Na segunda Di 
Navarro apresentará 9 estudos, Dorian Gray 14, 2 a nanquim e Ivon 19 
quadros.  

Abertura da exposição será às 17:30 horas de sábado com a presença de 
altas autoridades, intelectuais, jornalistas e pessoas convidadas, sendo 
franqueada ao público durante toda semana”540.  

 

A nota do Diário de Natal evidencia o fato de que a exposição anterior passa a ser 

chama de I Salão de Arte Moderna, a partir da realização da segunda edição. Chama 

atenção, também, a forma como o jornal se refere ao pintor, hora o chamando de Navarro, 

hora se referindo a Di Navarro, podendo significar que as obras apresentadas por ele na 

exposição podiam estar assinadas destas duas maneiras. Essa variação na forma de assinar 

os quadros também se observa nos textos que publica no Diário de Natal, entre 1949 e 

1950: há textos assinados por Newton Navarro Bilro e outros apenas por Navarro. Mas 

não se encontra nenhum texto assinado por Di Navarro, porque, provavelmente apenas o 

usasse para se definir como artista plástico.  Talvez o artista ainda estivesse procurando 

uma identidade ou houvesse a preocupação em dar uma satisfação ou agradar a sua 

família, uma vez que os textos que assina com seu nome completo, se referem ao espaço 

do sertão e a família Bilro541. Navarro, em 1949, depois de sua primeira exposição em 

Natal, passou alguns meses em Angicos542, na fazenda São Miguel543, onde o pai 

trabalhava. Foi desse recesso no sertão que nasceram vários escritos sobre a infância e a 

família Bilro, temas que, se analisarmos o conjunto de sua obra, são pouco tratados.  

A nota sobre o II Salão de Arte Moderna coloca Navarro como o organizador do 

evento, conferindo a ele o lugar de liderança do movimento de renovação das artes no 

estado.  

 
540 Diario de Natal, [S. l.], n. 02149, 02 mar. 1950. 
541 Diario de Natal, [S. l.], n. 01963, 14 ago 1949. 
542 Diario de Natal, [S. l.], n. 01984, 05 set 1949. 
543 Diario de Natal, [S. l.], n. 01976, 28 ago 1949. 
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O anúncio seguinte, no Diário, reforça essa imagem de liderança atribuída a 

Navarro, ao dizer que Dorian Gray e Ivon Rodrigues estavam apenas contribuindo com a 

nova exposição de Navarro, como se a mesma não fosse um evento construído e pensado 

pelos três artistas. Navarro e Dorian se tornaram, com o passar do tempo, duas das grandes 

referências artísticas do estado, contudo, apesar da relação de amizade e de vinculação 

estética entre ambos544, há que se visualizar uma certa disputa entre eles, no que se refere, 

por exemplo, ao tema da importância da exposição inicial de Navarro, minimizada por 

Dorian545. Do ponto de vista social, não poderiam existir artistas e amigos mais diferentes: 

se Navarro encarnou a instabilidade financeira e emocional, Dorian foi a encarnação da 

estabilidade e da constância.  

Na última notícia que o Diário de Natal veiculou sobe o II Salão de Arte Moderna, 

o colunista se refere a importância do I Salão e afirma que mesmo a crítica as obras de 

um dado autor, é melhor do que o silêncio a respeito delas. Em seguida, explica que cada 

um dos participantes possui uma técnica própria, que advém de suas sensibilidades e da 

consciência de que são artistas. Logo aborda o trabalho de cada um deles, iniciando por 

Di Navarro: 

[...] Di Navarro é o mais artista dos três. Sente-se, na sua presença, não 
só a marca de uma maior experiência, como a força de uma 
sensibilidade mais viva, mais aguda, mais ardente. Do grupo dos seus 
quadros Van Goghianos, destacamos “Lua” pela suas inefáveis 
projeções e sugestões. Seu jogo de perspectivas, sua combinação de 
tintas, seu desenho, tais como no-los mostra os trabalhos em apreço, 
estão valendo por um rumo novo na sua obra. Surgem-nos mais 
objetivo, mas concreto, mais clássico, de que na exposição anterior. 
Dorian Gray Caldas é um completo abstracionista. Da massa, dos 
volumes de seus quadros, os temas e projeto em alguns índices e 
símbolos autenticamente esotéricos. Deve haver, neles, uma realidade 
interior, que se sobrepõe a uma realidade cotidiana e contingente. Por 
vezes, esse abstracionismo se reveste de tons pesados e espessos. Ivan 
(sic) Rodrigues foi profundamente prejudicado pela cartolina, (péssima 
cartolina) que não se coadunava com a pintura a lápis. O resultado é que 
a suas pinturas participaram dessa desvantagem inicial, que em muito 
predispôs contra sua arte, inclusive retirando-nos desde logo atenção 
pela má e intermitente visibilidade. Não vimos o primeiro salão, há 
quase dois anos. Mas as impressões generalizadas são as de queda de 
nível.” 

 

 
544 Navarro e Dorian Gray são artistas modernistas, essa é a vinculação, contudo são de composições 
artísticas bastante distintas  
545 MEDEIROS, Arilene Lucena de. Dorian Gray Caldas: a trajetória biográfica de um artista. 2017. 
Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, [S. l.], 2017. P. 60 



 

247 

 

  A nota termina por fazer uma avaliação que estabelece uma queda da qualidade 

em relação ao evento anterior, apesar de que as críticas foram direcionadas apenas a Ivon 

Rodrigues e os maiores elogios a Navarro, como artista consolidado. Apesar da pouca 

idade, é perceptível que, desde a chegada a Pernambuco, Navarro se destaca. Não foi por 

acaso que o mesmo rapidamente ocupou um espaço entre os grandes da arte 

pernambucana, dos anos 1940 e 1950, trabalhando no Diário de Pernambuco. Navarro 

foi, por excelência o artista da imagem, do desenho, da pintura, mas também da literatura. 

Contudo, existe outra faceta fundamental da arte navarreana que não pode ser esquecida: 

a sua produção para o teatro. Em Recife, Navarro também entra em contato com o teatro 

moderno e, ainda na capital pernambucana, começa a experimentar a dramaturgia, tanto 

como ator, quanto como produtor, escritor e cenógrafo. Dorian Gray, assim se refere a 

produção teatral navarreana: 

“Há um viés de Newton pouco conhecido: o teatro. Eu me lembro que 
ele criou uma espécie de teatro experimental. Tinha esse sentido de 
fazer experiências novas com o teatro novo. Garcia Lorca, O’Neil, Jean 
Paul Sartre. De Jean Paul Sartre, eu participei porque estive na 
encenação da peça O Muro, que Newton montou”546.  

Dorian corrobora com a opinião de que o teatro navarreano seja a faceta menos 

conhecida e estudada de Newton Navarro, mas ao mesmo tempo reconhece, em sua 

produção teatral, a inovação e genialidade precoce, já que Navarro, mal havia completado 

21 anos, revolucionava as artes cênicas no Rio Grande do Norte, evidenciando uma 

capacidade de caminhar por várias manifestações artísticas diferentes. O teatro 

navarreano é mostrado como experimental, assumindo um caráter inovador e pioneiro no 

cenário potiguar. Um outro elemento a ser levado em conta é a sua formação intelectual 

cosmopolita, demonstrada pela enumeração de autores que teriam sido por ele encenados. 

No entanto, a referência a Jean-Paul Sartre e a sua obra O Muro, indicia, mais uma vez, 

a importância que a filosofia existencialista teve na formação do pensamento e da 

sensibilidade de Newton Navarro. 

A primeira referência a atuação de Navarro no campo do teatro é de 1946. Ele 

faria parte de um grupo chamado Teatro do Estudante, que encenava a peça, A Barbada, 

sob a direção de Marcelo Fernandes. Navarro e Luiz Maranhão aparecem como 

protagonistas547. Em 1946, Newton Navarro contava com apenas 18 anos e ainda se 

 
546 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.53. 
547 OTHON, Sônia Maria de Oliveira. Dramaturgia da cidade dos Reis Magos. [S. l.]: Edufrn, 1998. p.32. 
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preparava para ir para Recife, o que mostra que a capital de Pernambuco veio apenas 

burilar aquele que já se desenhava como um artista diverso.  

3.6 UM TEATRO NAVARREANO. 

 

Marcelo Fernandes foi um dos amigos mais próximos de Navarro e um dos 

indivíduos responsáveis pela modernização do teatro no Rio Grande do Norte. Fundou, 

juntamente com Newton Navarro, Os Farsantes, grupo de teatro amador, muito atuante 

nos anos de 1950. Em depoimento, Marcelo Fernandes apresenta uma série de 

informações relevantes para se compreender o papel desempenhado por Navarro nas artes 

potiguares, no início de sua carreira: 

Depois, com o apoio e a inteligência de Navarro, fundamos o conjunto 
de teatro amador. Encenamos algumas peças e com um sucesso 
retumbante e inacreditável. Éramos “Os Farsantes”. A primeira peça 
que encenamos chamava-se Cantam as Harpas de Sião. Peça de Ariano 
Suassuna, no antigo Teatro Carlos Gomes, hoje Alberto Maranhão. 
Naquele tempo tínhamos certa liderança. Natal era um polo, mas era 
uma cidade muito carente. A gente chegava com ideias novas que os 
antigos não acompanhavam. O que é que nós, os meninos, iríamos 
fazer? Quem escolheu a peça foi Navarro. Ele tinha visto a encenação 
no Recife, pelo Teatro de Estudantes de Pernambuco, então ele nos 
trouxe as ideias e aqui concretizamos548. 

 

O depoimento inicia, fazendo referência à importância de Navarro como um 

incitador da arte no estado, tendo em vista a iniciativa de fundar uma companhia de teatro 

amador e da liderança que o grupo passou a ter na cidade, tornando Natal um polo de 

desenvolvimento das artes no estado, apesar das dificuldades de recursos e da falta de 

aceitação das novidades apresentadas pelos jovens artistas. Os Farsantes foi fundado no 

período entre a realização do I Salão de Arte Moderna e do II Salão, indicando a agitação 

cultural pela qual a cidade do Natal passava no período. Mais uma vez se evidencia a 

importância da cidade do Recife, tanto para a formação artística de Newton Navarro, 

quanto para o desenvolvimento das artes nos estados vizinhos. Marcelo Fernandes se 

refere ao fato de que Navarro conhecera na capital de Pernambuco a peça de Ariano 

Suassuna (Cantam as Harpas de Sião), que resolve encenar em Natal. 

 
548 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p,75. 
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A dramaturgia navarreana não é longa mais foi profícua, constando de duas 

adaptações: de O Muro de Jean Paul Sartre549, e de As Mãos, um conto de Sherwood 

Anderson. O detalhe é que Navarro continua acompanhado do grupo de amigos que 

estavam também estudando em Recife como o primo Moacyr de Gois, Lenine Pinto, 

Ticiano Duarte e Marcelo Fernandes550. Os contatos com a cidade do Recife, que Navarro 

continuava estabelecendo, e a repercussão que essa movimentação teatral gerou em Natal, 

terminou por ser noticiada no Diário de Pernambuco551, jornal onde Navarro havia 

trabalhado: 

O jovem pintor Newton Navarro revolucionou o meio intelectual da 
sociedade natalense com a adaptação teatral e encenação de O Muro, de 
Jean Paul Sartre, nos melhores modos do teatro moderno, vencendo 
todos os obstáculos, desde a falta de palco ao material para cenários e 
os demais requisitos técnicos e até a indiferença do cônsul francês em 
Natal. Newton Navarro deu ao público uma excepcional demonstração 
de bom gosto literário e capacidade de realização”.  

   

O Diário de Pernambuco enfatiza as dificuldades que o jovem escritor Newton 

Navarro teve que vencer para realizar a adaptação, inclusive a indiferença do cônsul 

francês. A nota além de informativa sobre o evento, afirma Navarro como intelectual, de 

bom gosto literário e capacidade de realização, enunciados que já apareceram várias 

vezes de maneira similar no decorrer do trabalho. É importante ressaltar a relação que 

Newton Navarro manteve com a mídia, no período, o que em muito contribuiu para sua 

consagração como artista. Seja em Natal, com o Diário de Natal ou em Recife, com o 

Diário de Pernambuco, Navarro sempre foi muito bem tratado pela crítica jornalística, 

sendo sempre apresentado como um artista versátil, moderno e de profundo 

conhecimento. Em Natal, por exemplo, a peça O Muro, montada por ele, mereceu o 

seguinte comentário do Diário de Natal: 

 

 

 Encenado “O Muro de Sartre”  
 Magnífica estreia de “Os Farsantes” no C.T.P552. 
 

 
549 Pela primeira vez em Natal, foi feita uma trilha sonora instrumental para um peça de autoria de Marcelo 
Fernandes. OTHON, Sônia Maria de Oliveira. Dramaturgia da cidade dos Reis Magos. [S. l.]: Edufrn, 
1998. p.73. 
550 OTHON, Sônia Maria de Oliveira. Dramaturgia da cidade dos Reis Magos. [S. l.]: Edufrn, 1998. p.32. 
551 Diário de Pernambuco [S. l.], n. 00246b, 1949. 
552 Conjunto Teatral Potiguar. 



 

250 

 

“Os Farsantes”, novo conjunto de amadores natalense, levaram ontem 
a cena do palco do conjunto teatral potiguar, “O muro” de Jean Paul 
Sartre. O discutido filósofo do existencialismo numa festa de arte 
dedicada exclusivamente aos convidados. 
A referida peça adaptada para o teatro pelo pintor e poeta Newton 
Navarro, de um conto de Sartre, contribuiu com sua apresentação para 
o início de uma fase verdadeiramente revolucionária e inédita para o 
teatro natalense, não só pelo tema exposto, como igualmente pelo efeito 
da luz e cenário. Idealizados e executados por Navarro. [...] Antes de 
iniciada a apresentação Newton Navarro explicou para os presentes a 
nova arte de cenário e luz que vivem a mesma intensidade e o drama 
dos personagens da peça [...]” 

 

O Diário enfatiza a novidade da luz e do cenário, trazida pela peça montada por 

Navarro. O uso da luz como elemento de composição da dramaticidade da peça. 

Aparentemente Navarro, da mesma forma que foi para a pintura e para o desenho, acaba 

um por se tornar o consolidador do teatro moderno em Natal, tendo uma ação bastante 

significativa, como dramaturgo, diretor, ator e produtor553. Navarro procura associar 

elementos do teatro grego às nova propostas estéticas e temáticas. A luz como elemento 

cênico554 incidindo sobre o atores (cada ator, possuía uma luz especifica que dava ao 

mesmo, parte da composição de sua identidade como personagem) foi uma marca 

significativa de sua participação na dramaturgia natalense, como também o falar coloquial 

dos personagens, mostrando mais uma vez sua busca por uma estética popular, que 

procurava imprimir na sua produção artística. O uso da luz por Navarro também está 

associado à sua formação como pintor, os temas abordados no teatro, não se distanciavam 

daqueles que tratava em sua produção plástica e literária. Profundamente influenciado 

pelos existencialistas franceses e pelos escritores americanos do período do pós Segunda 

Guerra Mundial (1939 -1945), funda, nos anos 1950, junto com outros expoentes da arte, 

da literatura e do jornalismo na cidade, io grupo de teatro chamado: Teatro Experimental 

de Arte, que deu continuidade as transformações pelas quais o teatro potiguar passava.  

 Entre suas obras dramatúrgicas, duas chamam a atenção por estarem associadas 

ao mundo da religiosidade555 e da angústia: Um Jardim chamado Getsêmani e O Caminho 

 
553 Indivíduo responsável por auxiliar os atores durante a encenação, dando orientação de fala e 
posicionamento. Marcelo Fernandes posteriormente afirma que eles próprios foram os responsáveis pela 
abolição do ponto, outra inovação em Natal do grupo de artistas que se aglutinava em torno de Navarro. 
ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: 
Editora da UFRN, 2013.p. 77. 
554 Em 1952, Meira Pires já havia usado esse recurso em uma Peça intitulada “Mulher de Preto”. OTHON, 
Sônia Maria de Oliveira. Dramaturgia da cidade dos Reis Magos. [S. l.]: Edufrn, 1998. p.74 
555 JUNIOR, Manoel Onofre. Contistas Potiguares. Natal: Sebo Vermelho, 2003. p.181 
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da Cruz. Mais uma vez Navarro utiliza a linguagem artística para se expressar em um 

discurso marcado pela espera, pela angústia e pelo sentimento de traição. A primeira peça, 

Um Jardim chamado Getsêmani, foi dirigida por Wilson Maux, e como o próprio título 

indica, tem como tema a traição. É bom lembrar que o Jardim de Getsêmani é um 

referência bíblica, no Novo Testamento, tratando do dia em que Judas indicou aos 

soldados romanos quem era o Nazareno. Getsêmani é o lugar da prensa das olivas para a 

produção do azeite e foi o lugar da agonia de Cristo e onde foi preso: 

“Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes 
disse: 

-sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. 
Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí 
ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: 

-a tristeza que estou sentindo é tão grande, que é capaz de me matar. 
Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, 
ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e chorou no chão e orou: 

⁃ Meu pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento! Porém 
que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres556” 

 
A passagem do Novo Testamento evidencia o sofrimento do Nazareno que sabia 

que seria traído por um dos seus discípulos. Jesus vive um momento de angústia com a 

concretização, num futuro iminente, de seu destino de sofrimento e dor que sabia que 

teria que enfrentar. Talvez uma das coisas mais significativas nessa passagem, que 

remeteria a vida do próprio Navarro, é que esse é o momento em que Jesus sofre por se 

saber traído, traição que é constantemente mencionada por Navarro, como um traço de 

sua própria existência. Além da injustiça de que se considerava vítima, por não ser 

compreendido e aceito naquilo que desejava e sentia. A frustração de não poder assumir 

sua opção sexual e ser julgado por ela pela sociedade, que colocava seu comportamento 

sexual acima de sua arte e da importância dela para a cidade do Natal e para o estado do 

Rio Grande do Norte, o leva a se sentir martirizado como o Nazareno. Navarro é o 

existencialista angustiado, vivendo à beira da náusea, suspenso entre o ser e o nada, que 

o lugar sem lugar da homossexualidade o reservava, por isso não é de se estranhar a 

escolha do título da peça como algo relacionado a sua própria vida. Ele se sentia abatido 

como Cristo, na noite do início de seu calvário, em meio ao Jardim das Oliveiras. Mas, 

ao contrário do que se possa pensar, a peça não trata do evento bíblico em si, mas tenta 

 
556 Mateus: 26, 36-39. 
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fazer “[...] um paralelo entre a situação tensa e angustiante vivida por três soldados, 

resistindo ao inimigo, em uma igreja de uma cidadezinha sitiada, e o drama do Cristo, 

antes de ser entregue a julgamento. Num e noutro caso, a aflição e a traição dão a 

tônica[...]557”. Ao usar no título o artigo indefinido “um” antes de Jardim chamado 

Getsêmani, Navarro está indicando que há a possibilidade de existirem outros lugares de 

angustia e traição, como o Jardim em que Cristo sofreu e foi traído, ele poderia estar 

presente em outras vidas, como a dele provavelmente.  

Um Jardim chamado Getsêmani558 foi escrita em 1957, mas apenas encenada em 

1964. O título da obra bem que poderia ser a imagem síntese da vida de Navarro, pelo 

menos aquela que ele construiu constantemente. A outra peça, O Caminho da Cruz, 

possui explicitamente um caráter religioso, tratou-se de uma encenação itinerante pela 

cidade do Natal, durante a Semana Santa, do ano de 1966. A ideia era que a cidade fosse 

o próprio cenário da Via Sacra, realizando paradas em alguns prédios significativos para 

o cortejo, como por exemplo, no Tribunal de Justiça, onde ocorreu o julgamento de Cristo. 

A peça foi encenada pelo Grupo de Amadores de Natal e a direção coube a Celso da 

Silveira. No dia da apresentação, o Diário de Natal publicou um convite feito pela 

Prefeitura da cidade: 

“O prefeito Agnelo Alves559 convida o povo natalense para assistir o 
(sic) espetáculo artístico-religioso que a Prefeitura de Natal promoverá, 
através do DEPARTAMENTO DE TURISMO E CERTAMES560, 
encenado pela primeira vez nas ruas da cidade o alto sacro O Caminho 
da Cruz.  
A representação itinerante, inédita na vida de Natal, se constituirá uma 
homenagem da edilidade a todos os cristãos natalense, nos grandes dias 
da Semana Santa, e dentro do espírito ecumênico que anima toda a 
igreja de Cristo. 
O espetáculo processional de fé e arte cristã terá início, hoje às 20 hs. 
Partindo da frente do Tribunal de Justiça, na avenida Junqueira Aires 
— primeiro ato da grande Via Sacra — prosseguindo até a praça Pio 
X”. 

                                                                         
Natal, 6 de abril de 1966561 

 
557 OTHON, Sônia Maria de Oliveira. Dramaturgia da cidade dos Reis Magos. [S. l.]: Edufrn, 1998. p.73. 
558  As informações trazidas nesse trabalho sobre a produção teatral navarreana foram retiradas de 
Dramaturgia da cidade dos Reis Magos / Sônia Maria de Oliveira Othon, contudo há uma certa contradição 
entre as datas apresentadas e aquelas existentes em depoimentos e nos jornais da época. Outros registros 
que aparecem, não foram devidamente referenciados, e não foi possível ter acesso as fontes originais. Eis 
ai, a ramificação da arte navarreana que mais precise de estudos.  
559 Prefeito de Natal entre 1966- 1969. Agnelo é irmão de Aluízio Alves governador do estado entre 1961-
1966. 
560 A grafia em letras maiúsculas é da própria nota do jornal. 
561 A data que consta em OTHON, Sônia Maria de Oliveira. Dramaturgia da cidade dos Reis Magos. [S. 
l.]: Edufrn, 1998.  
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A nota-convite do prefeito de Natal, não oferece informações referentes ao autor 

da obra, contudo a apresentação se mostra efetivamente inovadora para os parâmetros de 

uma cidade como Natal. Dar a possibilidade das pessoas participarem de um evento dessa 

magnitude, em que o teatro estaria a disposição das pessoas comuns, sem precisarem estar 

fechadas em salões. Parece muito com as iniciativas de Newton Navarro sempre 

preocupado em enfatizar que a arte é para as pessoas comuns e não apenas para poucos. 

Arte é para o povo e não para meia dúzia de “viciados” em folhinha e nem para os 

snobs562, já havia afirmado. A iniciativa inovadora, no entanto, não contou com nenhuma 

cobertura da imprensa. Os dois principais jornais da cidade, o Diário de Natal e o Poti, 

não fazem referências ao espetáculo itinerante da Semana Santa, em suas edições 

posteriores. A outra peça escrita por Navarro foi Hoje tem Poesia (1966), com direção de 

Celso da Silveira e música de Veríssimo de Melo e Mirabeau563.  O espetáculo foi 

produzido para enaltecer a cidade do Natal, partindo da produção dos poetas do estado. 

Hoje tem Poesia unia poesia, música e teatro, mostrando mais uma vez a versatilidade do 

artista Newton Navarro.   

Em O Caminho da Cruz (1966), a relação com o sofrimento e posterior salvação 

é bastante evidente. A Via Sacra é o caminho percorrido por Cristo até o local de sua 

execução: o monte Gólgota. Cada parada que faz no trajeto é marcada por um 

acontecimento que aproxima Jesus do momento final, em que receberia a redenção. O 

sofrimento, a dor, o corpo torturado pelo chicote, a coroa de espinhos, a queda e até 

mesmo o peso da cruz, transfiguram o corpo de Cristo, o aproximando do momento de 

sua morte. Talvez Navarro visse a sua vida como um caminhar marcado por quedas, dores 

e sofrimentos. Sua vida, talvez fosse para ele, uma pesada cruz a carregar. Há, em sua 

obra, uma evidente identificação com o sofrimento de Cristo. Para Navarro não há a 

ressurreição nem tão pouco a salvação.  Navarro se projeta em sua obra, como um 

indivíduo angustiado e sofrido, constituído por seus Cristos crucificados, por seus São 

Sebastiões flechados e por seus São Franciscos chagados, que se arrastam pela caatinga 

espinhenta, recoberta por cactos564.  

 
562 Ver nota 44 do presente capítulo. 
563 Diario de Natal, [S. l.], n. 07935b, 12 nov 1966. 
564 Referências a pinturas e desenhos de Navarro. 
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A outra obra, Hoje tem Poesia, cuja temática é a cidade do Natal,  tema central na 

produção navarreana, materializa sua visão dual da espacialidade da cidade e do próprio 

estado do Rio Grande do Norte, dividida entre as paisagens e personagens do sertão e do 

mar. Um espaço entre o seco do asfalto, do paralelepípedo, da caatinga, e o liquido do rio 

Potengi e das praias, espacialidade que oscila entre o elemento feminino da água, que 

remete a figura de sua mãe, fluida, coleante, envolvente e o elemento masculino da terra 

hostil e rústica, que remete ao espaço do sertão e a figura de seu pai, seco, viril, 

pontiagudo. 

Navarro é um sujeito dividido entre dois mundos. Vivia dividido entre a Cidade 

Alta onde representava o papel de um artista de sucesso, próximo a figuras da vida política 

e intelectual da cidade, um mundo apolíneo e a vida assumida nas madrugadas da Beira 

Rio e da Redinha, junto aos pescadores, marinheiros e cabeceiros, que no anonimato, 

levavam os pecados para O Outro Lado do Rio Entre os Morros, o espaço dionisíaco por 

excelência, para Navarro. A sua via sacra foi uma vida inteira que teve que viver entre a 

oficialidade de uma vida pública conforme as normas e a marginalidade de desejos 

proibidos, considerados anormais segundo as regras de uma família sertaneja, de uma 

educação mariana no Colégio Marista, de uma Natal que consumia sua arte moderna, 

mais ao mesmo tempo, se mantinha anacronicamente tradicional e preconceituosa. 

Preconceito esse presente na subjetividade do próprio Navarro e manifestado em seu 

comportamento e em seu corpo transmutado pelas bebedeiras. Navarro vive entre o Recife 

e Natal, entre o apolíneo e o dionisíaco; essa dialética gera a sua arte. 

Mas a liderança artística de Navarro não possui dualidade. Os relatos já trazidos 

evidenciam um sujeito que aglutinou em torno de si uma serie de artistas e potencializou 

as manifestações modernistas, sendo o líder de uma geração. Marcelo Fernandes contribui 

com mais um depoimento,   

[...] fundamos o Teatro de Estudantes. Nós nos entrosamos com uma 
ideia audaciosa e fundamos uma academia de letras. O nome era maior 
que a academia e todos nós: Academia Histórico e Cultural do Rio 
Grande do Norte. Imagine a pretensão. Era uma academia que 
funcionou na av. Rio Branco, esquina com a rua Heitor Carrilho. Nós 
conseguimos por empréstimo a sala principal, de entrada, onde 
funcionou a escola de música do maestro e meu professor, além de meu 
amigo, Waldemar de Almeida. Ali instalamos a academia, nosso 
primeiro grande movimento. [...] Navarro foi um dos primeiros a 
chegar. Escolheu Voltaire (sic) como patrono de sua carreira. E com ele 
vieram os jovens Moacyr de Góes, Pedro Mendes, Grimaldi Ribeiro de 
Paiva, João Ururahy, aos quais nos juntamos na companhia de Walflan 
de Queiroz, Reginaldo Teófilo da Silva, Rui Xavier Bezerra, Lenine 
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Pinto, Geraldo Carvalho e Pedro Firmino [...]. No final da década de 40 
nós criamos os Farsantes. Um novo grupo de vanguarda para fazer 
teatro experimental de arte. Navarro na primeira linha de todo esse 
trabalho criativo. [...] Para realizar muito dos nossos sonhos contamos 
sempre com a presença mágica de Navarro[...]565” 

 
As informações fornecidas por Marcelo Fernandes ajudam a compor o quadro que 

já vinha sendo pintado pela pesquisa: a relevância de Navarro para as artes do estado do 

Rio Grande do Norte. Suas contribuições foram além da consolidação do modernismo 

como movimento estético, mas como um aglutinador de jovens artistas que caminharam 

pelas mais diversas manifestações artísticas. Segundo o relato, Navarro estava presente 

na fundação de pelo menos dois grupos de teatro amador, que introduziram nas práticas 

teatrais novos temas e técnicas que revolucionaram o olhar566 do público natalense, além 

de ter fundado e participado de agremiações artísticas e literárias, sem mencionar Os 

Salões de Arte Moderna. Ator, pintor, desenhista, escritor, cenógrafo e dramaturgo, 

Navarro se apresenta como o centro criativo de toda essa dinâmica que se desenrolava no 

pós-Segunda Guerra, em Natal. A capacidade de agregar, aos seus projetos, os mais 

jovens foi fundamental para fazer emergir toda uma geração de artistas-intelectuais no 

Rio Grande do Norte, que vieram a compor os quadros artísticos, políticos e jornalísticos, 

durante toda a segunda metade do século XX. Mas é necessário questionar o que gerou a 

possibilidade de tanta efervescência intelectual. Por que apenas posteriormente a Segunda 

Guerra se tem, no estado, o desencadear desses movimentos artísticos intensos, variados 

e em ruptura uma realidade anterior? 

3.7 ARTE E POLÍTICA NO RIO GRANDE DO NORTE: NAVARRO À SERVIÇO 
DO ESTADO. 

 

Já é sabido que a arte é um produto, uma manifestação das subjetividades, 

despertadas por uma miríade de variáveis coletivas e individuais. O Modernismo em 

Natal e no estado do Rio Grande do Norte não foi simplesmente o desejo de Newton 

Navarro ou do seu grupo de intelectuais, que em sua maioria havia ou estava estudando 

em Recife. Mas sobretudo, pelo ambiente que em Natal se estabelecia, pós-Segunda 

 
565 O poti, 21 de março de 1993. Acervo pessoal de Claudio Galvão. 
566  Uso a expressão olhar em um parâmetro conceitual, da mesma maneira que fiz anteriormente. O olhar 
é uma construção cultural recoberta por afetos, sendo uma projeção das subjetividades sobre aquilo que é 
visto, elaborando dessa maneira uma variedade de discursos e verdades. 



 

256 

 

Guerra Mundial. Os governos que se sucederam, tanto em nível municipal, em se tratando 

de Natal, quanto em nível estadual, foram importantes para estabelecer um ambiente 

propício para a produção e divulgação das artes; A presença estadunidense alterou a 

estrutura física da cidade, no que se refere a sua constituição espacial e ao ordenamento 

urbano. Casas, ruas, pavimentação, um novo estilo arquitetônico, tudo isso contribuiu 

com a formação de uma nova Natal. A essas mudanças se somam as práticas e hábitos 

trazidos por milhares de militares em um contexto de guerra, morte e destruição para um 

lugar cercado por dunas, margeado por um rio, em que o tempo colonial parecia ter sido 

cristalizado em comportamentos religiosos, condutas familiares rigidamente tradicionais. 

A permanência estadunidense em Natal impactou as sensibilidades dos natalenses em 

todas as esferas, dando uma tônica de modernidade, fluxo, mudança para a cidade. Dessa 

maneira os governos do estado, e da cidade do Natal foram imbuídos pelo espirito da 

modernidade e empreenderam uma verdadeira corrida de transformações associadas à 

continuidade do processo iniciado pela presença americana. O primeiro desse governos 

foi o de Sylvio Pizza Pedroza. 

Sylvio Pedroza567 foi prefeito de Natal (1946-1950), aos 26 anos, indicado por 

João Câmara, presidente do PSD e um dos comerciantes mais importantes do estado. 

Estudou no Atheneu, onde foi aluno de Câmara Cascudo, depois complementou seus 

estudos no Rio de Janeiro, finalizando-os em Londres. Descendente da antiga oligarquia 

Albuquerque Maranhão, chegou, posteriormente, ao governo do estado, no ano de 1951, 

após a morte, em um acidente de avião,568 do governador eleito Dix-Sept Rosado. Pedroza 

contava com apenas 33 anos.  Um tipo alto e desportista, sempre muito bem vestido, 

próximo de Câmara Cascudo, concedendo-lhe o cargo de historiador da cidade.   No 

decorrer de sua carreira construiu uma imagem de político arrojado e inovador. Foi 

presidente Banco do Nordeste, subchefe da Casa Civil durante o mandato presidencial de 

Juscelino Kubitschek (1956-1961) e Joao Goulart (1961-1964) e ocupou o cargo de 

procurador da Caixa Econômica Federal. Entre suas principais realizações no Rio Grande 

do Norte tem-se: 

 
 

567 MACHADO, João Batista. Resgate da memória política. [S. l.]: Dep. Est. de Imprensa, 2006. p. 391-
396. 
568 O avião do Governador caiu no rio do Sal, estado de Sergipe. Sobre esse fato existe uma curiosidade. 
Havia uma crendice popular que o marrom poderia trazer azar, no dia da posse de Dix-Sep Rosado, ele 
usava um terno marrom, o fato é que faltou energia e a posse foi assinada a luz de velas. As pessoas acharam 
aquilo mau pressagio. Quando o avião do governador caiu no rio Do Sal, Dix-Sep estava usando o mesmo 
terno da posse. 
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[...] ampliação do sistema rodoviário, início da pavimentação das 
estradas; motomecanização da agricultura; Intervenção decisiva do 
setor público na agricultura; Criação de 10 cursos normais regionais no 
interior do estado (Nova Cruz, Ceará Mirim, Pau dos Ferros, Martins, 
Apodi, Florânia, Alexandria, Angicos, Açu e Macau); Prédio do 
Instituto de Educação; Prédio do quartel da polícia militar, bem como, 
renovação material e seu aparelhamento; Reforma e reinstalação do 
edifício do palácio do governo; Apoio ao desenvolvimento cultural do 
estado; Reaparelhamento e atualização do mecanismo fiscal; Criação 
das cadeiras de ensino rural, história e geografia do Rio Grande do 
Norte, nas escolas normais de Natal e de Mossoró; Construção do atual 
prédio do Atheneu; Ginásio Sylvio Pizza Pedrosa, primeiro ginásio 
esportivo coberto do Nordeste. Foi nessa época que surgiu o bairro de 
Santos Reis, com a desapropriação de vários terrenos para a construção 
de residências pelos interessados, e a celebração anual da festa dos Reis 
no dia 6 de janeiro. Foi também no seu governo que o palácio do 
governo recebeu oficialmente a denominação de palácio Potengi”569 

 
As informações acima constroem uma identidade de político modernizador570 e 

preocupado com a educação. Sylvio Pedroza, vai durante a sua carreira no estado, 

elaborando uma figuralidade de homem público arrojado. Para tal contou com o apoio 

tanto da imprensa como do intelectual mais influente do estado, Câmara Cascudo571, 

lembrado que foi Pedroza quem encomendou a Cascudo a redação de uma história do 

município do Natal e do estado do Rio Grande do Norte.  A relação entre os dois ia além 

da amizade, uma vez que havia muitos interesses políticos e pessoais envolvidos, como 

por exemplo, o financiamento da edição do livro de Cascudo, História da Cidade do 

Natal.572   

Em relação à capital do estado, Pedroza foi responsável por um reordenamento 

urbano da cidade, aproveitando as melhorias que os norte-americanos implementaram 

durante a guerra. Utilizando-se dos equipamentos deixados por eles, o prefeito Sylvio 

Pedroza, em 6 meses, construiu a Avenida Circular573 margeando a Praia do Meio, 

 
569 SUASSUNA, Luiz Eduardo Brandão; SILVA, Marlene da. História do Rio Grande do Norte. Natal: 
Sebo Vermelho, 2005. p.77. 
570 Nesse aspecto é bom enfatizar que modernidade e modernização não são as mesmas coisas. O Governo 
de Pedroza se caracterizou muito mais por uma modernização do que pelo elemento da modernidade. 
TORQUATO, Arthur Luís de Oliveira. O plantador de cidades e a criação do espaço moderno: a 
construção de uma Natal moderna na administração Sylvio Pedroza (1946-1950). 2011. Dissertação 
(Mestrado em História) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, [S. l.], 2011, p,20. 
571 TORQUATO, Arthur Luís de Oliveira. O plantador de cidades e a criação do espaço moderno: a 
construção de uma Natal moderna na administração Sylvio Pedroza (1946-1950). 2011. Dissertação 
(Mestrado em História) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, [S. l.], 2011. p,24. 
572 CASCUDO, Luís da Câmara. História da Cidade do Natal. Natal: IHGRN, 1999. 
573 CASCUDO, Luís da Câmara. Perfil da república no Rio Grande do Norte (1889 - 2003). [S. l.]: DEI, 
2000.  p.73. 
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chegando até o bairro das Rocas, que foi pavimentado, eletrificado e finalmente integrado 

a cidade, ao mesmo tempo nascia o bairro de Santos Reis574, presente na obra de Navarro, 

Como se Perdeu o Gajeiro Curió.575  Durante os governos de Pedroza, Newton Navarro 

assistia as transformações da cidade e a reconfiguração de seus espaços, o que veio a 

afetar sua relação com a própria Natal e consigo mesmo. Basta percorrer minimante a 

produção navarreana que se percebe uma omissão sistemática a respeito dessa 

modernização, seja aquela feita durante a guerra pelos americanos ou essa realizada pelo 

prefeito Pedroza. As reformas Pedrozianas constam da construção de novos espaços, 

destruição de antigos e ressignificação de outros, com isso houve uma impactação na vida 

cotidiana das pessoas que vivem na cidade. Newton Navarro acompanhou esse processo 

entre a ida para Recife e a inauguração do seu Salão de exposição, em 1949. O artista 

Navarro projeta em suas obras uma insatisfação com esse processo de modernização, à 

medida que não a incorpora ao imaginário que tece sobre o espaço da cidade, se negando, 

peremptoriamente, a registrar as reformas urbanas realizadas pela Prefeitura. O silêncio 

navarreano é apresentado em suas imagens como forma de negação, quase protesto pelas 

mudanças do espaço urbano natalense, pois estes   são produtores de memória. Sendo 

assim a obra de Navarro também o é, uma vez que recria um mundo desfeito pela 

modernização dos anos do pós guerra. Essa ação de Navarro ajuda a mostrar como a 

modernização não é necessariamente modernidade e de que maneira isso afetou as 

pessoas em Natal, principalmente, aquelas que residiam nesses espaços em 

transformação, os pobres e trabalhadores, prostitutas, cabeceiros, pescadores e 

jangadeiros.   Espaços frequentados por Navarro, e uma miríade de personagens que 

habitavam esses lugares e se constituíram como temas das obras navarreanas.   

Essas reformas foram necessárias, a um tempo, para justificar o próprio governo 

de Sylvio Pedroza, mas também pelas demandas de moradia, ocasionadas pelo aumento 

da população, desde a guerra576. A noção de modernidade em Natal está associada a essas 

mudanças urbanas, em regiões específicas, que são tomadas como se fossem uma Natal 

completa, contudo, o alvo das reformas são os lugares. O mundo artístico navarreano é 

composto pelos chamados bairros exteriores577, denominação dada por Câmara Cascudo. 

 
574 Na realidade, para a espacialização navarreana as Rocas, Santos Reis, Canto do mangue e a Ribeira 
fazem parte do já discutido Beira Rio. 
575 NAVARRO, Newton. De Como Se Perdeu o Gajeiro Curio. [S. l.]: Lima, 1978. 
576 TORQUATO, Arthur Luis de Oliveira. O plantador de cidades e a criação do espaço moderno: a 
construção de uma Natal moderna na administração Sylvio Pedroza (1946-1950). 2011. Dissertação 
(Mestrado em História) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, [S. l.], 2011. P. 52. 
577 Correspondem ao complexo Beira Rio.  
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A construção de paisagens modernas em Natal, motivou Navarro a estabelecer uma 

figuralidade oposta àquela que se estabelecia através de pavimentações e eletrificações. 

A Natal navarreana é a cidade regida pelo tempo da natureza, da iluminação noturna da 

lua, das estrelas ou do fogo de Santelmo no alto das embarcações que singravam o 

Potengi. Uma Natal anterior à construção da Avenida Circular e da derrubada das dunas. 

Navarro estabelece sua figuralidade exatamente a partir desses chamados bairros 

exteriores. Descreve os pobres, o meretrício com suas prostitutas, os ofícios dos 

pescadores e marinheiros. A produção navarreana é etnográfica, antropológica e social, 

sendo um documento sensível, que ajuda o pesquisador ou o leitor a compreender a 

história como parte de uma construção subjetivas, abordando outras possibilidades de se 

perceber o social e o político.  Navarro escreve, pinta e desenha sobre os desafortunados, 

mendigos e seus lugares. Suas pinturas são sobre santos martirizados, chagados 

construindo um olhar para os miseráveis e excluídos, para os invisíveis sociais. Tendo, 

assim, uma obra voltada para os abandonados, uma forma de reação social aos 

movimentos de modernização voltado para atender as demandas das elites. Acuado por 

imposições sociais vindas uma sociedade tradicional, ele próprio era sustentava e fazia 

parte dessa ordem que o excluía, pelo menos em seu lado apolíneo.  

 Navarro se apresenta como um criador de mundos, quando estabelece que os 

espaços tradicionais delineados por Cascudo no livro História da Cidade do Natal, se 

tornassem espaços da boemia e da tradição da cidade antes da modernidade oligárquica 

do início do século XX, da presença estadunidense e da modernização empreendida por 

Sylvio Pedroza. Navarro contribui com a construção de uma identidade desses lugares, 

entendidos como populares, como o habitat do homem rústico e simples. 

A modernidade em Natal foi anacrônica porque não correspondeu a construção de 

novas formas de relações sociais, não levando a alterações significativas nos papeis 

sociais, nem tampouco na maneira que a pessoas encaravam o cotidiano578. A 

modernização pedroziana em Natal, não cuidou da saúde, nem muito menos da educação 

dos indivíduos que habitavam os espaços dos pobres alterados e transtornados pelas 

reformas modernizadoras, apenas impôs novos fluxos e novas maneiras de se experênciar 

o mundo, de ao se deslocar pelas ruas calçadas, ao ver a eletricidade esticando o dia e 

 
578 TORQUATO, Arthur Luis de Oliveira. O plantador de cidades e a criação do espaço moderno: a 
construção de uma Natal moderna na administração Sylvio Pedroza (1946-1950). 2011. Dissertação 
(Mestrado em História) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, [S. l.], 2011. p.19 
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estabelecendo novas práticas de sociabilidade. Por isso, o governo de Pedroza está mais 

associado a uma modernização do que a modernidade. 

 A cidade do Natal em 1949, foi o lugar da primeira exposição da arte moderna no 

estado, foi a cidade dos americanos durante a Segunda Guerra, mas nada disso fez a 

cidade perder ares provincianos, com refregas públicas entre homens importantes da 

cidade ou de tipos humanos que escapam as cores do capitalismo e da modernidade, como 

relata Djalma Maranhão579 em suas crônicas580 no Diário de Natal,    

A Tavares de Lira e a Dr. Barata581 foram teatros de verdadeiro 
pandemônio, de confusões memoráveis, com a participação da gente 
mais ilustre da cidade. Foi na Tavares de Lira que o velho e honrado 
Samuel de Góes582, durante as duríssimas lutas do Partido Popular 
contra o governo de Mário Câmara583, foi preso pelo investigador Fumo 
Ruim584. No Café Globo, arrebentarem-se bancas e quebraram-se 
dúzias de cadeiras no “rolo” em que participaram Francisco 
Varela585[...] e o deputado Dix- Huit Rosado586 numa refrega por causa 
de uma questão de minas de gesso, levaram tudo de “oito” como dois 
touros enfurecidos. O jornalista Romildo Gurgel587 e o juiz João Maria 
Furtado588 também se defrontaram na rua Dr. Barata, invadindo a casa 
comercial de Amaro Mesquita589, quebrando lavatórios, aparelhos 
sanitários e banheiras de luxo, terminando Romildo com uma bala na 
perna e o magistrado com a mauzer590 “engasgada”, forçando o gatilho, 
separados por amigos em comuns.591”  

 
579 Foi Prefeito da cidade do Natal duas vezes (1956-1959) e (1961-1964), no último mandato foi cassado 
pelo Regime Civil- Militar se exilando no Uruguai, onde veio a falecer. Além de prefeito, foi educador 
físico, deputado federal, jornalista e dono de jornal (A folha da Tarde). 
580 Todas as crônicas de Djalma Maranhão foram retiradas da obra, Djalma Maranhão.  Esquina da Tavares 
de Lyra com a Dr. Barata, centro convergente e irradiador da vida natalense. Org. Claudio Galvão Natal, 
2004 Departamento Estadual de Imprensa – Nordeste Gráfica, inclusive as notas explicativas sobre 
personagens, lugares e instituições as quais irei identifica-las como CG (Cláudio Galvão).  
581 A esquina mais importante da cidade. Era lá que o teatro social de políticos e dos grande comerciantes 
se fazia. Lugar de bares, cafés e dos negócios da cidade, ponto de encontro, fofocas políticas. A Tavares de 
Lyra com a Dr. Barata foi durantes décadas uma vitrine em que se via a sociedade natalense, e seus 
anacronismos.  
582 Comerciante, proprietário de uma joalheria. (CG) 
583 Interventor tenentista nomeado por Vargas entre o Governo Provisório (1930-1934) e o Governo 
Constitucional(1934-1937), tendo governado o Rio Grande do Norte entre 1933 e 1935.  
584 Individuo não identificado. (CG) 
585 Fazendeiro, produtor de algodão na cidade de Açu (CG)- (localiza-se a cerca de 10km de distância da 
cidade do Natal). Uma curiosidade é foi responsável por organizar um grupo para ir lutar na Revolução 
constitucionalista de 1932 em São Paulo, quando chegaram a capital paulista o movimento havia terminado. 
586 Medico e político mossoroense (CG)- (Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, 
distante cerca de 280 km da capital, Natal)  
587 Jornalista, político e funcionário do Tribunal de Contas do Estado. (CG) 
588 Desembargador, escritor e Jornalista. (CG) 
589 Uma das principais lojas comerciais da cidade. Amaro Mesquita foi membro da UDN (União 
Democrática Nacional) – (CG)partido fundado durante a constituição de 1946, depois do Estado Novo, 
quando houve a redemocratização, pós Estado Novo. 
590 Pistola semiautomática de origem alemã, utilizada pelas tropas da Alemanha durante a Segunda Guerra. 
591MARANHÃO, Djalma. Esquina da Tavares de Lyra Com a Dr. Barata, Centro Convergente e Irra. [S. 
l.]: Sebo vermelha, 2004. p. 42-43. 
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O fragmento da crônica de Djalma Maranhão apresenta de maneira pitoresca e 

casual o comportamento de parte da elite intelectual e econômica do estado. Grandes 

comerciantes, fazendeiros de prestígio, políticos e jornalistas se comportando como se 

estivessem em um espaço de selvageria, em que o diálogo e a convivência civilizados são 

precários. Um investigador de polícia possui o sugestivo apelido de Fumo Ruim, 

incorporando na sua nominação a referência a um adjetivo que remeteria, por sua vez, a 

sua conduta que pode ser compreendida minimamente como desagradável. E tudo isso 

acontece no cerne do centro econômico potiguar. É interessante observar a conduta das 

elites para se perceber o nível de desenvolvimento da cidade, como também as 

contradições apresentadas pelo contexto do período. Em meio a esses confrontos de 

virilidade públicos Navarro fazia sua primeira exposição de arte moderna e Sylvio 

Pedrosa derrubava dunas abrindo caminho para a modernização de regiões consideradas 

não civilizadas, como se a Ribeira assim o fosse depois desses relatos de Djalma 

Maranhão. A cidade do Natal parecia conviver com diferentes temporalidades, que se 

sobrepunham, compondo um quadro onde anacronismos e modernismos conviviam, 

como nos quadros pintados por Navarro. A modernização na técnica de composição das 

imagens usada para tratar de temas tradicionais voltados para a negação da modernização 

que se fazia presente nas figuras dos hidroaviões e navios de guerra, na presença da 

eletricidade e dos automóveis.  

Pelos relatos, Natal apresenta-se, fadada a comportamentos e comentários por 

parte de suas elites, como uma cidade pouco modernizada, em que o tempo, não se liga à 

produção, mas ao convívio social da espera e da ociosidade. Os bares e cafés são os locais 

por excelência das convivências, dos debates e duelos na cidade do Natal. A impressão 

que se tem é que as pessoas consideradas importantes não trabalham, e a ociosidade reina 

nas terras natalenses. Seus habitantes mais ilustres, sejam ricos nas letras ou no comércio, 

funcionários públicos de mais alta hierarquia ou políticos, sempre estão envolvidos em 

situações publicas vexatórias ou de comportamento duvidoso para dizer o mínimo. A 

sociedade parece receber de maneira natural e corriqueira esses eventos de violência, em 

um dos espaços que se configura como o ponto de encontro da classe política e onde 

ocorrem as negociações financeiras do algodão, dos minérios, e do grande comércio. A 

Natal do pós-guerra (1948-1949) ainda não modificou seus hábitos. Não é de admirar que 

a exposição de Newton tivesse causado tanta estranheza nos natalenses, a ponto de seus 
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quadros serem confundidos com cartazes de divulgação de um circo que ia se apresentar 

na cidade.592 

Ao mesmo tempo que a Ribeira era tomada como se fosse o circum maximo593 

romano, as reformas do governo de Sylvio Pedrosa, estavam abrindo caminho para a 

continuidade das mudanças empreendidas pela presença estadunidense durante a guerra. 

O estabelecimento de novos bairros, a pavimentação e eletrificação das Rocas, a criação 

da Via Circular dava a Natal a urgência e a necessidade de continuidade do surto de 

modernização. As obras de Newton nascem no interstício dessas temporalidades diversas 

e em convivência.   Um mundo provinciano, um tanto rural, ia se desfazendo, agora de 

maneira mais acelerada, apoiada por um plano político governamental, contudo deixando 

em seu rastro resistências comportamentais e espaciais. Um exemplo disso é dado ainda 

pelas crônicas de Djalma Maranhão, quando se refere ao café Globo,  

“[...] foi único bar natalense que não se Americanizou. Atravessou a 
guerra cem-por-cento brasileiro. Os fuzileiros e a marujada do Tio Sam 
nunca frequentaram. O seu proprietário recebeu propostas vantajosas 
de velhas polacas e aventureiras de todas as raças, para compra-lo ou 
pelo menos arrendar. Resistiu sempre, preferindo continuar 
rotineiramente. O café Globo notabilizou-se por alguns fatores. O 
primeiro é não ter geladeira. Lá não se bebe nada gelado. A água é 
simplesmente fria, fresca como chama o garçom, guardada de véspera 
em enormes jarras de barro. [...] no café Globo também não se vendem 
bebidas, não tem cerveja e nem aperitivos, é a Lei Seca, no duro… O 
calor sim, o calor asfixiante é outra especialidade do estabelecimento. 
Dois enferrujados ventiladores, grudados no teto, assistem impassível a 
angústia da freguesia… A especialidade da casa é o cafezinho pequeno. 
Também se consegue um lanche; doce com queijo, um copo de 
coalhada, um pedaço de bolo e nada mais. [...] Os fatos mostram que a 
razão estava com o café Globo. Terminada a guerra, Natal voltou a ser 
uma cidade provinciana, nas margens do Potengy lendário, digna do 
poema de Dom Marcolino594. Os outros bares, os exclusivos dos norte-
americanos, foram um a um fechando. Naquelas imediações sobreviveu 
unicamente o Café Globo. A sua freguesia nunca mudou continuando 
fiel. [...] E hoje o café Globo é um símbolo da resistência nativa. Com 
toda a neurastenia do velho Luiz de Barros595, o Globo vive cada dia 
mais cheio e é nas suas mesinhas quadradas e, geralmente, sujas, que se 
traçam os destinos do Rio Grande do Norte. São os políticos, os homens 
da alta finanças, os corretores, os intelectuais, misturados com 

 
592 Referência ao episódio já narrado, de que um indivíduo ao sair da exposição teria perguntado ao próprio 
Navarro, se a exposição se tratava da divulgação do cirno Nerino que iria se apresentar na cidade no mesmo 
período. 
593 Local da Roma Antiga tão importante quanto o coliseu. Foi no circum máximo que a maior parte dos 
cristãos foram executados, como havia competições de Biga e combates entre gladiadores.   
594 Bispo diocesano de Natal. Um homem intelectual, sendo inclusive escritor, poeta e compositor de 
músicas sacras. (CG)  
595 Proprietário do café Globo (CG) 
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estudantes, auxiliares do comércio, jogadores de futebol, que o 
frequentam596” 

 
 

Djalma Maranhão toma o Café Globo como um símbolo de resistência, não 

somente às investidas das mudanças estabelecidas pela presença dos militares 

americanos, mas da própria modernização. O café resiste se negando a realizar toda e 

qualquer forma de modificação de sua estrutura de funcionamento e de melhorias, 

inclusive em seu serviço. O ambiente quente e sem geladeira porque o uso da eletricidade 

representaria uma alteração nas práticas do lugar, é um exemplo dado, pelo articulista, de 

resistência. Nesse ponto cabe uma reflexão mais profunda, para evidenciar como as 

memórias têm o condão de transformar espaços em lugares, contrapondo a identidade a 

alteridade. Até mesmo aquilo que é servido no estabelecimento faz parte de uma 

construção identitária, seja o doce com queijo ou a qualhada, iguarias típicas da cidade. 

Mesmo sem perceber, Djalma relata as resistências dos natalenses às modificações, sendo 

o Globo o lugar dos nativos, dos políticos, ricos e pobres. Mesmo com o serviço e 

instalações precárias. O Café Globo não só durou em meio a tempestade da guerra, como 

continuou a ser o lugar das discussões políticas do estado e da cidade do Natal.  

A própria existência do Globo nessas condições, e a aceitação dos natalenses 

chama a atenção para a questão dos conflitos entre as diversas realidades da cidade com 

as mudanças trazidas pelos americanos. O relato de Djalma evidencia uma relação de 

confronto e resistência sutil e surda ao processo de modernização pelo qual a cidade foi 

arrebatada em meados da década de 1940. Natal é uma cidade, nesse momento, 

atravessada por contradições. Pessoas e espaços em modificação, que se digladiam com 

a necessidade de sobreviverem a modernização da cidade, apresentado a todo o instante 

contradições, seja o Café Globo com sua precariedade proposital até a existência de 

indivíduos como Simôa, mulher negra e pobre que fazia mandados para os frequentadores 

dos prostíbulos da Ribeira, sendo conhecida pelo vocabulário vulgar que usava, 

independente da ocasião e das pessoas presentes, ou Zé Areia, conhecido pelas piadas, 

respostas inteligentes e com pouco pudor dadas a seja quem fosse, se notabilizando 

durante a presença dos soldados americanos em Natal, por fornecer-lhes todo tipo de 

 
596 MARANHÃO, Djalma. Esquina da Tavares de Lyra Com a Dr. Barata, Centro Convergente e Irra. [S. 
l.]: Sebo vermelha, 2004. p. 24-26. 



 

264 

 

mercadoria, indo de mantimentos até urubus vendidos por galinha e morcegos por 

pássaros. 

Enquanto Navarro expunha suas imagens abstratas na Sorveteria Cruzeiro e a 

prefeitura rasgava o litoral da cidade para fundar um novo bairro, Santos Reis, o estado 

não possuía universidade ou mesmo faculdades, o que mostrava a precariedade da 

estrutura educacional do Rio Grande do Norte e a relação de dependência, nesse quesito, 

do estado de Pernambuco. É bom lembrar que tanto Newton Navarro como vários dos 

intelectuais, artistas, juristas e políticos de sua geração estudaram no Recife. Djalma 

Maranhão em suas crônicas também se ocupa desse tema: 

O Rio Grande do Norte era um dos poucos Estados do Brasil, aonde não 
existiam escolas superiores. Somos uma terra engraçada. Oito ou 
oitenta. Agora vamos ter uma autentica Universidade! Sim, senhores, 
as faculdades estão surgindo como cogumelos. Primeiro foi a de 
farmácia e odontologia597, instalada como sardinha em lata, no prédio 
do Atheneu598, com o Dr.Ramires 599todo onipotente restringindo a 
locomoção dos professores do velho educandário...[...]. Surgiu depois a 
ideia da Faculdade de Direito600. 

[...]Conversava-se na Esquina Famosa601, sobre assuntos diversos, 
quando Humberto Nesi, contador seccional de uma repartição federal 
qualquer, deu a notícia sensacional: CR$ 500.000,00 para a instalação 
de uma Faculdade de Ciências Econômicas, na cidade do Natal!  O Dr. 
Sandoval trabalhou com a cabeça e usou o crânio... o professor 
Ulisses602 fez força, suou a camisa, “mexeu com os pauzinhos”, 
conseguiu a Câmara votar o credito. Preparou o “bocado” para o Dr. 
Sandoval passa-lo no papo... não compreendo porque o professor, 
dispondo de forças imensas, como sejam “A Ordem”, a Caixa Rural, 
organizações diversas, ainda não lançou suas baterias inquisitoriais 
contra o famoso economista. O Dr. Sandoval diz que tem as costas 
quentes. Estará “blefando”?  Não seria interessante pagar para ver o 
jogo.603 

 

Ao mesmo tempo que a crônica relata o aparecimento das primeiras faculdades na 

cidade, nos finais dos anos 1940, também faz críticas a precariedade de suas estruturas 

físicas, evidenciando as dificuldades da instalação do ensino superior no estado. Newton 

 
597 Fundadas em 1948. (CG) 
598 Uma ressalva. O prédio do antigo Atheneu, situado na atual av. Câmara Cascudo foi demolido em 1954. 
(CG) 
599 Primeiro diretor da Faculdade de Farmácia e Odontologia. (CG) 
600 Fundada em 1949. (CG) 
601 Referência a esquina da Dr. Barata com a Tavares de Lyra. 
602 Fundador do jornal A Ordem, usado nesse trabalho, como fonte inúmeras vezes.  
603 MARANHÃO, Djalma. Esquina da Tavares de Lyra Com a Dr. Barata, Centro Convergente e Irra. [S. 
l.]: Sebo vermelha, 2004. p. 75-76. 
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vê a cidade se alterar inclusive do ponto de vista intelectual. A inexistência de 

universidades ou faculdades durante a sua adolescência obrigava todos aqueles que 

queriam, e acima de tudo podiam, terem que bancar seus estudos e irem para o Recife. A 

dependência acadêmica do estado de Pernambuco chegava ao fim. Natal e o estado agora 

começavam a ter uma estrutura acadêmica, o que levou a uma alteração nas condições 

intelectuais, que possivelmente ajudou a formar uma massa crítica tanto para a produção 

da arte moderna, quanto para a aceitação da mesma em Natal e no estado. Contudo, há 

outro elemento que desperta interesse no fragmento da crônica citada: Djalma Maranhão 

faz uma crítica ácida a possíveis desvios de verba pública, a pretexto da fundação das 

faculdades, por parte do Dr. Sandoval.604  Parece que as coisas não eram tão diferentes a 

sessenta anos atrás do que é hoje. 

O governo de Dinarte Mariz (1956-1961), amplia os investimentos na criação de 

faculdades e termina por criar a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, além 

de sistematizar a ajuda aos estudantes secundaristas, que vinham para a capital, com o 

intuito de concluírem os seus estudos básicos. É sabido que foi apenas com a Constituição 

de 1988, que municípios e estados passaram a ser responsáveis pelo ensino básico, antes 

disso havia deficiências em âmbito local, que obrigava os estudantes a, em sua maioria, 

se deslocarem para capital, ou para municípios mais desenvolvidos, o que gerava uma 

situação proibitiva para aqueles que não detinham recursos para se sustentar distante de 

suas famílias e de seus lugares de origem.  Dessa maneira foi o governador Dinarte Mariz 

que fundou a conhecida Casa do Estudante605, atraindo estudantes para a capital potiguar, 

o que de certa maneira também vai contribuir com elementos de modernização da capital. 

Natal se torna um centro de referência educacional para o estado do Rio Grande do Norte. 

Eleito afirmando que o futuro do estado potiguar estava na agricultura, até porque 

Dinarte era um dos mais relevantes produtores de algodão do Rio Grande do Norte, em 

seu mandato foram tomadas várias medidas que significaram uma mudança na estrutura 

educacional do estado, além de incentivar a produção industrial:  

Dinarte Mariz tomou posse no dia 31 de janeiro de 1956, afirmando que 
o futuro do Rio Grande do Norte estava na agricultura. Entre suas 
principais realizações como governante destacam-se: criação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, inicialmente estadual, 
em junho de 1958 depois federalizada em 18 de dezembro de 1960 
assinada pelo presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira; criação do 

 
604 Sujeito não identificado nem na crônica, nem por Claudio Galvão.  
605 MAIA, Agaciel da Silva. Dinarte Mariz - a Vida e Luta de um Potiguar. [S. l.]: Brasília, 2005. p.27. 
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Instituto Educacional de Mossoró e o de Caicó; Apoio à educação de 
adultos, substituído depois pelo Mobral e hoje Fundação educar; 
Implantação de serviço médico nas escolas de rede estadual de ensino; 
[...]Com vistas ao desenvolvimento da industrialização no estado, 
ofereceu incentivos para as empresas que aqui quisessem se instalar, 
com isenção de impostos por um período de 10 anos606 

 
Outro governo relevante para entendermos as transformações históricas que 

favoreceram a vida artística de Newton Navarro, modificando o próprio contexto 

educacional, cultural e intelectual da cidade e do estado foi o de Djalma Maranhão, em 

âmbito municipal, principalmente em seu segundo mandato (1961-1964). Djalma 

apresentou várias medidas revolucionaria em muitas esferas da administração púbica, 

mais principalmente na educação e na cultura607:  

“Na prefeitura cercou-se de intelectuais, jornalistas e executivos, dando 
uma dimensão diferente a sua gestão. Enquanto preparava Natal para o 
futuro incentivava a cultura popular, promovendo festivais de Bambelô, 
Coco de Roda, Pastoril, Bumba-meu-boi, boi Calemba e outras 
manifestações populares e folclóricas. A cidade convivia com o novo e 
com o velho; com ontem e hoje; Antevendo o futuro e valorizando o 
passado. [...] na sua gestão, foi criado um modelo diferente de 
alfabetização de adultos nos bairros carentes de Natal. A campanha “De 
Pé no Chão Também se Aprende a Ler” era algo inusitado, para a época, 
em termos educacionais. As escolas funcionavam nos bairros carentes, 
ao ar livre, construídos de madeira e palha de coqueiro, diferente das 
escolas tradicionais de alvenaria. Os dirigentes e professores da 
campanha, em sua maioria, eram universitários comprometidos com as 
mudanças sociais que o país reclamava.”608  

É como se Natal sempre estivesse aquém do tempo da modernidade ou do futuro. 

Natal, a cidade eternamente a ser construída e modernizada. Desde a conferência 

proferida por Manoel Dantas, em 1924,609 que já se vislumbra a construção de uma cidade 

moderna, futurista. As administrações públicas, principalmente depois da Segunda 

Guerra Mundial, sem esquecer da importância do governo de Juvenal Lamartine ainda no 

início do século XX, procuram materializar o desejo de modernização, que muitas vezes 

é confundido com a modernidade. Modernização desdobrada em discursos em que a nova 

dinâmica da cidade é apresentada como algo positivo e uma necessidade para a melhoria 

salutar da cidade e do estado como um todo. A administração de Djalma Maranhão 

prepara Natal para o futuro, seu discurso apresenta uma cidade mergulhada no atraso, 

 
606SUASSUNA, Luiz Eduardo Brandão; SILVA, Marlene da. História do Rio Grande do Norte. Natal: 
Sebo Vermelho, 2005. p.79. 
607 Fazendo referência, a produção artística, principalmente folclórica.   
608 MACHADO, João Batista. Resgate da Memória Política. [S. l.]: Dep. Est. de Imprensa, 2006. p.136. 
609 Jornal A República. A conferência de Manuel Dantas. Natal, 1924. 
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uma cidade paralisada no tempo, no entanto, a ação da municipalidade recorre, também, 

a um dado pretenso passado, o passado da tradição das artes populares, utilizando-as 

como ferramenta de educação, oficializando os anacronismos presentes na capital 

potiguar. A cidade do Natal vivia em outras camadas de tempo sobrepostas, que se 

expressariam em seus bairros populares e nas manifestações artísticas dos pobres. Nada 

mais navarreano do que essas contradições e sobreposição de tempos.  

Em 1960, quando da eleição de Djalma Maranhão para prefeito de Natal, Newton 

Navarro escrevia para uma coluna no Diário de Natal, chamada significativamente de 

Ícaro, aquele que queria alçar voo, e quando da tomada de posse por Djalma, faz uma 

entrevista com o prefeito eleito. Na introdução da entrevista Navarro assim a ele se refere, 

[...] Primeiro prefeito eleito dessa cidade. Deputado federal, líder 
popular dos mais autênticos. Djalma assinado com a sua presença na 
política do estado como uma figura que renovou aspecto da 
administração e os métodos de ligação entre o poder e o povo. [...]610 

 
Navarro faz uma pequena biografia política para apresentar o entrevistado aos 

leitores da coluna, construindo a sua figura como um líder popular autêntico e um 

renovador da política do estado, um gestor que estabeleceu novos métodos de ligação ente 

o povo e o poder. Navarro se antecipava a várias mudanças que Djalma implementou em 

seu governo, como a valorização da arte popular e a famosa campanha de alfabetização 

De Pé no Chão Também se Aprende a Ler. Navarro continuava estabelecer, assim como 

ocorrera, em Pernambuco, nos anos 1950, uma rede de relacionamentos e vínculos 

pessoais, artísticos e políticos que favorecerão a feitura e divulgação de sua produção 

artística, colocando-a, sempre, em evidência, sendo favorecido com encomendas e 

compras de suas obras, ao longo de sua trajetória, pelos poderes públicos. Navarro vai ser 

nomeado assessor cultural da Prefeitura do Natal, trabalhando na Diretoria de 

Documentação e Cultura (DDC), o que possibilitou ao artista criar uma figuralidade 

financiada e solicitada pelo governo municipal. A obra navarreana vai tomando o espaço 

público. A administração de Djalma Maranhão favoreceu consideravelmente o 

desenvolvimento e consumo da arte em Natal, o que veio a ampliar as possibilidades de 

produção artística no município. O prefeito criou uma série de espaços culturais, 

reordenando a paisagem artística da cidade, tentando tornar as artes e os eventos de 

cultura mais acessíveis a população em geral, principalmente a mais precarizada, através 

 
610 Diário de Natal, edição 06427, 1960. 
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de projetos e programas como As Praças da Cultura, compostas de várias possibilidades 

de lazer e educação. A Praça era um complexo cultural, artístico, educacional e social, 

estruturada com um parque infantil, biblioteca, um jornal mural, um campo esportivo, 

que poderia ser adaptado e transformado em um espaço de debates e palestras segundo as 

necessidades da comunidade.  

As Praças de Cultura eram complementações das reformas educacionais 

empreendidas pela municipalidade. Elas eram instaladas próximas aos acampamentos do 

projeto de alfabetização “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler” e serviam como 

apoio educacional. A Prefeitura também criou as bibliotecas volantes, que funcionavam 

no interior de ônibus, que visitavam os bairros mais pobres da cidade. A criação do 

Mercado das Rocas, a Galeria de Artes, a Rodoviária da Ribeira, o Centro de Formação 

dos Professores foram outras realizações do governo municipal, no início dos anos 1960. 

Outra medida que marcou sua gestão foi a construção ou pelo menos o início da 

construção da Avenida do Contorno, margeando o rio Potengi e a comunidade do Paço 

da Pátria611. A nova avenida fazia parte dos projetos de modernização da cidade, ligando 

os bairros da Ribeira e do Alecrim, estabelecendo outros acessos e formas de 

deslocamento em Natal, avenidas e ruas que, margeando os bairros elitizados da cidade, 

não passando assim pela Cidade Alta, Tirol ou Petrópolis, ligavam os bairros mais 

populares. As populações marginalizadas passariam a contar com condições de se 

deslocar mais rapidamente sem, no entanto, ferir a estética burguesa, nem os olhares e 

narizes de suas elites, circulando, dessa maneira, por vias públicas exprimidas entre a 

cidade e o rio Potengi.        

Em vários aspectos o prefeito Djalma foi inovador, possibilitando a população 

mais carente da cidade, acesso à educação e a várias produções artísticas. A galeria de 

arte construída na Praça André de Albuquerque, um dos lugares mais significativos da 

capital potiguar, naquele período, foi de fundamental importância, uma vez que foi o 

primeiro espaço permanente para a exposição da arte moderna. Foi Newton Navarro o 

autor do painel externo que ornamentava a entrada do edifício, assim como é de sua 

 
611 Comunidade formada desde 1904, a partir de uma feira livre. O Paço da Pátria, nome bem significativo, 
uma vez que faz referência a uma das batalhas mais importantes da guerra do Paraguai, é uma comunidade 
ribeirinha de condições extremamente precárias que sobreviveu praticamente incólume as reformas urbanas 
que a cidade passou durante todo o século XX, evidenciando as omissões do município, do estado e até 
mesmo dos governos em âmbito nacional. O Paço da Pátria representa toda a barbárie das administrações 
públicas no decorrer de quase dois séculos, a partir de sua própria nomeação, fazendo referência a uma 
batalha vitoriosa, mas que ao mesmo tempo evoca toda a selvageria, morte e sofrimento, que essa mesma 
população sofre abandonada pelo Estado.  
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autoria o desenho de dois pés descalços que se tornaram o símbolo da campanha de 

alfabetização “De Pé no Chão também se Aprende a Ler”. Sua participação na 

administração do prefeito Djalma Maranhão é, portanto, não apenas de ordem 

burocrática, mas também artística. 

 

Figura 23: Cartaz de divulgação do programa 

 

Fonte: Exposição online de Djalma Maranhão. Disponível em: 
http://emhenriquecastriciano.blogspot.com/2011/09/comentario-de-altair-romulo-sobre-o.html. 

Acesso em: 13 ago. 2077 
 

O cartaz de divulgação da campanha de alfabetização da prefeitura, apresenta 

como elemento imagético principal os dois pés descalços desenhados por Navarro, 

fazendo menção a pobreza e a precariedade de certas populações da cidade do Natal. A 

imagem dos pés descalços aparece ao lado de outras imagens, fotografias de crianças 

pobres, sem fardamento, que estão sentadas em um ambiente que lembra uma sala de 

aula, mobiliada de maneira precária, sem portas, janelas ou paredes, apenas uma cobertura 

de palha que lembram a arquitetura dos indígenas ou de certas construções praieiras. O 
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ambiente escolar é de chão batido. Observando as fotografias se tem, de maneira imediata, 

a ideia de que se trata de um acampamento improvisado, com construções que possuem 

apenas um teto, para uma permanência rápida.     

A imagem evidencia o caráter popular da campanha e a urgência de se tentar 

erradicar o analfabetismo na cidade, bem como apresentar um formato de educação ligado 

aos métodos de alfabetização criado pelo educador Paulo Freire, no qual a educação das 

classes populares é possível, necessária e urgente, mesmo em condições difíceis. Navarro 

não foi responsável apenas por elaborar o que seria a logomarca da campanha, mas 

também pela criação de uma figuralidade ligada ao movimento, até porque os espaços em 

que a campanha foi estabelecida foram os lugares navarreanos por excelência. As 

populações atingidas pela campanha foram exatamente aquelas com as quais Newton 

Navarro se identificava, aquela que ele figurava em suas obras e com as quais convivia, 

em momentos de afloramento do Navarro dionisíaco.  

 

Figura 24: Campanha De Pé no Chão também se Aprende a Ler - 1961. 

 

Fonte:  Acervo pinacoteca do estado, Campanha De Pé no Chão também se Aprende a Ler – 
Newton Navarro. 
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A figura acima, uma aquarela pintada em 1961, apresenta um acampamento da 

Campanha De Pé no Chão também se Aprende a Ler. A imagem navarreana mostra o mar 

ao fundo, coqueiros, dunas e pequenas construções. Um casario, formado pequenas e 

coloridas residências, se constitui numa imagem comum na obra de Navarro. A imagem 

apresenta uma atmosfera leve e diurna. As casas são integradas ao acampamento da 

campanha, embora elas sejam feitas de alvenaria e o acampamento feito com material 

mais precário, como madeira e palha. Todo o quadro lembra uma vila de pescadores, um 

tema recorrente em Navarro.  A paisagem edificada por Navarro dá destaque justo aos 

elementos anacrônicos de uma revolução educacional, pelo menos de uma prática 

pedagógica, pois direciona o olhar do observador a uma arquitetura tradicional, ligada ao 

mundo dos pescadores, marcada pela transitoriedade. Se a campanha busca trazer para as 

pessoas algo que seria permanente, a educação, o letramento, a consciência social, mesmo 

dentre a precariedade, Navarro enfatiza o que nela há de transitório, a sua espacialidade 

precária, como os acampamentos de pesca improvisados, para que os pescadores  

suportem o sol, durante a pesca costeira, tão comum no litoral potiguar.   

Os acampamentos da campanha de alfabetização foram construídos nos bairros 

pobres da cidade, nos anos de 1960, como as Rocas e a Redinha. Cada barracão se dividia 

em 4 salas de aula, que nos turnos matutino e vespertino eram frequentados por crianças 

e adolescentes. A noite o espaço era reservado a educação de adultos. A campanha não 

se resumia a alfabetização, mas também oferecia ensino profissionalizante, tendo hortas 

comunitárias que alimentavam os estudantes e até mesmo aviários, dando um caráter de 

sustentabilidade ao projeto educacional. A obra de Navarro, a figura 24, muito se 

assemelha ao acampamento montado no bairro das Rocas, figura 25, o que não significa 

dizer que necessariamente foi dele copiado, mas indica como as imagens circulam, como 

se propagam, como possuem semelhanças em seu processo de criação, significação e 

ressignificação.   
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Figura 25: Acampamento nas Rocas 

Fonte:  LEITURA na escola. [S. l.: s. n.], 2011. 
 

A aquarela de Navarro é a representação de um espaço a partir de sua, memória, 

ligada não só ás transformações pelas quais os espaços dos pobres passavam, mas a sua 

atividade de trabalho como agente do poder público, de uma administração específica. O 

interessante é que no quadro de Navarro não aparecem pessoas ou animais, 

diferentemente da fotografia.  Esse fato não é raro na imagética navarreana, quando se 

trata de determinadas categorias de imagem, como as paisagens, nelas, raramente Navarro 

faz figurar pessoas, o que acentua a sensação de isolamento, de solidão, que podia ser a 

condição do próprio artista, que em alguns momento de sua vida, preferia ficar sozinho. 

O jornalista Vicente Serejo, que conviveu com Navarro durante décadas, em entrevista, 

se referiu ao fato de que Navarro, se entregava a momentos de solidão na Casa de Repouso 

Ponta Negra e as vezes indo ao forte dos Reis Magos. Esses espaços de solidão permitiam, 

provavelmente a Newton Navarro, uma experiência de si, consigo mesmo, certa 

introspecção e ascese, certa liberação de laços sociais e familiares indesejados, 

construindo espaços para si mesmo. Maurice Blanchot estabelece uma relação quase que 

necessária entre obra e solidão. Navarro talvez se sentisse agredido com a presença de 

outras pessoas, com seus julgamentos e olhares. Esses momentos de solidão 

possivelmente estão associados a uma necessidade de recuperação e reconstrução de si, 

de sua subjetividade ferida, podendo estar associados a própria configuração e 

reconfiguração de seu arquivo imagético, submetido a um processo semelhante ao da 
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purificação, se liberando das marcas deixadas pelas agressões sofridas num cotidiano de 

repressão e negação de si mesmo:  

 Navarro projeta em sua arte pictórica esse espaço de fuga, de proteção, de catarse 

das agressões que sofre e que se auto-aflige. Mesmo que sua técnica e percepção artísticas 

tenham sido oriunda da modernidade, com seu convite ao burburinho e ao movimento, a 

arte navarreana está associada a construções imagéticas de proteção e catarse, de 

realização do não realizado, da edificação de uma paisagem idílica, antimoderna, em que 

o olhar pode consumir paisagens sem figuras, para lembrar uma famosa poesia cabralina, 

bem como os corpos simples e rústicos de marinheiros, pescadores e jangadeiros.  Esses 

instantes de solidão permitem a Newton Navarro se recompor física e psicologicamente.      

Em 1964, o período democrático chega ao fim, surge no país um novo regime, que 

chega ao poder por um golpe de Estado, nasce dessa maneira a ditadura civil-militar. Uma 

das primeiras medidas do novo regime, em Natal, foi a demolição do prédio da Galeria 

de Arte e o fim da campanha de alfabetização, consequentemente, o desmonte das 

iniciativas do governo de Djalma Maranhão que, acusado de fazer uma administração 

subversiva, de ser um comunista, embora descendesse de uma das famílias mais 

tradicionais das elites potiguares, fundadores da República, termina por ser preso e 

exilado no Uruguai, onde veio a falecer sem voltar a cidade que governou.  

Se no governo Sylvio Pedrosa, Natal foi administrada e pensada a partir da ideia 

de modernidade, de continuidade do processo de modernização iniciada pela presença 

norte-americana, já no governo Djalma Maranhão parece caminhar no sentido de reação 

a essa modernização, com a ênfase na tradição, na valorização do elemento folclórico, na 

invenção de uma tradição de cultura popular, o que fez o pretensamente revolucionário 

prefeito se aproximar de Câmara Cascudo, o grande amador das artes populares, o 

intelectual católico e anticomunista convicto. Djalma Maranhão se propõe a fazer uma 

verdadeira reconstrução de um mundo abalado e destruído pelos tratores que derrubaram 

as dunas, pela eletricidade que modificou o conceito de tempo e pela pavimentação de 

ruas que trouxe a velocidade histérica dos automóveis. Nasce assim uma série de novos 

espaços, como o Bairro de Santos Reis e se transformam outros como as Rocas. A Natal 

Pedrosiana, era a cidade de transformações e omissões sobre as condições da população 

pobre que habitava as orlas de praias como a Redinha, Praia do Meio e do rio Potengi. O 

governo de Djalma mantem mudanças modernizadoras,  contudo direciona o olhar da 

sociedade para uma paisagem humana composta pelos pobres, marginalizados, para 
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aqueles que durante décadas ocuparam as páginas dos jornais da capital, como sendo 

marginais, como empecilhos ao desenvolvimento da cidade, os pés sujos que subiam da 

Ribeira para trabalhar na Cidade Alta e na Cidade Nova (Tirol e Petrópolis) 

  O governo revolucionário de Djalma se aproxima do reacionário Cascudo 

exatamente porque partilham uma visão reativa a imagética da cidade moderna, 

construída desde o início da Republica, voltando-se para a cidade da produção cultural 

popular, o que não significava, necessariamente, como era o caso do grande mestre da 

cultura popular, olhar para sua miséria e para seu abandono. Pode-se admirar a produção 

semiótica dos pobres, sem se compadecer com sua pobreza. A Natal agora era o universo 

da tradição praieira, dos pescadores, rendeiras e jangadeiros que passam a ser valorizados. 

A cultura dessas populações é a cultura da cidade do Natal. Enquanto o prefeito se utiliza 

da máquina pública para construir essa tradição, Câmara Cascudo se afirma como 

folclorista, fornecendo a legitimidade intelectual para as iniciativas do governo 

municipal.  

O próprio prefeito, em uma obra intitulada, Cascudo Mestre do Folclore 

Brasileiro,612   declara suas vinculações e admiração ao intelectual, por sua ligação com 

a arte popular:   

[...]nunca é demasiado que se afirme que a defesa do folclore brasileiro 
implica na legítima defesa da cultura popular. O Povo escolheu e 
conserva o seu teatro. Mantém seus ritmos de dança, seus motivos de 
associação e divertimento, sua melodia essencial, sua literatura escrita 
impressa dos folhetos lidos e cantados pelo cegos nas feiras sertanejos 
e que registram todos os acontecimentos sociais, políticos, religiosos e 
até de ordem meteórica ou atmosférica, como tempestades, inundações, 
estiagens prolongadas[...] Luís da Câmara Cascudo, menino, rapaz e 
homem de Natal, criado no sertão, desde quase quarenta anos, dedicou-
se ao estudo desse folclore[...]. Para ele o folclore era um corpo, um 
organismo, um mundo, que não devia ser apresentado, senão em forma 
sistemática, coordenada, total. Muito interessante é estudar ou divulgar 
o Folclore selecionando desta forma as flores mais bonitas que podem 
não ser as mais características ou as mais essenciais na cultura do povo 
brasileiro. Toda a existência desse grande trabalhador nacional tem sido 
caminhar nesta estrada que não lhe dá compensação econômica, 
comissão rendosa, situação confortável[...]”613  

 
O prefeito primeiramente faz uma apologia à defesa das classes populares, dando 

a ideia da autodeterminação do povo, que conserva e escolhe a manutenção de seu teatro, 

de seus hábitos e costumes. Djalma elabora todo um panorama cultural da tradição 

 
612 MARANHÃO, Djalma. Cascudo, Mestre do Folclore Brasileiro. [S. l.: s. n.], 1984.  
613 MARANHÃO, Djalma. Cascudo, Mestre do Folclore Brasileiro. [S. l.: s. n.], 1984. p,16. 
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popular, indo da literatura á dança, passando pelos registros do cotidiano e dos 

acontecimentos nacionais. Remetendo a ideia de consciência que essas populações 

possuiriam acerca de si mesmas. Em seguida vincula Cascudo a essa produção cultural 

popular, como um grande estudioso, como um grande trabalhador, conceito que tinha um 

significado especial para a época e no próprio discurso de Djalma Maranhão. Ao escolher 

esse conceito para nomear Cascudo, Djalma quer fazê-lo próximo do operário, próximo 

das camadas populares de origem sertaneja. Por, há quatro décadas, ser um estudioso do 

folclore, Cascudo é um trabalhador que, tal como os outros, trabalho sem compensação 

econômica, comissão rendosa, situação confortável. O que o prefeito opera é a criação de 

uma identidade natalense vinculada as camadas pobres, ideia bastante díspare daquela 

que vinha sendo elaborada pelos governantes estaduais e municipais desde a proclamação 

da república e a acessão das oligarquias.   

Djalma, dessa maneira, foi um dos grandes incentivadores da arte popular e da 

tradição folclórica, na cidade. A ação de sua administração em parte contribuiu para a 

produção artística local, incentivando uma dada produção imagética, da qual se favoreceu 

Newton Navarro. Ele foi convocado pelo poder público para a construção de uma 

imagética de caráter popular e folclórico, da qual a municipalidade necessitava. Navarro 

era um leitor contumaz da obra cascudiana, e também se autoafirmava com a vinculação 

ao importante estudioso, sempre fazendo referência ao Mestre Cascudo, ou o intitulando 

de Meu Padrinho ou ainda evidenciando a influência que a obra deste exerceu em sua 

produção614. Era elaborado dessa maneira, um projeto para a cidade do Natal, que tinha 

como objetivo o deslocamento do olhar dos habitantes da cidade para outra Natal e para 

um outra sua população. Passou a se constituir um discurso de ressignificação dos bairros 

considerados, até então, como marginais e não civilizados, que agora eram apresentados 

como os espaços da tradição e da cultura popular. Seus habitantes eram considerados 

como os detentores dessa tradição e consequentemente da essência do Ser natalense e 

potiguar, uma vez que esse imaginário foi sendo estendido a todo o estado do Rio Grande 

do Norte. Tal projeto constava de dois hemisférios que se hibridizavam. De um lado o 

poder público, na figura de um prefeito carismático, popular, dedicado as obras 

municipais e do outro, intelectuais como Cascudo e Newton Navarro. Enquanto Cascudo 

se apresentava como o substrato intelectual do projeto, Navarro disporia de um 

 
614 Entrevista de Newton Navarro. São Paulo - São Paulo - Brasil: Museu da Imagem e do Som de São 
Paulo - São Paulo - Brasil, 1981. Disponível em: http://acervo.mis-sp.org.br/audio/entrevista-de-newton-
navarro. Acesso em: 13 nov. 2019. 
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ferramental pedagógico para a educação do olhar, com suas imagens literárias e 

pictóricas, que ocupavam os espaços da comunicação de massa nos jornais e os espaços 

públicos.  

A variedade de obras navarreanas que apresentam as danças típicas do estado, 

bem como as mais diversas manifestações artísticas como O Bumba Meu Boi é 

considerável. A obra navarreana nessa perspectiva apresenta-se como um registro 

etnográfico, como também antropológico, por constituir-se do registro de uma série de 

tipos humanos e psicossociais, pertencentes a cultura e sociedade locais. Navarro 

descreve e pinta espaços populares, comportamentos, atitudes, gestos, de personagens do 

povo, registrando, e ao mesmo tempo, construindo uma identidade para o espaço e seus 

habitantes. Navarro vai se constituindo como um artista das tradições, um mensageiro do 

povo como diria ele mesmo em um depoimento em 1982.615    

É bom lembrar que Navarro escreveu uma novela, que tem como referência as 

festividades natalinas no bairro das Rocas, com a preparação de um Fandango intitulado 

de Nau Catarineta. A obra intitulada Como se Perdeu O Gajeiro Curió faz uma descrição 

tanto do espaço em que se passa os acontecimentos, como uma construção de uma 

paisagem humana, tanto física, com a descrição dos corpos, como também psicológica-

comportamental.   

Em 1963, Navarro viaja ao Rio Grande do Sul, a serviço do governo estado do 

Rio Grande do Norte, sob a administração do governador Aluísio Alves. A informação já 

nos apresenta a continuidade da vinculação de Newton Navarro com o poder público, seja 

municipal ou estadual. O objetivo da viagem era organizar a participação do folclore 

potiguar no I Festival de Folclore Brasileiro, a acontecer naquele estado. O periódico 

gaúcho Diário de Notícias616 traz a informação: 

 
Riqueza do folclore Gaúcho impressiona Newton Navarro 
 
Com a finalidade de organizar a exposição do seu Estado, o Rio Grande 
do Norte, no primeiro festival de folclore brasileiro, a realizar-se na 
próxima semana, já se encontra em nossa capital o folclorista Newton 
Navarro. Ouvido, ontem, pelo Diário de Notícias, Newton — que é 
também, entre outras coisas escritor, desenhista, pintor e cronista na 
imprensa de Natal — declarou ter se impressionado com a “ riqueza “ 

 
615 Entrevista de Newton Navarro. São Paulo - São Paulo - Brasil: Museu da Imagem e do Som de São 
Paulo - São Paulo - Brasil, 1981. Disponível em: http://acervo.mis-sp.org.br/audio/entrevista-de-newton-
navarro. Acesso em: 13 nov. 2019. 
616 Diário de notícias. n 00070, caderno 1, 1963. 
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do Folclore Gaúcho, “ não só nos ritmos, e coreografia, mas também na 
indumentária, colorida e bela[...] 
 
 Improvisação Potiguar 
 
Comparando, depois, o Folclore Gaúcho com de sua terra natal, assim 
se expressou o nosso entrevistado: “ efetivamente nossas danças de uma 
maneira geral não são tão ricas, quanto as do Rio Grande do Sul. Vale 
mais pela improvisação e pelo ritmo essencialmente potiguar, 
remanescentes das populações Praieiras, principalmente nosso folclore, 
porém é rico em variedade. Entre nossas atrações cito pela ordem de 
importância, o “Bumba-Meu-Boi”. O “Pastoril “. “O Coco de Roda “, 
“O Bambelô[...]. “A Nau Catarineta “. “O Congo “, e o Fandango “. 
Isso na parte de ritmos e danças afora uma vasta cerâmica e manufaturas 
de produtos típicos, tais como redes, chapéus, facas, cintos, etc.” 

 
Na nota do jornal, Navarro é apresentado como folclorista do Rio Grande do 

Norte, informação que, embora não fosse correta, lança luz sobre dados aspectos 

importantes da obra do autor como: o caráter etnográfico e antropológico de muitos dos 

temas e figuras que aborda. Navarro não deixa de estar próximo do imaginário construído 

pelo discurso do folclore, notadamente pelo discurso cascudiano, acerca da cultura e da 

identidade cultural mesma da cidade do Natal e do estado do Rio Grande do Norte. É 

evidente que a fala de Navarro busca estabelecer uma identidade cultural para o estado e 

para a cidade do Natal, através do que seriam suas manifestações folclóricas e populares. 

Percebe-se, ainda, a continuidade entre os discursos que buscam construir o que seria o 

ser potiguar e sua cultura entre o governo de Djalma Maranhão e a administração de 

Aluízio Alves.  

As manifestações culturais a que Navarro se refere como sendo potiguares 

ocorrem em todo litoral nordestino, não sendo uma exclusividade das terras norte rio-

grandenses. O que se tem é a elaboração de um discurso identitário.  Navarro parece 

estabelecer uma hierarquia entre as manifestações folclóricas que enumera, dando 

evidência ao Bumba- meu-Boi, manifestação artística muito presente em sua produção, 

indicando uma operação de seleção. Portanto, tal como Djalma Maranhão se referia em 

sua obra, Cascudo Mestre do Folclore Brasileiro, Navarro está alinhado a esses discursos 

de construção de uma identidade popular para Natal e o estado. 

A viagem de Navarro ao Rio Grande do Sul está associada a uma outra ação do 

governo estadual: a venda do Rio Grande do Norte e, principalmente, de Natal como um 

destino turístico moderno, mas onde se destaca a cultura popular. Natal tem seu espaço, 

mais uma vez, ressignificado a partir da perspectiva dos discursos de modernidade que, 



 

278 

 

em governos populistas como o de Djalma Maranhão, apresenta-se ambiguamente 

acoplado ao discurso de valorização da tradição popular, mesma tensão e dualidade que 

encontramos na obra navarreana. O moderno associado à tradição, a estética modernista 

a serviço dos interesses de governos que apostam na invenção de tradições. O governo de 

Aluísio Alves (1961-1966)617 elabora uma figuralidade paradisíaca para Natal, 

transformando a capital do estado em um paraíso tropical de praias, dunas e coqueiros, 

no qual o sol brilha o ano inteiro. É interessante perceber que essa movimentação política 

está imbricada com o modo de ser de Newton Navarro. Um indivíduo constituído de 

saudade, que em uma cidade e um estado em plena modernização que são descritos e 

figurados como espaços rurais e paradisíacos. Navarro elabora os espaços de Natal como 

se eles ainda vivessem a época anterior aos períodos de modernização estadunidenses e 

pedrozianas. O seu olhar é direcionado à Redinha, antes da especulação imobiliária que 

levou a construção de casas para veranista que ocupam os espaços dos antigos moradores. 

A percepção navarreana é de uma Natal camusiana, bem ao gosto e necessidade das 

políticas turísticas de Aluízio Alves.  Natal vai deixando de ser a Rainha do Potengi618, 

para ser A Noiva do Sol619. Uma Natal tropical vai se fazendo nos anos 1960. O que não 

deixa de ser contraditório, já que se Navarro nega sistematicamente tal modernização, 

contudo são esses governos que o sustenta e dão visibilidade a sua produção. 

Comportamento comum ao artista intelectual do século XX, principalmente na América 

Latina: 

“No século XX o artista-intelectual se engaja na construção de uma 
cultura nacional popular, em que se tenta uma mediação entre as formas 
populares e eruditas. Isso será uma característica da arte latino-
americana. O projeto de uma arte nacional moderna se transformou com 
o tempo em um projeto permanente e nunca acabado”620.  

 

Navarro, é o artista erudito moderno, agindo como elo entre a massa e as elites 

intelectuais e políticas. A pintura de Navarro está atrelada a um projeto de construção de 

 
617 Um dos políticos mais importantes do Rio Grande do Norte. Sua administração foi marcadamente, com 
características populistas. Grandes comícios, obras modernizadoras, o verde como cor da campanha que foi 
incorporada a sua identidade política, associada a esperança. Aluízio foi deputado aos 21 anos e aos 39 já 
era governador do estado.    
618 Referência à nomeação dada ela poetiza Palmira Wanderley a Natal no início do século XX. 
619ARRAIS, Raimundo Pereira Alencar. Do alto das dunas às margens do rio: a paisagem e a literatura na 
cidade de Natal (1929-1970). Biblio3w. Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales, 2015, 
Barcelona.2015. p, 18  
620 KAMINSKI, Rosane; FREITAS, Artur; EGG, André. Arte e política no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 
2014.p, Pag XVII. 
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uma identidade para a cidade do Natal e para o Rio Grande do Norte. Um espaço ora do 

mar, ora do sertão. Contudo, a linha condutora da obra imagética navarreana é o popular 

a partir da estética do moderno. Navarro está pressionado entre a modernização e o 

modernismo. A modernização o oprime, transforma seu mundo, o desestabiliza e o 

provoca a criar uma figuralidade constituída da estética modernista. Navarro, não apenas 

faz arte, mas pensa sobre a técnica e a apresenta outros artistas da cidade, liderando o 

movimento modernista no Rio Grande do Norte. A produção da espacialidade da cidade 

do Natal se enquadra exatamente nessa ideia de continuidade, de fluxo, em que a 

ressignificação do espaço da cidade é realizada, permanentemente, pelos poderes 

públicos. 

Ticiano Duarte, jornalista, advogado, que fazia parte do círculo de amizades e de 

relações políticas de Navarro, fornece em depoimento informações que confirmam a 

participação efetiva de Newton Navarro nos governos municipal e estadual, na década de 

1960, e que tais administrações tornaram-se seus mecenas:   

 Newton também foi partidário de Djalma Maranhão e amigo dele. 
Envolveu-se nas atividades culturais de Djalma, um grande promotor 
da cultura popular. Eu era chefe de gabinete de Djalma, vi e participei 
dessa amizade. Quando o Aluísio foi eleito, me pediu que participasse 
do seu governo então fui cedido por Djalma. [...] "Newton também foi 
muito amigo de Aluísio Alves. Eu o apresentei a ele. Aluísio estava 
precisando de alguém que organizasse uma exposição, então apontei 
Newton. Daí nasceu amizade. Newton foi trabalhar na montagem da 
exposição, mas o pessoal começou a implicar com Newton no Palácio, 
achando aquele trabalho de montar a exposição uma coisa menor, inútil, 
sem propósito. Aluísio, que estava no gabinete, ouviu aquilo e foi lá 
onde Newton estava e disse: " ele é meu auxiliar. O trabalho dele é sério. 
Não admito que se diga nada. Exijo respeito ao senhor Newton 
Navarro"621 

Tanto com Djalma, quanto com Aluízio, Navarro foi engajado em estabelecer uma 

figuralidade da cultura Norte-Rio-Grandense de maneira geral, de caráter popular, 

tradicional, ressignificando o olhar que havia sido construído durante décadas em relação 

a certas práticas comportamentais, corpos e espaços dos pobres.  Observando dessa 

maneira tem-se dois balizamentos importantes: o artista Navarro, formado 

psicologicamente, voltando suas subjetividades e seus olhar para os pobres e o interesse 

do poder público em estabelecer novas formas de relacionamento com os setores 

populares. O artista moderno, associado ao Estado, cria discursos e imagens que estão 

 
621 DUARTE, Ticiano. Newton e a rapaziada. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P. 124. 
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vinculados a políticas identitária, sendo o poder público um mecenas, incentivando, 

financiando e consumindo suas produções.  A fabricação da cultura popular622 está 

associada a fala regionalista de regiões como o Nordeste, bem como a arregimentação das 

forças políticas locais, não apenas sustentado esses intelectuais, como também se 

utilizado da máquina do Estado para produzir essa cultura. Prédios públicos se tornaram 

espaços de conclamação dessa regionalidade, dessa tradição, quando neles era exposto os 

trabalhos produzidos, como é o caso dos prédios da governadoria, da Sede da CAERN 

em Natal, do antigo prédio do DENIT, atual vice-governadoria. Esses são apenas alguns 

dos espaços públicos pelos quais a obra navarrena se espalha, configurando uma 

cartografia da atuação pedagógica do poder público que tenta instituir uma visibilidade 

para o ser potiguar, educar os olhares dos norte-rio-grandenses para ver nos personagens 

e paisagens criadas por Navarro o que é ser, pensar e agir como filhos desse estado. Esse 

tipo de construção imagética educa as pessoas as fazendo naturalizar e consequentemente 

assumir uma relação identitário com figuras como a do pescador, da rendeira, do 

jangadeiro, a se ver em manifestações como O Meu-Bumba-Meu- Boi ou em espaços 

como o Potengi ou a Redinha. Além disso as gráficas estaduais editaram as suas 

produções literárias, o estado era o grande financiador desses artistas, inclusive 

reservando para eles cargos públicos, como também é o caso de Navarro. A dizibilidade 

da cidade também foi feita a partir desses intelectuais, quando ruas, avenidas, prédios, 

praças passaram a receber o nome de artistas que encarnariam essa identidade local, o 

melhor e mais grandioso exemplo é a já citada ponte Newton Navarro.  

Sheyla Azevedo, a primeira biografa de Navarro, traz em sua obra uma 

reportagem do jornal Tribuna do Norte, que evidencia a relação entre o Estado e seus 

artistas e intelectuais: 

“Viajaram hoje com destino ao Rio de Janeiro o jornalista Afonso 
Laurentino e vários escritores Potiguares, que participarão do II Festival 
do Escritor Brasileiro, a ser realizado a partir de 24 do corrente ano. Os 
representantes Potiguares participam do Festival patrocinados pela 
União Brasileira de Escritores e pelo governo do Estado, através do 
professor Grimaldi Ribeiro, secretário de Educação e Cultura, que já se 
encontra no Rio, devendo representar o governador Aluísio Alves, no 
festival. O poeta Newton Navarro terá lançado no II Festival do escritor 
brasileiro, o seu livro de contos "O solitário vento do verão ". A 
caravana contou com nomes como Luís da Câmara Cascudo, Berilo 
Wanderlei, Sanderson Negreiro [...] O livro também foi lançado na 

 
622ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de. A Feira dos Mitos. São Paulo: Intermeios. p. 55. 
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Bahia, sobre o patrocínio do então governador daquele Estado, Juraci 
Magalhães."623  

A nota do Tribuna apresenta um conjunto de nomes de intelectuais selecionados, 

para representearem o Rio Grande do Norte no II Festival do Escritor Brasileiro, entre 

eles Cascudo e Newton Navarro, que lançou um de seus livros de contos, por outro lado, 

há a menção do secretário de Educação e Cultura que não é nada menos do que Grimaldi 

Ribeiro, o primo de Navarro. Mesmo que Ticiano Duarte tenha se apresentado como 

sendo o responsável pela indicação de Newton ao governo de Aluísio Alves, não se pode 

esquecer que o primo Grimaldi também era secretário do governo, mostrando mais uma 

vez o estabelecimento de uma rede de relacionamentos políticos e sociais que construíram 

o artista Navarro, sempre o colocando em evidência.  

Uma ressalva é importante. Newton Navarro desde do período que estudou no 

Atheneu, foi envolvido com atividades políticas. Lembrem   da participação do mesmo 

nos comícios, quando da redemocratização, no pós-Estado Novo varguista. Tal 

comportamento se estendeu por toda sua carreira, hora fazendo parte de campanhas 

eleitorais624, defendendo movimentos como a campanha do Petróleo é Nosso,625 ou 

fazendo discursos,626 encomendados para dadas situações. Navarro sempre foi muito 

reconhecido pela erudição e eloquência,627 sendo utilizado por vários políticos, tanto na 

elaboração de falas, como mesmo subindo no palanque e discursando628.  

3.8 A ESCOLINHA DE ARTE NEWTON NAVARRO 

 

As relações políticas de Navarro geraram frutos importantes no que diz respeito a 

educação no campo da arte, em Natal. Em 1962, foi fundada A Escolinha de Arte Cândido 

Portinari, durante o governo de Aluízio Alves e o secretariado de Grimaldi Ribeiro. A 

gênese da escolinha se deu a partir das práticas pedagógicas de Lula Cardozo Aires, o 

antigo professor de Navarro, depois sistematizadas por Augusto Rodrigues, como lembra 

Gilberto Freyre:  

 
623AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. 1. Ed. Natal: 
Edição do autor, 2013, p. 189-190. 
624 A ordem, [S. l.], n. 04360, 1950. 
625 Diario de Natal, [S. l.], n. 01740, 1948. 
626 A ordem, [S. l.], n. 04366A ,10 de ago de 1950 
627 ONOFRE JR, Manoel (Org). Contistas potiguares. Natal: Sebo Vermelho, 2003, p. 181. 
628 ARAÚJO, Iaperi. Navarro e a minha geração. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P. 67. 
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"O que assinala mais expressivamente a atividade artística de Lula 
Cardoso Aires desde que se instalou em sua já famosa casa de Boa 
Viagem — mas também marcada pela sua iniciativa, continuada depois, 
sistematicamente, pelo artista Augusto Rodrigues, de aceitar crianças 
como alunos de pintura: uma pintura livre, espontânea [...].”629  

Augusto Rodrigues foi um importante artista pernambucano, do período em que 

Navarro morou em Recife, fazendo parte de suas relações. É seguindo o exemplo de 

Augusto Rodrigues que Navarro apresenta ao governo do estado o projeto de criação da 

Escolinha de Arte, sendo este um centro para estudos de artes plásticas, literatura e 

História do Rio Grande Norte. 

Navarro se apresenta como um sujeito político, ativo, não apenas nas diversas 

áreas artísticas, mas também associado a projetos políticos como o da modernidade 

aluisista, da Cruzada da Esperança. A escolinha foi um caminho tomado por esse projeto 

do moderno, do revolucionário, do progresso que passava a ter um olhar para as questões 

internas do estado, o que reforçava o discurso do regional, da tradição. Mas uma vez 

percebe-se como o chamado “moderno” vem a se estabelecer na esfera do tradicional, 

como fala do próprio poder público que se manifesta nos projetos dos grupos políticos 

locais. Navarro vai se tornando, com o passar do tempo, um pintor do Estado, não apenas 

por sua presença indiscutível junto a lideranças políticas como, Djalma Maranhão e 

Aluísio Alves, mas também por ser um promotor do discurso tradicionalista que vai 

inventado uma figuralidade potiguar de mar e sertão, e cartografando a cidade do Natal 

em zonas da boemia, da saudade e da tradição cultural, como a Redinha e a Ribeira.  

Para o estabelecimento da Escolinha de Arte, houve toda uma campanha por parte 

da imprensa ao divulgar para a população a iniciativa do governo do estado e de Newton 

Navarro, sempre apresentado como o idealizador e responsável pela instalação da 

instituição. Mais uma vez a rede de relacionamentos de Newton se apresentou de maneira 

bastante útil tanto para divulgação como para a abertura da escolinha. O Diário de Natal, 

bem como O Poti fazem uma sequência de reportagens comunicando desde a ideia de 

abrir a escolinha até a sua efetiva inauguração. A escolinha é apresentada como uma 

instituição que traz para Natal o mesmo modelo institucional e pedagógico daquela criada 

por Augusto Rodrigues, o amigo de Navarro, em Pernambuco:  

“Newton Navarro visitou recentemente Recife, a fim de colher material 
e fazer um relatório ao governo sobre as possibilidades da realização de 

 
629 FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed.Rio de Janeiro: Record, 1987. P.176. 
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uma escolinha de arte infantil, em Natal, no Parque Manoel Felipe. O 
poeta e pintor Newton Navarro, foi bem sucedido em sua missão, 
contando com o decisivo apoio da escolinha de artes do Recife, 
conseguiu inclusive três bolsas de estudo para professoras630 do nosso 
magistério realizar estágio na referida escola. Será inaugurada 
possivelmente no Festival do Escritor Potiguar631.”  

 
 

A primeira reportagem da série, mostra, nos anos 1960, a continuidade das 

relações de Navarro com intelectuais e artistas do Recife, indicando sua circulação entre 

Natal e  a capital pernambucana, que continua a ser um lugar navarreano, o mundo de 

suas libertações dos olhares natalenses, bem como um espaço de referência artística, tanto 

para Newton, como para o Rio Grande do Norte. Newton é colocado na posição de um 

embaixador artístico, que vai em busca de referências para a continuidade de uma política 

publica construída por Aluísio Alves, como moderna e inovadora, apresentado a 

possibilidade de um serviço tanto pedagógico para a crianças potiguares, como de 

entretenimento. É licito supor que o estado mesmo indiretamente deu a Newton Navarro 

o papel de divulgador e representante artístico mesmo de maneira extra oficial. É bom 

lembrar que em data próxima a essa reportagem Navarro havia estado no Rio Grande do 

Sul e foi apresentado como o representante do governo do estado do Rio Grande do Norte. 

O parque Manoel Felipe, a que se refere a reportagem do Diário, escrita por 

Maruska632 , vai ser a futura Cidade da Criança, local que se elaborou como um complexo 

cultural, artístico, de lazer e educacional, pelo governo aluizista. A Cidade da Criança 

tronou-se um novo espaço de habitus e práticas corporais, indicando a continuidade dos 

processos de modernidade e um novo entendimento sobre como a sociedade natalense 

passou a compreender o lazer e as relações com o universo infantil.  Outro elemento 

interessante a ser referido, é a menção que a possível inauguração se daria durante o 

Festival do Escritor Potiguar, indicando a efervescência artística promovida pelo governo 

estadual concomitantemente ao municipal. A Natal dos anos 1960 apresenta-se como um 

 
630 Não foi possível identificar quem seriam essas professoras, contudo suponho que uma delas seja, a futura 
esposa de Navarro, Maria Salete de Souza, que foi professora da Escola domestica de Natal, e depois foi 
transferida para a Escolinha, já por intermédio de Newton. Ainda no capitulo presente, será apresentado 
elementos sobre o casamento de Navarro.   
631 Natal Diario de Natal, [S. l.], n. 06470, 10 de nov de 1961. 
632 Amiga e companheira de redação de Navarro.  Foi apresentada no primeiro capítulo, quando Navarro 
faz uma série de crônicas sobre um pássaro que havia pousado em uma janela de sua casa. Não diminuindo 
a importância da iniciativa da criação da Escolinha de Arte, mas apenas indicando a importância do leque 
de amizades e relações sociais estabelecidas por Navarro, nos meios artísticos, políticos e de comunicação 
do estado. A presença de Newton Navarro nesse ambiente facilitou a construção de um sujeito social ativo, 
dando visibilidade a arte navarreana e ao papel que o mesmo desempenhou entre as décadas de 1950 a 1980 
no estado potiguar. 
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espaço de incentivos governamentais a produção artística, o que veio a favorecer artistas 

e intelectuais que tiveram acesso as benesses do Estado, como Newton Navarro.  

Na nota seguinte, a mesma colunista, traz um reforço na divulgação do projeto da 

Escolinha, associando-o a ideia de sonho, remetendo ao leitor a expectativa do 

encantamento sobre a inauguração, evidenciando até mesmo o contato com o arquiteto 

que elaborou o espaço, que vai se configurando como lugar lúdico:  “A escolinha de arte 

infantil a ser construída pelo governo estadual, no Parque da lagoa “Manoel Felipe”, vai 

ficar um sonho! O arquiteto cearense Eneias Botelho nos mostrou o projeto.633” Essa nota 

é publicada no dia16 de Janeiro, no dia 19 do mesmo mês, o Diário traz nova reportagem, 

essa mais completa:   

“O poeta e pintor Newton Navarro regressou do Rio mais entusiasmado 
com a Escolinha de Arte infantil. Newton nos comunicou que a 
instalação da referida escola será na segunda quinzena de fevereiro. 
Funcionará em prédio provisório, e para sua instalação virá 
especialmente o pintor e professor Augustinho Rodrigues, idealizador 
e realizador de todas as outras, hoje, espalhadas pelo Brasil. “Professor 
Augusto Rodrigues, em mensagem especial, dirigida ao governador, 
testemunha entusiasmo, principalmente quando Natal será centro da 
Escola padrão em todo o país”634. 

 
 

Analisando a cronologia dos eventos e das reportagens, é possível fazer várias 

reflexões.  A primeira menção encontrada no Diário de Natal sobre a Escolinha foi em 

novembro de 1961, e anunciava o retorne de Navarro a Natal, vido de Recife. Já com 

informações sobre o projeto da Escolinha e três bolsas de estudo para professoras do 

magistério indicando que a iniciativa do projeto já estava relativamente avançada. No dia 

16 de Janeiro de 1962, é apresentado o  projeto arquitetônico da instituição, no dia 19 do 

mesmo mês, a notícia é de novo retorno de Navarro a Natal, só que dessa vez, o artista 

vem do Rio de Janeiro, já estabelecendo a data da inauguração no mês seguinte, fevereiro 

e anunciado a presença de Augusto Rodrigues, no evento de inauguração, acrescentando, 

que a Escolinha de Arte em Natal seria um modelo para o restante do país. Na próxima 

referência a Escolinha, o jornal destaca a iniciativa de Newton Navarro de nomear a 

Escolinha de Arte do Estado de Cândido Portinari635, como homenagem póstuma ao 

 
633  Diario de Natal, [S. l.], n. 06522, 16 de jan de 1962. 
634 Diario de Natal, [S. l.], n. 06522, 16 de jan de 1962.  
635 Nascido em 1903 e falecido em 1962. Foi desenhista, ilustrador, pintor, gravador e professor. Suas 
imagens estão associadas com o discurso do nacionalismo, produzindo uma série de tipos brasileiros ligados 
a atividades econômicas e a uma identidade psicossocial. Essas características, funções e a vinculação ao 
poder público de Portinari, são semelhantes a Navarro em nível local.   
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pintor brasileiro, recém falecido. Esse gesto de Navarro possui três dimensões que 

merecem ser discutidas: A primeira é da homenagem por si só. Portinari foi, tal como 

Navarro, um pintor e desenhista modernista.  Portinari, em nível nacional, detém um lugar 

similar ao de Navarro, no Rio Grande do Norte, já que ambos foram responsáveis por 

estabelecer uma figuralidade modernista e uma paisagem identitária, ligada a ecologia, 

ao social e a atividades profissionais. A segunda dimensão é vinculação estética, social e 

intelectual com o artista paulista. Existe notoriamente semelhanças entre a arte produzida 

por Portinari e a navarreana, o que leva possivelmente a esse desejo de Navarro de 

vincular seu nome ao do consagrado pintor636. A terceira dimensão é a intenção de 

conferir notoriedade para a Escolinha de Arte, em nível nacional, quando é posto que é o 

Rio Grade do Norte o primeiro a prestar uma homenagem ao artista falecido 

recentemente: 

Excelente a sugestão do pintor e poeta Newton Navarro de denominar 
a Escolinha de Arte Infantil de “Escolinha de Arte Infantil Cândido 
Portinari”. Justa homenagem ao grande pintor brasileiro, recentemente 
falecido. E seríamos nós, Norte Rio-grandenses, a prestarmos a 
primeira homenagem a Cândido Portinari. Esperamos que o senhor 
governador aceite a magnífica ideia.”637 

 

O jornal O Poti, veicula a notícia da inauguração da Escolinha, ficamos então 

sabendo que a mesma não vai ainda funcionar no complexo da lagoa Manoel Felipe, mas 

em um endereço provisório, na praça Pedro II, no Alecrim. Contudo o jornal prevê para 

o dia 13 de maio de 1962, a inauguração, o que deixa evidente o não cumprimento da 

meta citada por Navarro de que a mesma ocorreria em fevereiro. Contudo a cronologia 

dos eventos deixa entrever a urgência do governo do estado em executar o projeto. É 

sempre salutar lembrar que o Governo de Aluísio se caracterizou por práticas populistas, 

materializadas em grandes obras e era regido por metas inovadoras, daí, talvez, a urgência 

na abertura ao público desse espaço de educação artística:    

Será inaugurada, hoje, às 15h00, em solenidade presidida pelo 
governador do estado, a escolinha de arte “Cândido Portinari “, que é 
dirigida pelo pintor conterrâneo Newton Navarro. Do programa 
constam palavras do diretor do estabelecimento, mensagem do pintor 
Augusto Rodrigues, discurso do governador Aluísio Alves, 

 
636Em entrevista no ano de 1982, Navarro coloca uma explicação a mais para a nomeação, que seria uma 
série de obras que Portinari havia produzido sobre crianças, por isso a referência.  GALVÃO, Marlene 
Gouveia. Newton Navarro; o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção Textos Acadêmicos, UFRN.  
Nº 73, ano 2. Uma curiosidade da qual não poderei tratar nesse texto, devido ao volume do trabalho, é a 
obra navarrena referente a crianças e práticas lúdicas.  
637 Diario de Natal, [S. l.], n. 06566, 10 de março de 1962.  
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inaugurando escolinha e oferta de flores, por uma comissão de alunos, 
a senhora Ivone Lira Alves638. Haverá depois da visita às dependências 
da escola, projeção de desenhos animados para as crianças. A escolinha 
de arte “Cândido Portinari” funcionará, provisoriamente, na praça 
Pedro II[...]639 

 
O Poti faz referência ao processo que será seguido, indicando além de toda pompa 

do teatro político e social exigido, a informação de que Newton Navarro seria o diretor 

da Escolinha, tendo em vista toda a participação de Navarro no projeto. A última 

referência, por mim encontrada, acerca dessa instituição, é uma nota de jornal, do ano de 

1967, em que anuncia640 um curso oferecido pela Escolinha, do qual o responsável foi o 

pintor Dorian Gray641, parceiro de Newton em vários trabalhos, como um dos mais 

significativos artistas plásticos do estado. O detalhe é que a notícia apresenta como uma 

das professoras auxiliares da Escolinha, Maria Salete de Souza, que se casaria com 

Newton Navarro, nos anos 1980, só depois do falecimento de dona Celina, mãe de 

Navarro. Fazendo uma análise da notícia, pode se ter a indicação de como a Escolinha de 

Arte foi um centro aglutinador de artistas engajados na prática pedagógica, todos 

orbitando em torno da pessoa de Navarro, mas uma vez indicando sua importância como 

agente dinamizador da produção artística da cidade. 

A Escolinha de Arte Cândido Portinari foi provavelmente um dos mais 

importantes projetos da carreira de Navarro, pelo menos no que concerne as suas ligações 

com o poder público. Quando, em 1967, Navarro assume uma cadeira na Academia de 

Letras do Rio Grande do Norte, o folclorista Veríssimo de Melo642, faz das palavras de 

Newton as suas no discurso de boas-vindas a Academia: 

[...] A Escolinha é para mim uma Escola, onde aprendo com as crianças 
na beleza da cor e do traço, o sentimento da vida. Newton fala da 
Escolinha como se falasse da mulher amada. Cita fatos, relembra 
episódios. Conhece a maioria dos meninos pelo nome, e dêles é um 
amigo: “no meio das crianças também me sinto criança. Consigo isso 
porque junto dêles não tenho nada de adulto.643” 

 
638 Esposa do governador Aluízio Alves.  
639 Diario de Natal, [S. l.], n. 06420, 1962. 
640 Ano 1967 edição 01336. 19 de março de 1967   
641 MEDEIROS, Arilene Lucena de. Dorian Gray caldas: a trajetória biográfica de um artista. 2017. 
Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, [S. l.], 2017. 
642 Intelectual natalense. Jornalista, escritor, folclorista. Membro da Academia de Letras do Rio Grande do 
Norte e do conselho de cultura do estado.  
643 Discurso de boas-vindas pela entrada pela academia Norte Rio-Grandense de Letras. A um passo da 
imortalidade: O anti-acadêmico Newton Navarro. Arquivo da Capitania das Artes, acessado em 15 de Abril 
de 2016.   
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Dois elementos da citação exigem uma reflexão. Primeiro, a relação de Newton 

com as crianças, associada a um espelhamento de sua própria infância, mundo de onde 

Newton retira e reconstrói lembranças, se tornando Navarro, o artista que fabrica um Rio 

Grade do Norte partindo das afetações seu universo pueril, da infância vivida na Redinha, 

em Ponta Negra e em Angicos. Estar entre as crianças é deixar de ser adulto, é deixar de 

viver em um mundo de conflitos, competições, cobranças, condenações e censuras. O 

mundo adulto para Navarro é um mundo de violências, um mundo que o violenta, pelos 

problemas sociais que toma consciência, pela não aceitação de seus próprios 

comportamentos e desejos por ele mesmo. Navarro inventa seus pecados e as formas de 

castigo auto-infligidos durante os períodos de bebedeira.    

Veríssimo de Melo intitula Navarro de anti-acadêmico, evidenciando, na própria 

Academia de Letras, o caráter transformador, denotado pela quebra de padrões estéticos 

e até mesmo porque não dizer, comportamentais de Navarro, em sua obra e em sua vida. 

Em 1994, dois anos após a morte de seu idealizador, fundador e primeiro diretor, a 

Escolinha de Arte Cândido Portinari passa a ser chamada de Escolinha de Arte Newton 

Navarro644. A iniciativa coube ao então presidente da fundação Jose Augusto, Iaperi 

Araújo645.   

3.9. A MULTIPLICIDADE DE NEWTON NAVARRO: UM SER 
EXISTENCIALISTA. 

 

Newton Navarro é um criador de espaços, sejam eles para a produção artística, 

como a Escolinha Cândido Portinari, sejam através de sua arte: o sertão de Angicos, que 

em suas obras chamou de cidade de Rosário646, a cartografia de Natal realizada por sua 

produção literária e no campo das artes plásticas. Mas o sujeito Navarro é composto por 

variadas experiências e relações pessoais, políticas e artístico-intelectuais. Como uma 

obra de arte, o ser de  Navarro é constituído do entrelaçamento de múltiplos tempos e 

discursos. Navarro produz a cidade imageticamente, se depositando em sua própria 

 
644 CARVALHO, Vicente Vitoriano Marques De. Newton Navarro: um flâneur na direção da arte e da 
pedagogia da arte no Rio Grande do Norte. 2003. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, Natal, 2003. 
645AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. 1. Ed. Natal: 
Edição do autor, 2013, p. 91. 
646 LYRA, Carlos (org.). Memória viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro e Leopoldo Nelson. 
Natal: Edufrn, 1998. p.41. 
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produção. O próprio artista trona-se uma figura pitoresca da cidade, compondo sua 

paisagem social, sendo atravessado por tempos e experiências, nela vividas. Gilberto 

Freyre, lembra que: 

"Nenhum artista, nenhum poeta, nenhum pensador, ninguém a cuja obra 
se possa associar a ideia de criação ou de criatividade, é um só, do 
princípio ao fim de sua vida. Ao contrário: é múltiplo dentro do tempo 
através do qual se estende sua experiência; e com a sua existência, sua 
experiência da qual em grande parte depende da obra que realizar647. "  

 

Navarro não é um. São múltiplos artistas, vários Navarros, de escritor a pintor, de 

jornalista a dramaturgo. Sua obra é ele mesmo e sua vida, suas experiências, sua 

sensibilidade em constante ebulição pelo uso do álcool, pelas frustrações de desejos 

reprimidos, escondidos e vividos pelos recantos boêmios da cidade. Percebe-se na arte 

navarreana um constante alumbramento, a emergência do sintoma, tal como teoriza 

Georges Didi-Huberman648, uma espécie de amanhecer, tal como definiu Carl Einstein649. 

A cidade se revela a esse artista em suas formas mais iluminadas pelo sol, pintado de 

maneiras tão diferentes e criativas, pelos odores do rio Potengi, do peixe frito, das 

peixadas que frequentava na Ribeira, do suor de todas as gentes do povo com quem 

convivia, da erótica dos corpos dos pescadores da Redinha, dos marinheiros e prostitutas 

do porto. A cada pintura, a cada crônica ou conto temos um Navarro se constituindo em 

experiências, desejos, recalques, que são gritados para quem olha essas obras e percebe a 

simbiose entre o pintor e a cidade. Navarro é um construtor de mundos, ele descreve e 

inscreve a cidade, seus habitantes. Sua obra é um documento histórico das transformações 

das sensibilidades acerca de Natal e do Rio Grande do Norte. Documento em que ele 

mesmo se elabora, no papel de suas telas e no papel de seus textos. Navarro comunica um 

mundo, uma identidade, um discurso que, ao observarmos, somos convidados a fazermos 

parte dessa construção. Ribeira, Potengi, Redinha, sertão, espaços de sensibilidade, 

saudade, de experiências vividas que se transformam em lugares povoados por 

personagens, por tipos sociais. Vaqueiros, cangaceiros, cantadores, pescadores e 

marinheiros são personagens do mundo de Navarro. Lugar de saudade, de anti-

 
647 FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed.Rio de Janeiro: Record, 1987. P. 171-174. 
648 Georges Didi-Huberman, nascido em Saint-Étienne em 1953, é filósofo, historiador, crítico de arte e 
professor da École de Hautes Études em Sciences Sociales, em Paris. Para mais, ver: DIDI-HUBERMAN, 
Georges. A sobrevivência dos vaga-lumes. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2011. 
649 Carl Einstein, nascido Karl Einstein, foi um influente escritor judeu alemão, historiador da arte, 
anarquista e crítico. Para mais, ver: EINSTEIN, Carl. Negerplastick, escultura negra. Santa Catarina: 
Editora da UFSC, 2011. 
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modernidade, de forças telúricas e viris, de indivíduos naturais ligados a terra, ao mar. 

Angicos e Redinha, sertão e Potengi espaços que possuem em comum serem signos da 

arte moderna, mas também de serem imagens e falas do regionalismo e tradicionalismo 

pensadas e construídas por Gilberto Freyre, Lula Cardoso Ayres e Cícero Dias, uma 

tríade do movimento modernista pernambucano650, que tanto influenciou o nosso artista. 

Ao mesmo tempo esses espaços são de Navarro, mundos construídos por sensibilidades, 

a partir das experiências de vida de um indivíduo que as reelabora em sua arte.   

O mundo artístico de Navarro é o espaço do onirismo que nega o processo de 

modernização pelo qual passava a cidade do Natal, pois a mudança o desloca, o fluxo e 

velocidade o incomoda, fazendo-o descarregar suas frustrações apelando para dois 

recursos interligados: a produção artística frenética e o uso abusivo do álcool. Ambos o 

permitem incorporar outros sujeitos, que se manifestam em seu onirismo artístico e 

erótico, o recolocando no mondo de consciência. Freud se refere a relação entre o sonho 

e a arte:   

“Se eu sonho, realizo uma compensação que me isenta da realização do 
desejo em vigília. A pintura pode ser a criação de uma imagem onírica 
que é catártica. Sendo assim um modo de realização de desejos que 
enquanto acordado, o pintor não tem a possibilidade de realização. O 
ato de pintar, então está associado a uma forma de transe, sonho651”. 

É dessa maneira ao mesmo tempo onírica e etílica que Newton Navarro se constrói 

e elabora os espaços tensionado entre o apolíneo e o dionisíaco. Quando embriagado, 

Navarro apresentava um comportamento agressivo, debochado, como relatam vários de 

seus amigos e colegas, testemunhas desses episódios corriqueiros como, por exemplo, 

Woden Madruga:  

"[...] Navarro tinha dois comportamentos. Sóbrio, era uma pessoa, 
tomava opções ideológicas firmes, dizia o que queria e o que sentia. 
Bebendo, passava a ser provocador. Era um homem muito elegante e 
muito educado, gestos finos, nobres, no comportamento, no estilo, um 
cara elegante. Na noite da farra, era outra pessoa, um grande boêmio, 
como todo grande artista652. " 

Madruga informa sobre a existência de dois Navarros. Um sóbrio e o outro 

embriagado. Um apolíneo, exemplo de educação, de gestos elegantes, finos, nobres, que 

 
650 FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed.Rio de Janeiro: Record, 1987. P. 171-174. 
651 FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos [Ebook]. 8. Ed. São Paulo: Imago Editora, 1999.  
652 MADRUGA, Woden. Um homem da cidade. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013.  P. 95. 
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se transformava num provocador quando não se encontrava sóbrio. Wonden Madruga se 

refere a ele como sendo um grande boêmio, como seria todo grande artista, uma maneira 

de desculpá-lo, até mesmo chegando a justificar a conduta, já que tal ciclotimia emocional 

seria natural em todo grande artista. Esse tipo de fala condescendente é muito comum 

quando se trata de Newton Navarro. A cidade construiu nas palavras de Gustavo Sobral 

um mito. O personagem Newton Navarro foi construído, por uma série de falas cheias de 

omissões e silêncios significativos, que não abordam certos aspectos de sua vida e 

conduta, que são, no entanto, essenciais para o entendimento de sua obra. Navarro elabora 

o que poderíamos denominar de uma arte social, etnográfica. Sua produção é 

memorialística, elaborada e atravessada por suas experiências e frustrações. Contudo a 

crítica a fala de Wonden não deixa de reconhecer que é perfeitamente compreensível a 

sua atitude, tendo em vista a localização social e política de quem se pronuncia, como 

também o tema abordado, já que se trata de um indivíduo como Navarro que representa 

um cânon artístico da cidade. 

Em outro depoimento, tem-se um relato mais explicito sobre a conduta dionisíaca 

de Navarro, feito por alguém que não apenas conviveu, mas sofreu as impactações   do 

comportamento navarreano: 

"Quando a gente via Newton bêbado tirávamos o time porque sabíamos 
que haveria discussão. Éramos adolescentes. E quando a gente é 
adolescente não aguenta, discutimos em pé de igualdade, mas Newton 
não queria réplica, e isso fazia mal a ele, porque queria ter o direito de 
dizer o que quisesse. Ele tem um nome no Rio Grande do Norte, 
convivemos com ele muito tempo. Quando ele estava bem era um 
homem bom, uma pessoa afável, generosa”653.  

A citação levanta mais uma vez a questão da dualidade no comportamento de 

Navarro, disparado pelo uso abusivo do álcool, o homem educado e gentil se tornava um 

homem briguento e autoritário. A bebida alcoólica abria espaço para que Navarro desse 

passagem a toda angustia, aos sofrimentos e frustrações, por ser obrigado a viver uma 

vida a qual não aspirava; sua violência partia da não aceitação, social e pessoal, de seus 

desejos particulares, mas também de viver num tempo de mudanças na cidade, que não 

lhe agradavam. Navarro toma dois caminhos, um voltado ao uso do álcool, outro a 

produção artística, criando novos espaços, novas passagens em que o mar ou o rio 

Potengi, são interstícios, caminhos de afastamento dos problemas da vida, linha de fuga, 

 
653 ARAÚJO, Iaperi. Navarro e a minha geração. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P.65. 
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escapatória para a liberdade, o outro lado da cidade, como a Redinha.  O caminho usado 

é o mesmo dos marinheiros, que não usam instrumentos náuticos, nem tampouco a 

tecnologia da modernidade. Caminhos traçados pelos desejos e pelas indicações da 

natureza. Lua, ventos e estrelas, são tudo que os navegadores navarreanos possuem para 

seguirem seus caminhos e fazerem suas travessias, além de seus próprios corpos 

admiráveis:  

 “Diz-se que o mar tem muitos caminhos e todos eles levam para onde 
se quer ir. Deixe-se então a terra morna das praias e tome-se mesmo 
rumo das águas, na maré que enche, ou mais tarde, ainda, logo anoiteça 
quando a maré vaza. Há barcas, navios, jangadas, há até mesmo a 
própria aventura de partir sozinho, bracejando, que o ir é o principal. 
Viaja-se no sonho, na vontade, no esquecimento proposital de todas as 
coisas que nos cercam e enervam com a rotina. O amplo mar é um mapa 
com seus caminhos traçados, suas veredas, seus atalhos. Sabem-no, 
mais praticamente, os pescadores, que tem pousadas conhecidas(...) 
lugares, paradas, pontos de encontro. As sinalizações luminosas são as 
dos astros. Signos, luas, formações de estrelas, Santelmo, variações, 
brisas, tudo vai indicando as rotas"654  

Navarro apresenta o mar como um caminho a ser utilizado que pode levar o 

navegador a qualquer lugar que se queira, mostrando ao leitor a necessidade de sair, de 

se deslocar, talvez de fugir. O álcool o permitia fazer viagens sem abandonar a terra, 

fundeado em um bar qualquer, apenas soltando as âncoras da imaginação e da 

sensibilidade. A arte o levava para terras distantes, por muitos caminhos, o fazia fugir das 

amarras sociais que o aprisionavam, barco de sonhos, esquecimento proposital das coisas 

que o cercavam e enervavam numa rotina grisalha. Para Navarro é necessidade 

emergencial o deslocamento, o mar e o sonho são colocados em patamares similares por 

permitirem o indivíduo viajar, sair dos lugares, se deslocar em relação a si mesmo. É 

interessante observar como Navarro se sente agredido por seu cotidiano, procurando 

sempre espaços alternativos, marginais, boêmios, periféricos, inclusive a solidão. Seja 

nos momentos em que ia até ao Forte dos Reis Magos ou a Casa de Repouso em Ponta 

Negra, ou quando atravessava o Potengi para devir outro junto aos pescadores, aos 

jangadeiros e aos cabeceiros, os tipos populares tão presentes em suas obras.  

O absurdo camusiano, que tanto seduziu Newton Navarro, surge do choque entre 

o que poderia ter sido ou feito e a censura e proibição do ponto de vista moral,655 gerando 

angústia e frustração no individuo. Navarro se via vivendo o absurdo existencialista e 

 
654 NAVARRO, Newton. Do outro lado do rio, entre os morros. Natal: Sebo Vermelho, 2010, p.20. 
655 CAMUS, Albert. O mito de Sisifu. Rio de Janeiro: Editora Record, 2018. 
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catarticamente dele se liberava pelo uso do álcool, e pela fabricação da arte, ambos 

elementos de fuga onírica.  No trecho citado também se pode perceber como a 

sensibilidade navarreana é naturalista, o quanto abomina o artifício, típico da 

modernidade, quando as referências a navegação se fazem pelas sensibilidades sinestésica 

ligadas a pele e ao olhar. Os instrumentos de navegação são os corpos dos navegantes, 

que sentem o caminho a ser seguido, em direção ao lugar de fuga, solidão ou de realização 

de seus desejos. As sinalizações são feitas pelos astros, pelos ventos, pelas brisas, são os 

elementos da natureza que indicam o caminho. Lugares oníricos são sem dúvidas os 

mundos navarreanos, muitos construídos em momentos de embriagues.   

Alguns eventos, corriqueiramente relatados, são mostras dos conflitos e 

ambiguidades, da dilaceração do sujeito Newton Navarro. Era o ano de 1962, em plena 

Guerra Fria, o Brasil era palco das ações da política estadunidense nomeada de Aliança 

para o Progresso. John dos Passos, escritor americano de ascendência portuguesa, esteve 

no país, como uma espécie de embaixador, para verificar como andavam as relações dos 

governos dos estados brasileiros com o socialismo. Seus relatos descrevem as pessoas, os 

espaços, principalmente o caminho tomado entre Recife e Natal. Chegando ao Rio Grande 

do Norte, faz um comentário pitoresco, mas com bastante perspicácia sobre o governo de 

Aluízio Alves: 

“Fui depois levado de carro para a sede do governo, a qual o atual 
ocupante deu o nome de esperança. O Governador Alves tem instinto 
de espetáculo. Desde o início de sua campanha para o governo, faz uso 
da bandeira verde656 da esperança como uma marca registrada. Uma 
bandeira verde estava desfraldada no alto do palácio e os carros oficiais 
estacionados em frente tinham bandeiras verdes[...]”657       

 

Já foi visto que o governo aluizista foi inovador e trouxe uma série de incentivos 

as artes, como a criação do Prêmio Câmara Cascudo de Poesia, a construção da Cidade 

da Criança, da escolinha de Arte Cândido Portinari, a realização do Primeiro Congresso 

de Folclore do Rio Grande do Norte, sem falar em todo o investimento no turismo, com 

a inauguração do Hotel Reis Magos. Navarro estava participando direta e indiretamente 

de toda essa efervescência cultural, até porque estava ligado ao poder público municipal 

e/ou estadual.  É bom lembrar que parte dos recursos do governo estadual, no início dos 

 
656 O verde foi a cor usada para identificação da campanha de Aluízio Alves para o governo do estado na 
campanha de 1961. A ideia era dar ao eleitor a conotação que o verde representaria a esperança trazida por 
Aluízio a população mais pobre do estado.    
657PASSOS, John dos. O Brasil Desperta. São Paulo: Record, 1963. p,163 
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anos 1960, veio da política americana de contenção do avanço do socialismo no Brasil. 

O comentário de John dos Passos é muito oportuno para visualizarmos o que veio a ser 

nomeado como populismo, adotado pelo governo de Aluízio Alves. O uso de cores como 

símbolo de um dado sentimento que seria a marca da administração, o apelo as 

concentrações públicas, passeatas, discursos e comícios, a mobilização das massas, ou 

seja, como bem disse o cronista, o uso do espetáculo como estratégia de comunicação, de 

propaganda e de mobilização política, financiado pela máquina pública.    

Durante a visita, John dos Passos foi levado para jantar e descreve a cidade e um 

encontro inusitado: 

A lua cheia se levantou sobre o Atlântico. Natal, com seu casario cúbico 
destacando-se no fundo de baía e promontórios elevados, é bela de ver 
ao luar. Jantamos no clube dos oficiais da Aeronáutica658, num terraço 
sobre uma enseada. O lugar tem um jeito de ter sido construído pelos 
americanos há 20 anos. Estamos absolutamente sozinhos, exceção feita 
de uma figura solitária que está do lado de dentro, no bar. O garçom 
trouxe-nos postas muito bem preparadas de um peixe grande cujo nome 
não percebi bem. Limão e Bacardi. (Exilado de Cuba, o rum Bacardi é 
agora fabricado no Recife). Depois da longa viagem, do pó, do palácio 
do governador repleto e do regurgitante comício, o silêncio, a solidão e 
o mar enluarado são uma delícia. 
O homem do bar é um poeta local. Já está no bar há muito tempo. Desce 
para o terraço a fim de cumprimentar-nos. Paira em torno da mesa. 
Falando, gesticulando, argumentando, parece não ser uma, mais três ou 
quatro pessoas juntas. A impressão que me dá é de uma multidão. 
Revela espantoso conhecimento de literatura norte-americana. Gosta de 
Sherwood Anderson, Poor White, Winesburg, Ohio659... 
Pobre Sherwood, que já morreu há tantos anos. Ele teria adorado aquela 
cena. A enseada desconhecida entre montanhas misteriosas ao luar. O 
terraço deserto, o garçom perplexo; José Augusto660, que é um rapaz 
polido, explicando como se estivesse pedindo desculpas que o 
cavalheiro é verdadeiramente um grande poeta… Como Sherwood 
Anderson teria apreciado tudo e o poeta ébrio a elogiá- lo.”661. 

 

John dos Passos descreve uma Natal idílica, um espaço marcado pela 

tropicalidade, pela ruralidade e pelas belezas naturais, revestidas de elementos 

misteriosos, bem ao tom do olhar estrangeiro com ares coloniais, que veem apenas o que 

 
658 Referência ao antigo clube dos oficiais americanos durante a Segunda Guerra. O prédio localiza-se a 
margem direita do Potengi, podendo-se dele, avistar a Redinha e as bases de alvenaria construídas dentro 
do rio para servirem de sinalizadores aos hidroaviões durante amerissagens noturnas. As estruturas de 
sinalização existem até o momento da escrita desse texto e o clube chamado de Rampa está em reforma dar 
lugar a um museu sobre a guerra.     
659 Ambas são obras do escritor americano citado.  
660 Ajudante de ordens do governador. 
661 PASSOS, John dos. O Brasil Desperta. São Paulo: Record, 1963. p,165. 
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querem, justificando a sua estada, partindo da ideia do pitoresco e do pouco civilizado. 

Ao falar, sempre procura os traços da permanência americana, durante a Segunda Guerra, 

como elemento de referência para a relação entre Natal e os Estados Unidos e dos indícios 

da Guerra Fria, como exílio do rum Bacardi, em Recife, após sua saída de Cuba. Ao 

descrever Navarro, faz menção ao tempo em que este estava no bar e a solidão do lugar: 

Estamos absolutamente sozinhos, exceção feita de uma figura solitária que está do lado 

de dentro, no bar. [...] O homem do bar é um poeta local. Já está no bar há muito tempo. 

Faz referência ao estado de embriagues em que o chamado poeta local se encontra, mas 

demostra surpresa não só por sua erudição como pelo conhecimento em literatura 

americana do pós-guerra. E comenta sobre sua impressão de ver em Navarro, não um 

homem, mas três ou quatro, até mesmo uma multidão, dada a sua excitação, sua 

eloquência e sua capacidade de fazer barulho, de falar, de gesticular.  Foi assim de 

maneira inusitada que Navarro acabou por fazer parte da obra de um dos mais importantes 

escritores americanos da contemporaneidade.  

Um segundo episódio que nos ajuda a visualizar as múltiplas formas de aparecer 

como sujeito de Newton Navarro é apresentado por Vicente Serejo em entrevista. Serejo 

conta que Navarro estaria no Bar Granada, local muito significativo para a 

intelectualidade boemia natalense dos anos 1960 a 1970, acompanhado de sua famosa 

cadela Aparecida, quando avistou o que aparenta ser um dos proprietários ingleses da 

fazenda São Miguel, na qual o pai, seu Elpídio, trabalhou. Já é sabido que Newton 

Navarro se ressentia pelas condições financeiras familiares e responsabilizava os 

proprietários da fazenda por isso e pela exploração que achava que o pai havia sofrido. 

Navarro, então, em uma cena Chapliniana, força o inglês a cumprimentar a cadela, 

apertando a pata do animal e depois pede um prato de lagosta, o servindo a Aparecida, 

em sinal de deboche absoluto.  

O hotel Reis Magos foi palco de escândalos e peripécias memoráveis das quais 

foi personagem o irreverente e, por vezes, prepotente, Newton Navarro, que parecia, em 

certas circunstâncias, se valer da posição social e política de que gozava na cidade, do 

prestígio como artista, para legitimar e tornar palatável e impune, dadas ações e reações, 

uma delas foi lembrada  por Ticiano Arruda: 

“Uma vez voltou para o apartamento. Ele tinha um apartamento no 
Samburá. Esse apartamento era para dona Celina não dar conta dos 
porres dele, pois voltou escoltado por duas motos da polícia. Tinha 
chegado alto no restaurante do Hotel Reis Magos, lá tinha um general 
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fardado, Newton foi logo dizendo que aquelas estrelas dele eram 
bordadas enquanto as que ele artista tinha eram estrelas do mar, e por 
aí ia, com toda sua força de expressão. O general, que podia mandar 
prendê-lo, era o tempo da ditadura, 1978, disse: “Meu artista, o que é 
que você quer?” E Newton: “Ser escoltado por dois soldados de 
polícia”. O general não se fez de rogado e Newton saiu do porre para 
casa escoltado pelo batalhão. Newton tinha umas coisas, que não sei 
como não era preso por isso. Diziam que ele chamava os soldados na 
rua de “picolé de abacate”. Mas fez até exposição no QG[...]662”  

  

O relato retoma um tema abordado no segundo capítulo: a relação entre dona 

Celina e o filho Newton que, mesmo sendo um adulto, tenta esconder suas traquinagens, 

suas bebedeiras do policiamento materno, a ponto de adquirir um apartamento sem o 

conhecimento da matriarca. Na mesma cena, aparece um Newton capaz de desafiar e 

desacatar autoridades, e um Newton que não é capaz de desafiar a autoridade materna. A 

postura de Navarro de franco desacato a autoridade, principalmente em um momento 

histórico marcado pelo autoritarismo, evidencia uma não aceitação da autoridade e, ao 

mesmo tempo, a certeza de que estava de certa maneira blindado por sua condição social 

de artista reconhecido e irreverente da cidade do Natal. Apesar da embriagues, Navarro 

não era insano e tinha consciência dos perigos que supunha um comportamento nessa 

escala, além da sorte de ter escolhido como alvo um general com espírito esportivo, que 

acabou por fazer seu jogo e participar do espetáculo navarreano. É importante partir desse 

acontecimento para ponderarmos sobre a consciência que Newton Navarro do lugar que 

ocupava na cidade e de maneira geral no estado. Até que ponto seus comportamentos não 

eram estabelecidos na certeza razoável de que a sociedade natalense toleraria o discurso 

da irreverência do artista que como tal estava liberado de certos interditos, que para outros 

seria impensável?       

Há uma série de outros momentos similares, como aquele em que depois de ter 

recebido uma certa quantia em pagamento, pelos trabalhos executados com Dorian Gray, 

no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, teria se hospedado do Hotel Reis Magos e 

dito ao gerente do estabelecimento que quando o dinheiro acabasse, o mesmo o avisasse, 

para ir embora. Sheyla Azevedo faz uma narrativa desse episódio a partir das memórias 

de Dorian Gray: 

 
662 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.23.  
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“Recorri novamente as lembranças de Dorian Grey para contar 
uma história das mais pitorescas protagonizada por Newton 
Navarro. Ele não lembra ao certo a data, mas, entre 1966 e 1967, 
Dorian foi chamado para fazer a Ceia Larga, em óleo sobre tela, 
no auditório da escola Industrial663(…). Convidou o parceiro 
Newton para fazer um painel no pé da escada. O valor do 
pagamento para cada foi algo em torno de 7000 Cruzeiros. 
Dorian, pai de família, obviamente, guardou dinheiro. Newton 
pegou o cheque com a quantia e entregou nas mãos de 
Cardozinho, o gerente do Hotel Reis Magos, com a seguinte 
recomendação: "guarda esse cheque no cofre. Quando acabarem 
os dias que ele puder pagar as minhas despesas no hotel, você me 
avisa"664.  

Tais relatos constroem a imagem de um sujeito existencialmente instável, com 

comportamentos irresponsáveis e autodestrutivos, para o qual o futuro não é uma 

preocupação. Navarro viveria o tempo presente, o instante imediato, a mesma 

temporalidade estática e cristalizada de suas imagens pictóricas. A partir dessas 

informações podemos nos perguntar: Quantas pessoas que conviveram com Navarro não 

se locupletaram com sua condição de vulnerabilidade? Navarro foi generoso com ou 

explorado por aqueles que se aproveitaram de sua condição de fragilidade emocional, 

agudizada pelos períodos de estado etílico? É interessante observar como aqueles que 

sobre ele falam, o tomam como o outro de si mesmo, constroem um discurso de alteridade 

sobre o artista que serve para construir, por contraponto, uma imagem de si mesmo: é o 

Navarro, artista boêmio e perdulário, que ajuda a construir a imagem do Dorian Gray, 

artista pai de família, responsável e previdente, desconsiderando, muitas vezes, sua vida 

pessoal, seu tempo e as relações sociais que o mesmo desenvolveu. Perceba-se de que 

maneira Navarro foi elaborado pela memória e falas dos outros, e com ele uma identidade 

natalense de dado período:   

“Navarro está em todo lugar. Sua presença está na cidade. Quem não 
sabe de Navarro, o exímio pintor dos álbuns sobre futebol, o pintor que 
nomeia a ponte que leva à Redinha, quem não, nas noites natalenses, 
pelos bares, lembra-se da presença de Navarro que, generoso, por 
muitas vezes, não admitia que as contas de todo o bar fossem pagas se 
não por ele665”.  

    

 
663 Antiga denominação do IFRN (Instituto Federal do Rio Grande do Norte). 
664AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. 1. Ed. Natal: 
Edição do autor, 2013, p. 140. 
665 CORREIA DE MELO, Paulo de Tarso. Newton, uma saudade. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, 
Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P. 161. 
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Esse traço de generosidade, que podia nascer de sua necessidade de ser aceito, até 

de ser perdoado, por ser como era e o que era, pelos demais, pode ter desembocado, em 

muitas ocasiões, numa exploração covarde e silenciosa, no aproveitamento da condição 

de fragilidade do outro. A citação faz referência a importância artística de Newton 

Navarro, como um produtor de uma dada imagem da cidade, como um cartografo de seus 

espaços, quando Natal é vista e dita a partir de espacialidades noturnas, boêmias, 

marginais, periféricas, como os bares e os bairros como a Redinha. O jornalista Laélio 

Ferreira de Melo dizia: "quando Newton estava endinheirado, não deixava que ninguém 

pagasse a conta. Aí, lavávamos a burra!666” ". Deixo ao leitor as conclusões sobre o 

comentário. 

Iaperi Araújo faz um comentário relevante sobre o comportamento do grande 

pintor natalense, que contribui para que nos aproximemos da imagem que Navarro fazia 

de si mesmo, bem como para que percebamos como os outros o identificavam:   

"certamente Newton precisava abstrair-se da divindade que ele próprio 
representava para si mesmo e para os outros: os intelectuais e a elite 
cultural da cidade. Muitos hão de concordar que os botecos e becos 
preservam uma atmosfera primal e libertadora. Um porre seguido de 
um "vexame" em um restaurante chique não tem a milésima parte de 
aceitação que o mesmo comportamento no inferninho em qualquer 
canto, qualquer lugar. Tudo é mais permissivo e o ambiente protege e 
acolhe.667" 

Iaperi apresenta um sujeito sacralizado por ele mesmo, mas também pelos outros, 

sejam pessoas comuns do cotidiano da cidade, indivíduos que Navarro intitulava como 

sendo o Ouro da Ribeira668, seja pelas elites intelectuais e políticas. Todos são 

responsáveis pela elaboração de discursos que compuseram Newton Navarro, tanto pelo 

que foi e é dito, como pelas omissões no dizer. O interessante na citação é a referência ao 

fato de que Navarro procurava frequentar os espaços da cidade, os botecos e becos, onde 

podia dar vexame, onde tudo era mais permissivo, espaços que ofereceriam, para ele, uma 

atmosfera primal e libertadora. Podemos dizer que o discurso lança mão de uma série de 

eufemismos, de fórmulas retóricas para falar de algo sem nomeá-lo, continuamos diante 

 
666 AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. 1. Ed. Natal: 
Edição do autor, 2013, p. 139. 
667 AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. 1. Ed. Natal: 
Edição do autor, 2013, p. 142. 
668 Em entrevista, Vicente Serejo faz uso dessa expressão usada por Navarro, para definir os populares com 
que convivia no bairro.  Pessoas pobres, bêbados e pedintes. Navarro em seus momentos de embriagues si 
identificava com essas pessoas. Muitas delas como já é sabido fizeram parte de suas obras, nem que sela 
apenas por inspiração de comportamentos e descrições corporais.  
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da presença do amor que não pode dizer seu nome. Palavras onde se pode perceber as 

omissões, onde pode-se ler o não dito, o relatado entre vírgulas. Existe um espaço 

navarreano, no interior da própria cidade do Natal. Não era necessário se retirar para a 

distante Redinha ou Ponta Negra, para encontrar lugares em que “a atmosfera primal” 

permitia a liberdade, sem as cesuras do mundo apolíneo em que Navarro nasceu e viveu. 

Os inferninhos eram espaços de acolhimento para seus comportamentos tidos como 

vexatórios, escandalosos, eram os lugares onde o corpo de Navarro, liberado, excitado e, 

ao mesmo tempo, dopado e sedado pelo álcool, podia se entregar aos seus desejos 

homossexuais, desejos primais não admitidos na Natal apolínea dos restaurantes chiques.  

Newton Navarro vivia a vida de maneira intensa, cartografando várias Natais, 

algumas de maneira oficial, públicas e explicitas, outras omitidas, silenciosas, obscuras, 

encerradas em camadas de discursos de negação e omissões violentas. Em entrevista, no 

ano de 1982, ao Memória Viva, Navarro se refere assim a Ribeira: 

“Creio que pouca gente na minha geração participou e viveu tão 
dimensionalmente, em todo sentido humano, a Ribeira, quanto eu. 
Porque me amaram barcaceiros, como pessoa humana, trapeiros, 
andarilhos… Mendigos, franciscanos que não precisavam mais 
mendigar, porque já estavam muito perto do ouro de Assis, que é o reino 
de São Francisco669”.  

Newton faz questão de evidenciar a aproximação com o bairro e, especificamente, 

com uma dada categoria de sujeitos. Para Newton Navarro a Ribeira se apresenta como 

um mundo de aprendizado e experiências, com as quais acaba por se identificar. É nesse 

universo de barcaceiros, trapeiros, andarilhos… mendigos, que se sente amado e 

reverenciado, cartografando a cidade e percebendo uma paisagem humana que irá 

transpor para suas obras. Na fala, chama atenção o lapso freudiano ao dizer que foi amado 

por barcaceiros e logo se dar conta do que disse, tentar emendar corrigindo, que eles o 

amou como pessoa humana, tentando afastar o conteúdo erótico do que disse, o que 

sabemos só chama mais atenção para o sentido que tentou negar.  

Um tema continua a estar presente em suas falas, o tema da pobreza, da 

aproximação com os invisíveis sociais, suas comparações o aproximam a sujeitos que 

estariam próximos da santidade, tal como a definiu o cristianismo medieval, ou seja, um 

estado de espírito conquistado através do sofrimento e do desprendimento em relação as 

coisas terrenas, por isso a comparação com São Francisco. Essa intensidade da vida de 

 
669 LYRA, Carlos (org.). Memória viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro e Leopoldo Nelson. 
Natal: Edufrn, 1998. p.44. 
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Navarro foi medida em porres e em sua capacidade de produzir. Dorian Gray se 

impressiona com a velocidade de execução de Navarro: “Vi Newton desenhar o painel de 

dois por dois na parede, desenhar e terminar o trabalho no mesmo dia. Incrível a 

capacidade que tinha para criar, para desenvolver os temas.” 670 

A vida de Navarro está associada a compulsão de viver intensamente cada dia, 

como o viver camusiano, como disse Camus, certa vez: Todo o meu reino é deste mundo. 

A vida de Newton Navarro foi a expressão mais flagrante desta convicção. O corolário é 

a exaltação do corpo e das verdades que o corpo pode tocar. A verdade do corpo ultrapassa 

a verdade do espírito, e o fez sofrer. Mas o mais alto poder do corpo se estabelece quando 

este consegue tocar o sensível, daí a produção artística, que opera uma transmutação do 

sensível sem o recusar. O beber, o produzir, está ligado a Navarro pelo sofrimento, pela 

própria invenção de seus pecados. Houve um momento da história da cidade do Natal, 

que esta foi confundida como o próprio artista Navarro, tamanha sua produção sobre a 

cidade, em várias áreas artísticas, seja no teatro, na pintura, no desenho ou nas crônicas. 

Navarro está por toda a cidade, durante décadas, a compondo em camadas de tempo e 

imagens que se sobrepõem.     

Navarro é um nômade urbano, circulou por espaços diametralmente opostos da 

cidade, conheceu sua antítese, espacializou Natal em seus opostos, da Cidade Alta ao 

bairros externos de Câmara Cascudo, da Ribeira, as praias, dando forma as dimensões 

imateriais do espaço, construindo, edificando, pintando, desenhando relações sociais e 

culturais que dão sentido aos lugares a partir das sensibilidades:  “Newton Navarro 

pertence  à cidade porque fez dela a sua vida e a sua criação até confundir-se com ela e 

tornar-se parte verdadeira e integrante de sua essência.671” Essa pretensa simbiose entre 

Newton Navarro e a cidade do Natal é um enunciado frequente no s discursos produzidos 

por vários agentes que constroem uma identidade tanto para a cidade, quanto para 

Navarro. A produção navarrena foi sobre o povo, sobre as práticas populares, sendo um 

registro etnográfico e antropológico de uma dada cultura popular, contudo a arte 

navarreana não foi dirigida aos pobres. A maior parte de sua obra encontra-se exposta ou 

guardada em prédios públicos do estado e do município, os murais, que realizou sob 

encomenda oficial, cartografam a espetacularização do poder do Estado em espaços da 

 
670CALDAS, Dorian Gray. O tempo de Newton. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P. 44. 
671CORREIA DE MELO, Paulo de Tarso. Newton, uma saudade. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, 
Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P.164.  
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elite.  Todavia uma coisa é certa, podemos falar de uma espécie de nomadismo 

navarreano, que dá conta de uma certa inquietude, de uma certa dificuldade em 

territorializar-se. Durante sua vida, Navarro mudou várias vezes de residência. Da 

infância até a fase adulta, Newton Navarro Bilro morou em diversos bairros, como se 

quisesse experienciar toda a cidade. O escritor Sanderson Negreiros672 que conviveu com 

Newton e sua família, faz uma interessante análise sobre esse chamado nomadismo 

urbano:    

O poeta também conviveu com os pais de Newton, visitando-os em 
muitas casas, que eram alugadas e algumas ele destaca que eram 
"humildes". Newton só veio ter casa própria mais perto do fim da vida, 
na rua dos Potiguares, no bairro Nazaré, de onde saiu para ir para o 
hospital. Antes desse tempo, vivia num nomadismo territorial, como se 
necessitasse explorar os bairros de sua cidade tão querida. Nasceu na 
Cidade Alta, depois foi morar próxima a Alexandrino de Alencar — 
dentro da própria escola que a mãe lecionava. Morou também com a 
mãe em bairros como Petrópolis, em Nova Dimensão, nome que já nem 
existe mais nos logradouros da cidade673 

 

 Esse “nomadismo”, o deslocamento constante da família Bilro e depois do 

próprio Navarro foi essencial para que tivesse, mesmo de maneira inconsciente, diferentes 

vivências dos diversos espaços da cidade e convivência com seus distintos habitantes, 

Navarro retém, assim, um acervo experiencial que extravasa em sua produção. Esse 

nomadismo parece se dever as dificuldades financeiras que a família Bilro passava, e que 

depois o próprio Newton Navarro passou, não tendo casa própria, vivendo de aluguel, por 

isso Negreiros fala sobre casas humildes, afirmando que Navarro apenas teve casa 

própria, já próximo de seu falecimento, uma casa no bairro de Nazaré, localidade 

periférica da cidade, distante e distinta do bairro de seu nascimento, a Cidade Alta, onde 

moram pessoas de baixo poder aquisitivo.  

As dificuldades financeiras vividas por Navarro advêm, provavelmente, de seu 

estilo de vida. Ficou claro como Newton Navarro lidava com o dinheiro que ganhava em 

seus empregos públicos e com a venda de suas obras, tanto nos relatos sobre o hotel Reis 

Magos, como no fato de pagar a conta dos bares que frequentava, para todos que ali 

estivessem. Não é difícil supor que tal comportamento se estendia aos inferninhos aos 

 
672 Jose Sanderson Deodato negreiros foi jornalista, poeta, escritor norte rio-grandense, mesmo sendo mais 
jovem do que Navarro, trabalhou com este em vários dos jornais da cidade durante os anos 1960 e 1970, 
tendo uma aproximação pessoal com Newton.  
673 AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. 1. Ed. Natal: 
Edição do autor, 2013, p. 128. 
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quais Iaperi se referiu, pagando as despesas do Ouro da Ribeira. Navarro ocupava cargos 

públicos, vendia suas obras, outras eram encomendadas, mas pelo que parece, do que 

ganhou pouco sobrou além de sua casa no bairro de Nazaré. Ticiano Arruda afirma: 

“[...]Se tivesse com dinheiro, Newton rasgava. Imagine que ia de manhã 
cedo para a Redinha de táxi e o taxista ficava por lá esperando até a 
hora que ele quisesse voltar, ou para ir para outro lugar, e isso não era 
menos que já tarde ou noite, e o taxímetro lá rodando, o taxista à 
disposição de Newton674”.  

A presença de Newton no bairro da Redinha é uma marca de sua vida, lá era o 

local em que o artista se sentia livre para se fazer próximo dos pescadores e dos sujeitos 

populares, que depois leva para suas obras. A relação de despojamento em relação ao 

dinheiro evidencia que Navarro não estava subjetivamente alinhado com os valores 

burgueses, não estava preparado para viver em uma sociedade capitalista. Muitos de seus 

valores e comportamentos remetem para uma subjetividade próxima de uma dada visão 

aristocrática da vida, uma aristocracia perdulária e ostentatória. Um indivíduo com pouca 

preocupação em poupar, em acumular, em se preparar para o futuro. Sua relação com o 

dinheiro, talvez por sua formação católica, parece atravessada pela culpa, pelo desejo de 

dele se livrar, como se acumulá-lo se constituísse numa mácula, num pecado de usura. 

Existencialismo, impulso de autodestruição, necessidade de viver intensamente o 

instante? A resposta não é fácil, mesmo que lêssemos centenas de páginas e dezenas de 

depoimentos, contudo uma coisa é evidente, sua forma de lidar com o dinheiro, o levou a 

uma situação de penúria, próximo a sua morte. Mesmo sendo tão bem relacionado social 

e politicamente, mesmo tendo alcançado o renome como artista, Navarro vai terminar sua 

vida de maneira precária.  

Navarro termina seus dias passando dificuldades financeiras e, quase sozinho, 

embora tenha se notabilizado durante sua vida em estabelecer redes de relacionamentos, 

notadamente com os jovens artistas, os apresentando a sociedade, dando a eles as 

orientações necessárias. Newton foi um gerenciador das atividades artísticas potiguares, 

na mediada que era um fator de aglutinação de pessoas e esforços. Dorian Gray fala que: 

“Sobre a influência que Newton projetou sobre a gente ligada à Arte, 
em Natal, ele diz: “Vi serem lançados ou promovidos por Newton 
muitos artistas jovens, nos tempos da Galeria de Arte da Prefeitura675, 

 
674 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. Pag. 20-21. 
675 Funcionou na biblioteca pública câmara cascudo, no salão de exposição Navarro expões várias vezes.  
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na Praça André de Albuquerque676 e da Galeria Xaria677, uma das 
primeiras galerias particulares da cidade, por inspiração de Navarro, por 
Diógenes da Cunha Lima678 e eu próprio, na praça João Maria, da 
década de sessenta. Entre estes artistas posso citar: Yaponi, Carlos José, 
Eduardo Pinto, Jomar Jackson, Jussier Magalhães e Aécio 
Emerenciano679. Dos que me lembro de imediato, pois todo artista 
jovem de Natal pagou seu tributo a “Seu” Navarro”680.  

A citação enfatiza o papel promocional que Navarro exerceu na arte do estado 

como um produtor cultural e ao mesmo tempo evidencia o dinamismo artístico da capital 

potiguar nos anos 1960, citando uma série de espaços de produção, venda e exposição de 

arte, lugares esses que não existem mais e nem foram substituídos. Navarro foi um fator 

de dinamização intensa na cidade, permitindo a possibilidade de vários artistas se 

construírem. Esse fato contribuiu com a possibilidade da criação de uma filiação 

imagética com a própria obra navarreana, traços, temas e imagens resignificadas que 

povoam um acervo imagético presente no imaginário potiguar, sobre pescadores, 

vaqueiros, tangerinos e as praias.  

3.10 UM CASAMENTO NAVARREANO. 
 

Em 10 de janeiro de 1980, Newton Navarro casa com Maria Salete de Souza, que 

passa a se chamar Maria Salete Navarro Bilro, adotando toda a identidade de Newton. 

Navarro e Salete se conheceram ainda durante o funcionamento da Escolinha Cândido 

Portinari, no início dos anos 1960. Ela era professora de artes da Escola Doméstica e 

Newton a levou para ser professora da escolinha e sua secretária. Maria Salete parece 

ocupar o lugar deixado pela morte de sua mãe, dona Celina. Ela desenvolve uma relação 

com Navarro, marcada pela dependência afetiva e por uma dedicação ao esposo, fazendo 

dele uma figura quase sagrada. Nietsche diz que em toda espécie de amor feminino 

também aparece algo do amor materno681.   

 
676 Galeria de arte construída durante a administração municipal de Djalma Maranhão. A galeria em estilo 
arquitetônico modernista, possuía em sua parte externa um painel de Newton Navarro, a galeria foi 
destruída logo no início do regime civil-militar.  
677 Galeria de arte privada fundada por Diógenes da Cunha Lima. 
678 Advogado, escritor e foi reitor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
679 Todos foram artistas plásticos do Rio Grande do Norte, lançados na década de 1960, formando a terceira 
geração de artistas modernistas do estado.  
680 GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro: o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2. p,31. 
 
681 CAPÍTULO 7 - A mulher e a criança. In: NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
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Maria Emília Wanderlei, esposa de Berilo Wanderlei, escritor e jornalista que foi 

amigo de Navarro e parceiro de noitadas, relata sobre Salete,    

“Newton por vezes era temperamental. Quando ele saia para as farras 
que duravam dias, e não voltava, Salete saia de carro à procura e ia 
buscar ele nos bares. O que ele fizesse, ela aceitava. [...] Ela se encantou 
por Newton. E pronto. Foi a vida toda de Newton de total doação. Não 
exigia nada. Aí começou a organizar a vida dele, a colocar preço nos 
quadros. Não era mulher de muita conversa. Os amigos entendiam. 
Salete foi um anjo na vida de Newton. Tinha encantamento por ele. 
Newton não dirigia e era Salete que o levava de carro para todo 
canto.682”.  

A citação mostra uma esposa dedicada e submissa aos comportamentos de 

Newton Navarro, que o ajudou na tentativa de organização de sua vida, incluindo a 

relação econômica com sua própria obra, que será melhor trabalhada um pouco mais a 

frente. Salete anula-se como pessoa para viver em função de seu esposo, que parece ser 

não apenas aquele que lhe dá um nome, mas que dá sentido a sua existência, assumindo 

além do papel de esposa, os papéis de empresária, marchand, mãe, secretária, motorista. 

Vicente Vitoriano que escreveu o trabalho mais significativo sobre a Escolinha de Artes 

Cândido Portinari (Newton Navarro) apresenta um relato interessante sobre a importância 

que Maria Salete teve na vida profissional de Navarro antes mesmo do casamento683: 

“[...] O mesmo aconteceu na Escolinha Cândido Portinari. Enquanto o 
nome à frente era Navarro, quem mesmo regia a escola era Salete. 
Salete era professora da rede estadual e era amiga de Navarro, e por 
causa dessa proximidade Navarro era o diretor. Salete, diretora 
pedagógica. Na realidade, ela era tudo. Salete tinha pavor a esta minha 
ideia: “Você não pode dizer isso, não era bem assim, você sabe que era 
ele, todo mundo sabe”. Salete tinha uma adoração por ele, e não 
permitia que se dissesse o contrário”684. 

 

Salete reivindica que aquilo que fez permaneça na obscuridade em nome da 

construção e preservação do nome público de Newton Navarro. Não se pode esquecer 

que Navarro se constitui subjetivamente como um indivíduo muito pouco afeito a 

compromissos e horários, alguém que levava uma vida marcada pelo alcoolismo, pelas 

longas ausências em noitadas e ressacas. Ocupar cargos ou funções que exigissem 

pontualidade e regularidade de comparecimento era para Navarro uma dificuldade. 

 
682 WANDERLEY, Maria Emília. Newton, o amigo. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; 
RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P. 12. 
683 A relato apresentado, faz referência a relação entre Navarro e Salete, antes do casamento, ainda nos anos 
de 1970, contudo a fala de Salete defendendo o esposo é posterior a morte deste.  
684 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p.29. 
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Contudo uma esposa que estabeleceu uma relação de quase sacralização do esposo não 

poderia deixar transparecer alguns comportamentos que pudessem vir a macular a 

imagem dele. 

O amigo e a marchand, Antônio Marques também fala da relação entre Navarro e 

a esposa:  

[...] Newton, quando estava em casa e queria ir a algum lugar ou fazer 
uma farrazinha, escondido de Salete, me telefonava: “Ei, venha aqui, 
você chega, diz que vai atender a um pedido meu, que estou com uma 
pressão alta, eu já adiantei aqui com Salete, aí a gente combina que 
você vai me levar no Pronto-Socorro para medir a pressão e de lá eu 
vou para onde eu quero”. E isso aconteceu várias vezes, eu chegava lá 
e perguntava: “Newton como vai?”. E ele: “Estou com a pressão alta, 
me leve ao São Lucas685!”. E assim Newton ia para outros lugares. Eu 
tive muita dificuldade, porque, quando eu chegava em casa, Salete 
telefonava perguntando por ele. E eu tinha que dizer que ele ficou muito 
bem, que tinha encontrado com os amigos. Certamente ele tinha ficado 
para tomar uma cerveja e voltar no outro dia, no que eu não o 
acompanhava686”. 

A descrição do comportamento de Navarro com a esposa se aproxima bastante da 

forma de relação que foi construída com a mãe, dona Celina. Navarro tenta escapar do 

policiamento das mulheres, das quais é dependente não só afetivamente, mas em outros 

aspectos da existência. Navarro não assume frente a esposa o desejo de sair, e cria uma 

série de justificativas para fazê-lo, inclusive gerando situações de constrangimento para 

os amigos que são obrigados a mentir em nome dele. Avaliando o depoimento, Navarro 

aparenta se sentir preso ao casamento, como um dos pássaros reclusos em gaiola que 

materializou em seus quadros, mas, ao mesmo tempo, se sente dependente da relação 

estabelecida com a esposa, que se dedicava integralmente a ele, assim como sua mãe. No 

depoimento de Antônio Marques fala-se de saídas que levava dias, mais uma vez nos 

apresentando Navarro como um sujeito muito distante de ter subjetivado a temporalidade 

capitalista, o tempo rotineiro do trabalho, ele vive e constrói outras temporalidades, onde 

os tempos de diversão e lazer podiam se prolongar por muito tempo. Dessa maneira era 

difícil para Navarro manter uma regularidade profissional. O ser artista e produzir ao 

sabor do momento foi, até mesmo, em parte, uma opção de sobrevivência. Interessante 

que no final do depoimento Marques coloca que eu não o acompanhava, se eximindo, 

 
685 Hospital particular na cidade do Natal, sendo um dos maiores e mais importantes da capital potiguar. 
Foi no São Lucas que Newton Bilro Navarro veio a falecer em 1991.  
686 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p, 108-109.  
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quem sabe até de maneira inconsciente, de ser incluído na forma de se comportar que, 

para Navarro, terminou por se constituir numa marca identitária.  

O casamento de Newton Navarro parece ser mais um episódio em que ele tenta se 

enquadrar e se construir como esse sujeito apolíneo, esse sujeito público normalizado e 

normatizado, que age conforme os códigos dominantes da heteronormatividade, numa 

cidade como a Natal, dos anos 1980. Sua solidão, sua provável necessidade de afeto e de 

alguém que ocupasse o lugar de referência, segurança e cuidado, por muitos anos, 

ocupado pela mãe, o leva a buscar em Salete a âncora para uma vida de tempestades, 

naufrágios e navegações. O casal não teve filhos, apenas criaram um sobrinho-neto de 

Salete. Ao que parece, Newton se dedicou a criança como se este fosse o filho do casal687.      

3.11 A DUALIDADE NAVARREANA. 

 

Durante a vida Navarro se apresentou em uma dualidade expressa em sua arte e 

em atitudes sociais que demonstram uma existência entre o litoral e o interior, entre o 

universo masculino espacializado pela figura paterna e o universo feminino, por sua vez 

espacializado pela figura materna, um indivíduo que se construiu em uma dialética entre 

o apolíneo e o dionisíaco. Políticos, intelectuais, pescadores e vaqueiros constituíram ao 

mesmo tempo seu cotidiano, da mesma forma que Natal e Recife o compuseram como 

artista. 

Newton Navarro artista atravessado por temporalidades, frustrações e angustias. 

Moderno em estética, traço, cores, porém que nega parte dessa modernidade em seus 

temas artísticos, que se sente agredido pela modernização, negando as transformações 

pelas quais passavam a cidade do Natal e o estado do Rio Grande do Norte. Em suas 

imagens Natal é uma cidade rural, sem eletricidade, carros, grandes embarcações ou obras 

de infraestrutura. Navarro constrói um mundo de tradições, uma aldeia isolada em que o 

tempo cristalizado omite o cosmopolitismo de uma cidade que teve em sua história 

impactações que lugar algum do país passou. A Natal da aviação intercontinental, da 

Segunda Guerra, da Barreira do Inferno688, do turismo são omitidos em detrimento das 

 
687 AZEVEDO, Sheyla. Um anjo feito sereno: ensaio biográfico sobre Newton Navarro. 1. Ed. Natal: 
Edição do autor, 2013, p. 147. 
688 Base aérea para lançamento de foguetes, distante de Natal cerca de 12km. Fundada em 1965, trouxe a 
Natal o título de capital espacial do Brasil, apesar de estar localizada no município de Parnamirim. 
Atualmente é um ponto turístico tendo suas funções estratégicas transferidas para a base de Alcântara no 
estado do Maranhão.   
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manifestações culturais e populares locais, de sujeitos psicossociais que estabelecem na 

fala silenciosa das imagens navarreanas uma tradição para o Rio Grande do Norte, tão 

dual quanto o artista, contudo há uma linha que articula esse dualidade que se revela una, 

condensada no próprio Navarro: o tema do popular, dos espaços dos pobres, da virilidade 

desejada, composta nos corpos de seus personagens femininos689 e masculinos.  

 Ambíguo, Navarro, embora cristão, é leitor de Sartre e, principalmente, de Camus, 

pensadores existencialistas, que marcaram sua obra, mostrando mais uma vez seus 

conflitos, sendo um pintor que se coloca a serviço de Deus para denunciar as injustiças 

terrenas. Navarro se alimenta de sua própria dor, para se inspirar, e produzir 

compulsivamente, tanto quanto o faz em seus dias consecutivos de bebedeiras, nos quais 

se perde pelos espaços natalenses e recifenses, sem endereços, entre o porto e as praias, 

entre os inferninhos e o Potengi. Seu sofrimento é a energia de sua produção artística, 

sendo assim de certa forma desejado, como uma forma de manter a produção, que por sua 

vez é um desígnio de Deus e de todo artista, segundo ele. O sofrimento que sente é 

encarado como sendo parte de seu destino, escolhido por Deus, desde sua infância, não 

tendo outra opção, a não ser sofrer, forma de naturalizar e aceitar sua condição. Percebe-

se como a herança imagética-sertaneja e familiar, se associa a discursos produzidos a 

centenas de anos. Seus agentes foram a Igreja, artistas, escritores, músicos, viajantes e o 

próprio Estado690, esses discursos foram canalizados na arte de Navarro, projetando uma 

variedade de novas imagens compostas por séculos de falas.  

3.12 A IMAGÉTICA NAVARREANA: ARTE HÍBRIDA, SERTÃO, MAR E 
RELIGIOSIDADE. 

 

A imagem que segue é composta de camadas de tempos, de discursos e, ao mesmo 

tempo, apresenta uma tonalidade cinza, tal como Navarro se apresentou em seu poema 

Brasão691 quando afirmou: Quase sem vogais deram-me o nome, em letra amarga e tom 

cinzento escrito, vem daí a razão dessa cor que me visto[...]. São Sebastião, considerado 

o padroeiro dos homossexuais, por sua forma de martírio, mas também por sua 

 
689 As mulheres navarreana são virilizadas em traços, e composições psicológicas.  
690 ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. 2. Ed. Recife: FJN, 
Ed. Massangana; São Paulo : Cortez, 2001.  
691 NAVARRO, Newton (org.). Obra Completa - Volume I. Natal: Fiern - Fund. José Augusto, 1998. p.25. 
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gestualidade e corporeidade viril e sensual, aparece transmutado numa figura sertaneja, 

numa articulação de discurso religioso e discurso identitário regionalista. 

 

Figura 26: Sem Título, 1978 

 

Fonte: acervo particular 

São Sebastião é um dos santos mais populares da Igreja Católica no Brasil, sua 

história está associada ao martírio e à doença, ao sofrimento e a devoção materna e 

sobretudo ao enfretamento social: 

“[...]Sebastião: aquele que conseguiu a beatitude da cidade celeste e da 
glória eterna. Segundo Agostinho, ele adquiriu a beatitude com cinco 
moedas: com a pobreza obteve o reino; com a dor, a alegria; com o 
trabalho, o repouso; com a ignominia, a glória; com a morte, a vida. O 
nome Sebastião também pode vir de basto, “sela”. Nesse caso, o 
soldado é Cristo, o cavalo a Igreja, e a sela Sebastião. Foi assim que 
Sebastião combateu pela Igreja e superou muitos mártires. Ou Sebastião 
significaria ainda “rodeado”, pois em vida esteve rodeado de mártires a 
quem reconfortava, e no martírio foi rodeado de flechas, como um 
porco –espinho”692  

 

 
692 VARAZZE, Jacopo de. Legenda áurea. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p.177. 
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No fragmento acima, extraído da obra medieval Legenda Aura, São Sebastião 

aparece como sendo um instrumento de Deus para a salvação dos outros, que, assim como 

Navarro, possui uma missão. O sofrimento é apresentado como sendo inerente a 

existência do próprio santo, o levando a salvação. São Sebastião simboliza a morte como 

martírio desejado. O padecimento da carne leva a salvação da alma e leva os homens a 

santificação693. É claro que não cabe a ideia, de que Newton Navarro procurava a 

santificação, mas a identificação que constrói entre seus sofrimentos, seu martírio e os do 

santo, são perceptíveis. São Sebastião está ligado a cura694, daí a relação com o sertão, da 

segunda metade do século XIX, devido as epidemias que varreram o Rio Grande do 

Norte, no período.  

A vivência sertaneja de Newton durante a infância o colocou certamente em 

contato com essa tradição, mas a identificação com o santo pararia aí? O sofrimento que 

Navarro tanto alardeia em suas citações, precisa de alguma cura, que vai ser manifestada 

na corporificação da imagem do santo. A cura sebastiana não é apenas de doenças, mais 

também dos pecados, que acabam por adoecer o corpo. São Sebastião também ficou 

conhecido pelos exorcismos, pelas curas dos pecados carnais695. A imagem produzida por 

Navarro é bastante significativa quando sabemos um pouco sobre a vida do santo-

soldado. Sebastião era um militar de alta patente, durante o final do Império Romano, 

tendo servido aos comandos do imperador Diocleciano, e por ele condenado à morte por 

desobediência, por ser cristão: 

“Diocleciano mandou levá-lo ao campo e amarrá-lo a uma árvore, e ser 
crivado de flechas pelos arqueiros. Quando o julgaram morto, 
retiraram-se, pois estava tão coberto de flechas que parecia um porco-
espinho. Mas alguns dias depois ele apareceu na escadaria do palácio, 
criticando os imperadores pelos maus que infligiam aos cristãos.  [...] 
então o imperador mandou fustiga-lo até que rendesse o espírito e 
ordenou que jogassem seu corpo na cloaca para que não fosse honrado 
pelos cristãos como mártir”. 696 

O desenho de Navarro apresenta um homem amarrado em um tronco de árvore, 

dando a ideia de ter sido crucificado, crivado por flechas, seu corpo nu, viril e sem pele, 

articula erotismo e religiosidade, sua languidez remete tanto ao êxtase religioso, quanto 

ao gozo sexual. A imagem ajuda a narrar uma etapa da redenção final de São Sebastião, 

uma vez que o mesmo não morre nesse momento. Sendo assim, a imagem talvez seja a 

 
693 VARAZZE, Jacopo de. Legenda áurea. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p.180. 
694 VARAZZE, Jacopo de. Legenda áurea. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p.179. 
695 VARAZZE, Jacopo de. Legenda áurea. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p.181. 
696 VARAZZE, Jacopo de. Legenda áurea. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.  
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ação de um artista em sofrimento que catarticamente se elabore no desenho que produz. 

Descarnado, sua cor cinza pode nos remeter a ideia de sonho, de fumaça que se desfaz. A 

imagem sebastiana é cinza, é grisalha, que se desfaz com o tempo desgastando a memória. 

O cinza das lembranças oníricas que vão se esvaindo ao despertar, lembranças de algo 

que se quer esquecer. Os desejos, os medos e a energia psíquica compõem, ao mesmo 

tempo. Resquícios, relíquias, substrato do tempo e espaço, elementos basilares do 

trabalho dos artistas. Georges Didi-Huberman afirma: “Torna-se então uma relíquia, e as 

relíquias são, com frequência, vagos vestígios monocromáticos ou coisas informes e 

pardacentas”697. A imagem navarreana é um fragmento de sua vida, de seus desejos e 

frustrações, de suas memórias e identificações, o que o torna um documento histórico, 

um documento- sensível, porque o localiza em um espaço, e em um tempo.  

O desenho é composto por uma trama de tempos e discursos. As imagens são 

lembranças que perdem a cor pelo uso, pelo tempo. Aquilo que se vê cinza não é nada 

mais que o passado se fazendo e se desfazendo insistentemente no presente. A imagem é 

composta por tropos, como um quebra-cabeça, um arlequim em forma e complexidade, o 

cinza remete ao esquecimento, a lembrança que se desfaz ao acordar. São Sebastião era 

um soldado, corpo masculino, rígido e poderoso. A fatura navarreana é sensual, o corpo 

crivado de flechas é exposto aos olhares, que ao mesmo tempo o sacraliza e o profana no 

desejo de olhar e consumir a forma, os músculos sem pele, a semi-nudez. Até o pequeno 

pedaço de tecido que o envolve, possui mesmo formato, cor e textura do corpo, fazendo 

o observador ter dificuldade de distinguir entre o que é tecido e o que é corpo. Por ordem 

do imperador Diocleciano, depois de finalmente ser morto por espancamento, São 

Sebastião foi jogado na cloaca (esgoto) da cidade, como uma forma de desfiguração e 

dessacralização, para que os cristãos tivessem dificuldade de resgata-lo. Assim como 

Cristo, São Sebastião é desfigurado, como forma de aproximação do sagrado, como se o 

corpo se apresentasse como elemento de impureza. O historiador Jacques Le Goff, ao 

tratar do imaginário medieval, lembra que, segundo a ética cristã: “[...] a diabolização da 

carne e do corpo- considerado suporte da devassidão e centro da produção do pecado- 

negou ao corpo toda e qualquer dignidade”698 

Newton Navarro, assolado pela culpa, pelo arrependimento, educado na tradição 

católica familiar, provavelmente se projeta em santos martirizados, tomando-os não 

 
697  DIDI-HUBERMAN, Georges. Grisalha. Poeira e poder do tempo. trad. R. P. Cabral, KKYM+IHA, 
2014. [e-book] 
698LE GOFF, Jacques. O imaginário medieval. 1. ed. [S. l.]: Estampa, 1994. p.160. 
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apenas quanto temática, mas também quanto composição imagética de corpos 

martirizados, uma referência, talvez, ao seu próprio corpo sofrido. Mas, o São Sebastião 

sem pele, nu, exposto, também pode se referir, pelo contrário, a atração erótica que corpos 

como aquele exercia sobre seu desejo, nesse caso, eram suas carnes que sangravam, que 

eram crivadas pelas flechas do desejo, que eram crucificadas ao se ver diante de corpos 

como o do santo-soldado. O martírio de São Sebastião está associado ao corpo, flechado, 

espancado e jogado no esgoto em meio a imundice produzida pela própria sociedade. O 

relato sobre o martírio tem requintes de detalhamento ao se referir a maneira como o 

corpo de São Sebastião é tratado pelas autoridades, demostrando dialeticamente a 

negação e a concomitante importância do corpo, uma vez que condená-lo, ou negá-lo é 

admitir sua relevância. Navarro enfatiza na construção dos corpos o desenho que dá 

forma, as linhas que dão sentido, a virilidade do traço, fálico e violento, às formas do 

santo escorchado. Navarro já havia falado sobre o desenho e justificado sua opção como 

artista, fazendo menção a André Malraux699, a forma supera o conteúdo. Porque na forma 

é que o artista se revela. O conteúdo é secundário700.      

Mas na história de São Sebastião, ainda existe um elemento bastante interessante 

ao ser comparado com a vida de Newton Navarro. A presença de uma mulher chamada 

Lúcia, que teria sido responsável por resgatar o corpo do santo. Santa Lucia é a santa 

protetora do corpo, mãe e esposa. Segundo a tradição,701  São Sebastião teria aparecido 

em sonho a Lucia e indicado a ela o local que seu corpo havia sido jogado. Na vida de 

Navarro existem duas mulheres fundamentais, uma é a sua mãe e a outra é sua esposa, 

que parecem permanentemente dispostas a retirar seu corpo da “podridão” em que se 

metia. Mulheres que estão projetadas em suas obras de arte, sejam literárias ou de pintura. 

No casamento, Navarro resignificou o papel de esposa associando-o ao de sua mãe, 

eternamente protetora, que o resgatava de suas bebedeiras e de outros pecados 

inconfessáveis.702 As mulheres sempre foram significativas na vida do artista, a avó, a 

mãe e a esposa, todas desempenharam um papel relevante na constituição da 

subjetividade de Newton Navarro. A própria religiosidade, em sua obra, se faz presente a 

partir de sua educação marista, de sua educação familiar, que também se faz presente na 

 
699 Escritor francês falecido em 1976, amigo pessoal de Albert Camus. O comentário citado por Navarro 
foi retirado de uma obra escrita por Malraux, Nas vozes do silencio, que trata sobre arte e estética.   
700LYRA, Carlos (org.). Memória viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro e Leopoldo Nelson. 
Natal: Edufrn, 1998. p.37 
701 VARAZZE, Jacopo de. Legenda áurea. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
702 Ver nota 214 do presente capítulo. 
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invenção de seus pecados. Em depoimento, Navarro apresenta essa relação com a avó 

materna Clara Navarro:  

Ela pouco me proibiu. Quase tudo que eu fizesse tinha sempre sua 
aprovação. Sua personalidade marcou a minha vida. Mulher que, aos 24 
anos perde o marido, com seis filhos e a todos criou com desvelo 
admirável. Enquanto ela se vestia para ir a procissão de São José, de quem 
ela foi devota até o fim da vida, meu avô era vítima de um colapso e 
morreu em suas mãos.  

E a procissão passou pela rua e minha avó teve a coragem de ir até a 
janela, o marido deitado, já morto, e ela foi assistir à passagem. Mais 
tarde, sua resistência contra todas as adversidades na luta titânica do dia-
a-dia sem nada a reclamar, vestida de uma vontade férrea e de uma fé 
inabalável em Deus e nos seus santos protetores, velados religiosamente 
no belo Oratório do “quarto grande”, valeu-me com grande herança para 
o resto da vida703. 

 

Mas uma vez se apresenta a importância do mundo feminino e matriarcal para a 

formação da subjetividade de Navarro. Embora esteja relatando fatos que não presenciou, 

que faziam parte de uma memória familiar, passou a fazer parte do seu relato 

autobiográfico. De qualquer maneira o importante não é a verdade do que se diz, mas a 

maneira que Newton Navarro compõe um relato de si a partir dessa memória. A fala de 

que a avó era condescendente com todas as suas vontades e ações coloca o pequeno 

Newton em uma condição de superproteção, que no mundo adulto provavelmente tenha 

gerado frustrações e conflitos pessoais.  A evocação da força feminina de superação e 

resiliência, é mais uma vez apresentada por Navarro, mulheres fortes que superam as 

dificuldades, mães acima de qualquer coisa, protetoras e salvadoras, assim como Santa 

Lúcia, que resgata o corpo de São Sebastião. Mas o mundo navarreano também foi o lugar 

da religiosidade apresentada por essa ação feminina, santos protetores, que ocupavam em 

seu lar da infância, o espaço sacralizado do quarto grande e que povoaram a sua vida, 

materializados em seus desenhos.  

Outro santo de importância popular, é São Jorge. Apesar de não ser muito comum 

em suas obras, tanto quanto São Sebastião e São Francisco, a escolha dessa imagem, que 

vamos comentar, foi feita pela forma com que Navarro a construiu. A imagem que segue 

traz um guerreiro a cavalo, de cabelos compridos, usando uma lança para atacar uma 

criatura verde, semelhante a um réptil. Ao invés de pernas, a criatura possui asas ou 

nadadeiras, pois a cena lembra um ambiente aquático. O cavaleiro possui armadura, mas 

 
703 LYRA, Carlos (org.). Memória viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro e Leopoldo Nelson. 
Natal: Edufrn, 1998. p.36. 
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esta é composta de escamas, que o fazem mais lembrar uma figura mitológica 

poseidônica. As cores usadas fazem parte de seu repertório tradicional704, mas a imagem 

de estética surrealista foge ao padrão desenvolvido por ele, nos anos 1970, embora 

permaneça a sua grande marca: o traço. É interessante perceber as modificações na obra 

navarrena e, ao mesmo tempo, aparições de imagens ligadas a período anteriores em fases 

subsequentes, mostrando o eterno fluxo e movimentação que compõe as suas imagens, 

uma linha visível apenas ao olhar mais perspicaz que consegue perceber certas 

continuidades, que vão além do elemento estético.  

O guerreiro lembra o tema de São Jorge, que mata um dragão. Nesse caso, o 

cavaleiro empala a serpente com sua lança, enquanto o cavalo a pisoteia, tornando o 

cavaleiro e o cavalo uma unidade:             

 

Figura 27: Sem título. 1973. 

 

Fonte: Coleção particular. 

 
704 Navarro, influenciado pela estética pernambucana, se utiliza de cores fortes, notadamente o vermelho, 
azul, verde amarelo, matizes muito comuns na estética modernista nordestina. Para saber mais ver, 
FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed. Rio de Janeiro: Record, 1987.p. 172-175. 
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São Jorge705 se apresenta na tradição como uma força viril. Um guerreio, assim 

como São Sebastião, que lutou contra o dragão e venceu, salvando a virgem princesa da 

morte e a cidade da destruição, ao mesmo tempo que São Jorge materializa uma força 

telúrica, tendo seu nome associado a terra. Jorge pode significar, cultivar a terra, ou terra 

sagrada ou ainda lutador sagrado. Todos os significados possíveis do tema São Jorge, 

guardam alguma relação com a identidade navarreana. A terra sagrada de Angicos, o 

universo sertanejo e telúrico de seu pai, foi trazido e resignificando várias vezes em suas 

imagens. Navarro reconstruiu a fazenda São Miguel, bem como a cidade de Angicos, na 

fazenda Milhã e na cidade de Rosário, de seus contos. São Jorge representa a virilidade 

guerreira do sertanejo, mas também é um santo martirizado, torturado pelas escolhas que 

fez. Seu corpo é maltratado, envenenado, jogado em um caldeirão com chumbo derretido, 

finalmente arrastado pela cidade e sua cabeça decepada do corpo. Assim como São Jorge, 

Navarro se sente maltratado e arrastado em martírio pela cidade, embora, em grande 

medida, ele fosse o seu próprio carrasco. O santo só o é quando sacrifica seu corpo ao 

martírio706 e dessa maneira Newton Navarro segue se construindo na cidade do Natal, 

tornando-se de certa maneira um ícone, um elemento sagrado, presente em prédios 

públicos, nos jornais da capital ,com suas crônicas e contos, na memória das pessoas 

devido aos vexames e situações inusitadas vividas em vários espaços. Navarro em sua 

dualidade dionisíaca e apolínia cuidou de ser lembrado, cuidou para que a cidade se 

transformasse em um palco para a evocação de sua ausência.  

Assim como São Jorge, Navarro é edificado pela tradição, pela repetição das falas 

dos outros, compartilhando um elemento lendário. O São Jorge edificado por Navarro é 

um ente híbrido. A imagem representa um guerreiro, típico das novelas de cavalaria 

medieval, guerreiro casto, salvador de donzelas, matador de dragões, um conversor que 

conseguiu o batismo de 20.000 homens. Quando se construiu uma igreja em sua 

homenagem, surgiu uma fonte e a água que jorrava curava as pessoas. Veja-se a 

aproximação com São Sebastião. Ambos santos guerreiros, de masculinidade evidente, 

martirizados e ligados a ideia de cura, contudo o São Jorge navarreano é um ser aquático, 

o dragão que mata é uma serpente marinha, os sois de Navarro, marca significativa de sua 

 
705 Todas as informações sobre São Jorge foram retiradas de VARAZZE, Jacopo de. Legenda áurea. 1. ed. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 365-370. A imagem foi retirada do livro NAVARRO, Newton. 
Os frutos do amor amadurecem ao sol. Natal: Editora da UFRN, 2015. 
706LE GOFF, Jacques. O IMAGINARIO MEDIEVAL. 1. ed. [S. l.]: Estampa, 1994. p.146. Existem várias 
categorias de santo, ou formas de se alcanças a beatitude. O martírio é apenas uma delas.  
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obra lembram mais estrelas marinhas que descansam no leito do mar assistindo ao embate 

do santo.   

O desenho está localizado no mundo onírico de Newton Navarro que se permite 

sonhar, pois o sono e o sonho são, por excelência, o domínio da liberdade do indivíduo707. 

E Navarro tentava se libertar constantemente em suas obras, relatava silenciosamente suas 

frustrações, medos, raivas, se constituía como sujeito. Ao desenhar e pintar a cidade se 

relatava, se inscrevia na mesma, tentado comunicar seu sofrimento em meio a sua 

religiosidade e a tradição popular. A pequena imagem de São Jorge é navarreana por 

excelência, pois une os dois mundos de Navarro, é uma ligação entre os espaços sertanejo 

e litorâneo. Navarro se supera na elaboração dessa imagem, não por ela ser a grande obra 

de desenho, mas acima de tudo por compor o artista como um ser híbrido entre o 

masculino paterno e o feminino materno, entre o sertão telúrico, seco e o litoral talássico, 

líquido, úmido.   

O desenho acima pertence ao professor Claudio Galvão, aposentado pelo 

departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Claudio 

Galvão, além de ser um dos mais significativos pesquisadores sobre a história do Rio 

Grande do Norte, foi professor da disciplina História da Arte e diretor do Departamento 

de Artes da UFRN. Professor Cláudio conta que sua esposa Mailde,708 quando diretora 

do Departamento de Documentação e Cultura, vinculado à secretaria de Educação, 

durante a segunda gestão do prefeito Djalma Maranhão (1961-1964), foi buscar em casa 

Newton Navarro, que na época era assessor cultural da prefeitura, para irem juntos ao 

trabalho. Ao chegar na residência de Navarro, ele, ainda pela manhã, já estava bebendo, 

sentado no chão e desenhando em papel de embrulho esse desenho (figura 6). 

Prontamente a diretora do DDC, solicitou que Navarro desse o desenho para ela. Tempos 

depois, Mailde foi buscar a obra, descobriu, então, por intermédio da empregada da casa 

de Navarro, que Dorian Gray havia levado o desenho. A esposa de professor Cláudio 

então se dirigiu a casa do parceiro de Navarro e solicitou a entrega da obra, no que foi de 

imediato atendida por Dorian. Devido a precariedade da própria produção, feita em papel 

 
707 LE GOFF, Jacques. O IMAGINARIO MEDIEVAL. 1. ed. [S. l.]: Estampa, 1994. p.296. 
 
708 Mailde Pinto Galvão era irmã da esposa de Moacyr de Góes, primo de Navarro, estabelecendo grande 
amizade com o mesmo, foi uma das peças fundamentais para a colocação de Navarro em evidencia junto 
ao poder público, sendo diretora do DDC (Departamento de Documentação e Cultura). Durante o Golpe 
Civil-Militar de 1964 foi presa, em razão dessa experiência escreveu um dos livros mais importantes sobre 
o evento no estado do Rio Grande do Norte, GALVÃO, 1964 Aconteceu Em Abril Capa ilustrativa 1964 
Aconteceu em Abril Mailde Pinto. 1964 Aconteceu em Abril. 1. ed. [S. l.]: Clima, 1994. 
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de embrulho e giz de cera (crayon), Claudio Galvão teve que restaurá-la. A obra não 

apresenta data nem tão pouco nomeação, fato muito comum na obra navarreana de 

desenho e pintura.  

Figura 28: Sem título, sem data 

 

Fonte: Acervo Cláudio Galvão. 

A análise sobre a produção artística pode ser feita partindo de várias 

possibilidades, indo da análise da estética até a construção psíquica do artista, como tem 

se tentado elaborar nesse texto. Para a leitura do desenho acima, o depoimento prestado 

por Cláudio Galvão, fornece alguns elementos importantes. Navarro estava desenhado no 

chão de sua casa e sobre papel de embrulho, o que reforça ao que já havíamos nos referido, 

ou seja, a precariedade dos suportes de boa parte da obra navarreana. A fragilidade do 

papel se somava a fragilidade do giz de cera, facilmente borrado e apagado. Navarro, pelo 

que podemos saber, se utilizava de todo e qualquer momento de inspiração para fazer sua 

produção, independente do material que estivesse ao seu alcance. A vida de Navarro é tal 
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como a sua produção, compulsiva e precária. Esse depoimento também nos remete as 

relações políticas e sociais mantidas por Navarro. A diretora do DDC foi buscar Navarro 

em casa, até porque horários não eram muito bem cumpridos pelo artista, como já é de se 

supor. O amigo Ticiano Arruda possuía várias lembranças acerca da não pontualidade de 

Newton Navarro:  

“Uma vez ele foi dar uma palestra lá na Fundação José Augusto, eu estava 
por lá trabalhando num entalhe, sentado no chão. Ele passou, conversou 
comigo, e a turma esperando. Newton não tinha horário. Não tinha rotina 
nem para fazer curso. Nem para dar uma aula ele se programava. Perdeu 
até viagem para os Estados Unidos porque não chegou na hora para pegar 
o voo [...]709”  

O relato ainda deixa entrever a aceitação da obra navarrena pela elite natalense. 

Matilde Galvão não apenas lhe pede o desenho, como faz questão de ir buscá-lo na casa 

de Dorian Gray, um tempo depois. Analisando o desenho, mas uma vez Navarro se inspira 

num tema religioso, mais uma vez vemos uma cena de martírio, de sofrimento, Cristo 

sentado com a cabeça baixa e com a coroa de espinhos, em seu ombro descansa a vara 

que os soldados de Pilatos o deram para figurar o que seria seu cetro de rei dos Judeus, 

para completar a sua humilhação: 

“Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do 
governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de 
Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de 
ramos cheios de espinhos, e a puseram na sua cabeça, e colocaram um 
bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a 
caçoar, dizendo:-viva o rei dos judeus!710”  

 

A imagem possui estreita semelhança com a passagem bíblica do Novo 

Testamento, contudo além da escolha da cena de humilhação e martírio de Jesus, que em 

sua obra, sempre aparece crucificado, a tropa de soldados romanos é substituída por um 

palhaço e por um magistrado ou talvez um acadêmico. Se a leitura da imagem for feita 

sem o conhecimento da vida de Navarro e seus depoimentos pouco se poderá entender tal 

imagem ou no máximo se fara observações superficiais. Navarro se elabora como um 

sujeito injustiçado, humilhado e não compreendido. Em suas declarações há 

agressividade e ressentimento, que aparecem tanto nas palavras escolhidas como nos 

temas abordados. Injustiças sociais, dificuldades financeiras, resiliência de sua mãe e avó 

 
709 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. p. 18-19. 
710 Evangelho de São Mateus, cap. 27, versículo 29 e 30.  
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em vista das vicissitudes da vida, as humilhações e privações de seu pai em relação a 

economia algodoeira, uma saudade sem fim da infância ou talvez de uma época em que 

não compreendia os problemas pelos quais a família passava. Tudo isso serve como 

repertorio para escolha do tema e da composição da imagem. A presença do palhaço e do 

homem erudito, um magistrado, quem sabe, colocados no mesmo patamar, reveste a obra 

de ironia e rebeldia social, elaborando a sociedade como um circo, como um espetáculo 

na qual o artista se coloca como um vitima, revestida de sofrimentos e incompreensões, 

mas que, ao mesmo tempo, seria um ser combativo, rebelde, em desacordo com a ordem 

e a autoridade. Em depoimento sobre seus 25 anos de carreira, Navarro justifica seu 

comportamento: 

“Talvez nessa cidade ninguém tenha tido a coragem que eu tenho. Eu 
tenho enfrentado aqui os muros de Tróia e sempre defendendo Helena, 
que é a minha alma. Não me adianta escrever sobre personagens 
importantes dessa cidade, não me interessa. Eles é que precisam de 
mim, eu não deles. Agora, a cachorra Aparecida por exemplo[...] É 
altamente humana e generosa. Poucas pessoas desta cidade seriam tão 
generosas e tão humanas quanto a cachorra Aparecida, que eu joguei no 
livro meu…[...]”711 

O discurso possui a característica navarreana da agressividade e da autodefesa, se 

colocando como alguém que é seguidamente atacado, em uma cidade composta por 

pessoas que são colocadas abaixo de Aparecida, sua cadela, que se transformou em 

personagem icônico de sua obra Beira Rio. A postura de Newton Navarro sempre tende 

a relacionar sua vida como uma batalha constante de preservação de sua alma e do 

desígnio ou destino dado por Deus, de deixar uma mensagem para o mundo712. A feitura 

de cada uma de suas obras está associada ao momento, ao despertar da emoção, a um 

instante de explosão de uma sensibilidade, que não pode ser ignorada. A inspiração 

navarreana também é despertada pelo álcool, fato relatado várias vezes, inclusive em 

relação a imagem que está sendo analisada:  [...] Newton bebia uma semana e quando parava 

estava acabado. Ele tinha compulsão pela bebida. Bebia três ou quatros dias sem parar. Ficava 

num estado deplorável713
. A relação com a bebida, ao mesmo tempo que era catártica, era 

criativa, também era destrutiva, foi um meio encontrado para lidar com as frustrações e 

despertar certos temas ligados ao sofrimento e injustiças dos quais Navarro se via como 

 
711Entrevista pelos seus 25 anos de carreira. O poti, 1974. Ed. 02049  
712 GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro; o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2.p,32. 
713 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013. Pag. 59. 
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sujeito. O tema do desenho é muito significativo, partindo dessa possibilidade de 

compreensão do sujeito. O cuidado a se ter é não achar que a produção artística navarrena 

se deu exclusivamente dependente dos efeitos etílicos, o que se quer evidenciar é uma 

faceta do artista, uma das maneiras que Navarro lidou com suas experiências, não a única.   

A religiosidade navarreana também advém de uma construção ocidental de 

tradição judaico cristã, já indicada na análise das imagens de São Sebastião e São Jorge. 

Freyre analisa o cristianismo católico brasileiro como sendo um substrato para o 

surgimento de uma subjetividade capaz de preencher determinados espaços que foram 

esvaziados pela modernidade:  

“[…] Com alguma coisa de saudavelmente medieval no seu modo de 
ser cristã que não é de modo algum arcaísmo; nem histórico nem 
literário. Não é certo, aliás do cristianismo que para ser moderno deva 
repelir todos os valores que absolveu da Europa medieval: inclusive os 
franciscanos. Alguns desses valores eram expressão de uma época e 
válidos apenas para Europa pré burguesa e pré-industrial. Outros não: 
tornaram-se cristianismo polivalente. Válido para outros espaços e 
outros tempos. O cristianismo popular brasileiro está felizmente 
impregnado deles e da sua poesia: uma poesia dinâmica. Cheio de 
ternura, é certo. Mas também satírica. Por ter repelido é que grande 
parte do cristianismo protestante perdeu em poesia o que ganhou em 
lógica: uma estéril lógica. Pôr a ter conservado é que o cristianismo 
católico se mostra hoje particularmente capaz de encher os muitos 
vazios que a automação está rapidamente abrindo na vida ou no 
cotidiano do moderno homem super civilizado.714"  

A arte navarrena religiosa, se pauta exatamente nessa sensibilidade católica e 

medieval. Mesmo quando trata de santos que viveram na Antiguidade, suas composições 

e narrativas são medievais, evocando o sofrimento catequético característico da ação da 

Igreja naquele momento. A religiosidade católica foi para Navarro um substrato para as 

suas obras, carregadas de misticismo, angustia,  dor espiritual e física.  Na citação Freyre 

remete ao tema da sobrevivência das imagens, tão caro a Georges Didi-Huberman, 

quando coloca que alguns dos valores cristãos medievais eram expressão de uma época 

e válidos apenas para Europa pré-burguesa e pré-industrial. Outros não: tornaram-se 

cristianismo polivalente. Válido para outros espaços e outros tempos. As imagens cristãs 

sobreviventes aparecem nas obras de Navarro, ressignificando tais valores, a partir de sua 

própria religiosidade e externados através de formas que nascem de sua própria 

experiência, daí porque São Sebastião pode ter uma imagem próxima a do vaqueiro.  

 
714 FREYRE, Gilberto. Vida, forma e cor. 2. Ed.Rio de Janeiro: Record, 1987.p.52. 
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Outra imagem navarrena de evocação da tradição religiosa natalense, associada 

ao cristianismo católico, enfatizado por Gilberto Freyre, aparece no quadro a seguir. 

Navarro pinta, provavelmente, a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, muito 

incentivada pelo governo municipal de Djalma Maranhão, como elemento da tradição 

popular da cidade. O espaço já conhecido é o complexo Beira rio envolvendo de maneira 

geral os bairros das Rocas, da Redinha e da Ribeira, exatamente a região da cidade ligada 

a vida dos marítimos e às suas práticas.  

Figura 29: Sem título, sem data 

 

Fonte: Acervo de fotografias da Capitania das Artes 

A imagem é composta a distância, como se o artista estivesse participando da 

festividade apenas como um observador. Não é possível identificar os rostos, nem 

tampouco algum individuo em específico. A imagem permite pensar a constituição de seu 

olhar, como Navarro posiciona seu olhar a distância, mantendo-se longe do objeto 

desejado. Ao fundo se visualiza uma série de barracas construídas de maneira precária, 

para o momento da festa. Pequenos bares, onde se vendia de tudo para os participantes da 

festa e da procissão, que leva a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes em um andor.  

Mais atrás se vê as dunas que se destacam em cor pastel e entre elas o rio ou o 

mar, onde estão, com velas desfraldadas, jangadas, que deslizam pela água. A imagem, 

de maneira geral, apresenta como cor principal, o azul, em várias tonalidades. O azul, cor 

por excelência da produção navarrena, que invoca a liberdade, a infinidade de horizontes, 

a distância, que ele mesmo procurava no Potengi e na Redinha.  Existem três elementos 

definidores da estética navarrena: um deles é a cor azul, o outro são os pássaros e o 
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terceiro é o sol. Eles são símbolos ocidentais muito significativos, os dois primeiros 

evocam a ideia de liberdade, infinidade, imensidão, ausência de limitação. O sol, por sua 

vez, remete a ideia da força, da juventude e do poder masculino sobre o feminino. Esses 

três elementos compõe a base da gramática visual navarreana.   

O próprio Navarro apresenta a festividade de Nossa Senhora da Apresentação, em 

um texto escrito bem próximo de seu falecimento. O título do texto é Senhora do Azuis 

(Janeiro de 1990)  

Mais uma vez, a Senhora dos Navegantes deixa sua capelinha branca para 
um passeio na verde correnteza do Potengi. Acompanha um séquito 
humilde de pescadores e afortunados protegidos, em barcas, botes, 
barcaças, paquetes, jangadas desfraldando além das velas do trabalho, as 
flâmulas festivas, os estandartes, as guirlandas e bandeirinhas de papel. 
Engrossam cortejo barcos maiores motorizados; Ioles, lanchas, 
embarcações de passagem ou vindas dos longes, de outras praias e Portos. 
[...]715 

 
 

A descrição literária da festa se cruza perfeitamente com a imagem produzida por 

Navarro na pintura que estamos analisando. A religiosidade navarreana está associada a 

uma prática popular tipicamente ribeirinha, mas também a algo mais distante no tempo, 

a tradição judaico-cristã. Sigmund Freud fala da “importância da tradição judaico-cristã 

na formação da sociedade ocidental, encobrindo elementos do inconsciente[...]716”. 

Navarro todos os anos fazia questão de levar o andor de Nossa Senhora na procissão717.  

Dois elementos então são abordáveis, primeiro o porquê de pintar um evento tão 

significativo para sua vida pessoal, do qual participava diretamente, adotando esse olhar 

à distância? Qual o significado tinha para Navarro esse gesto de carregar o andor de Nossa 

Senhora? Talvez a resposta para a primeira questão seja a condição de distanciamento de 

Navarro em relação àquilo que o incomodava, mas ao mesmo tempo o atraía, em seus 

momentos dionisíacos. O ambiente popular o atrai porque o permite viver, sem 

policiamentos, seu alcoolismo e por nele encontrar os corpos masculinos que 

correspondiam às suas preferências sexuais, sua preferência por homens do povo, por 

trabalhadores braçais, pelas figuras oníricas que, em grande medida, também se faziam 

presentes em sua obra. A segunda questão pode ser respondida pelo fato do carregar o 

andor estar associado no imaginário cristão ao sacrifício expiatório dos pecados. Newton 

 
715 Arquivo acessado em junho de 2016, Capitania das artes, pasta de arquivos de newton navarro.  
716 FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos [Ebook]. 8. Ed. São Paulo: Imago Editora, 1999.  
717 Entrevista com Vicente Serejo em fevereiro de 2020. 
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Navarro se apresenta como um sujeito ligado ao arrependimento e ao sagrado, à 

penitência do corpo. Cruzando as citações de Freud (257) e de Freyre (254) é possível 

perceber como a religiosidade navarreana é, ao mesmo tempo, catártica, liberando e 

dando forma através718 das imagens aos seus desejos e arrependimentos e uma forma de 

expurgo e tentativa de purificação do corpo. Em análise sobre o imaginário do medievo 

ocidental Le Goff afirma que o pior para o corpo, é o desejo, o desejo sexual719, 

condenado pelo cristianismo, por isso o corpo martirizado, maltratado dos santos mártires 

e de Navarro ao carregar o andor em devoção e procura de perdão dos pecados inventados 

e consumidos nos dias consecutivos de bebedeira, dominado pela pulsão de morte.  Até 

hoje, Newton Navarro continua a ser crucificado, a ser martirizado, silenciado, reprimido, 

até hoje, sua homossexualidade continua sendo negada, como se ela fosse motivo de 

vergonha, como se ela fosse um pecado, um vexame, algo desabonador, que macularia 

sua memória e sua obra. A homofobia continua assombrando a memória de Navarro, 

assim como infelicitou a sua vida, fez dela um pesado fardo a carregar, um pesado andor 

a transportar.  

Mas as influências de Newton Navarro não foram unicamente de bases cristãs ou 

existencialistas, existe um Navarro composto por uma serie de outras matrizes 

intelectuais. Newton Navarro se compôs como autodidata, nunca frequentando 

efetivamente a universidade. Sua mãe dizia que o filho havia voltado do Recife com 

diploma de dançador de tango720, contudo suas leituras e viagens o colocaram em um 

patamar de erudição bastante destacado em relação a Natal dos anos 1950 e 1960. Navarro 

viajou muito721, expôs dentro e fora do pais, conheceu museus, pessoas e tudo isso 

contribuiu para a constituição de seu arquivo de imagens.   

Ainda em 1951, Newton Navarro foi ao Rio de Janeiro para estudar desenho com 

um dos nomes artistas plásticos mais importantes do país, Oswaldo Goeldi. Em 1952, 

repete a ida ao Rio de Janeiro para estudar, dessa vez história da pintura, na Academia de 

Belas Artes com André Lhote. Navarro também vai à França, Portugal, Argentina e EUA. 

A maioria dessas viagens foram custeadas pela Fundação José Augusto ou pelo 

 
718 Usando a palavra em dois sentidos. A ideia de ser pela imagem e atravessando-a.  
719 LE GOFF, Jacques le Goff. O imaginario medieval. 1. ed. [S. l.]: Estampa, 1994. p.296 
720 Segundo Vicente Serejo, o fato é verídico. Enquanto os primos de Navarro se formaram em Direito, 
Newton voltou trazendo na bagagem um diploma de tango, provavelmente de algum curso que fez. 
Entrevista concediada em janeiro de 2020. 
721 MADRUGA, Woden. Um homem da cidade. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, 
Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P. 97. 
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BANDERN, o Banco do Estado do Rio Grande do Norte. No caso de uma viagem a Paris, 

a Aliança Francesa foi responsável pelos custos.   

Muitas exposições marcam a vida artística de Navarro, tanto em nível nacional, 

como as realizadas em Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 

Brasília e São Paulo, quanto em nível internacional. Navarro chegou a expor nos EUA, 

no Banco Interamericano de Desenvolvimento, em 1975. Antônio Marques dá um 

depoimento sobre essas viagens: 

Newton viajou a Buenos Aires e me disse com estas palavras: "somente 
para visitar o Museu de Arte Moderna ". Aqui no Brasil não existia 
ainda o Masp. Ele sai do Recife à Argentina722 para, exclusivamente, 
ver e admirar Picasso, Dali, Braque, que ele conhecia com 
profundidade. Newton era um homem que conhecia a arte moderna em 
profundidade, Leger723 e todos aqueles modernistas franceses. Eu 
conheço poucos artistas que tenho feito, ainda hoje e no tempo de hoje, 
esse caminho de sair de Natal ir á Paris, Buenos Aires, e até mesmo São 
Paulo.724 

Navarro era preocupado com sua formação intelectual, não sendo apenas um 

artista, mas um estudioso de arte e literatura. É importante entender a viagem como uma 

ação burguesa de contemplação e aprendizado, em que as experiências vividas estruturam 

a educação sensível do sujeito. Navarro foi observar o que outros artistas modernistas 

produziam, foi se deixar influenciar por outras formas de fazer e sentir o mundo. Como 

já foi dito, parte dessas viagens foi financiada pelo poder público, outras provavelmente 

pagas com seus próprios recursos ou por concursos de arte que venceu, como foi o caso 

do concurso promovido pela Aliança Francesa: 

Newton ganhou um prêmio com despesas pagas para permanecer uma 
temporada em Paris, onde expôs os trabalhos. Contava que uma das 
maiores emoções foi passar por uma galeria, ver seu quadro exposto e 
a venda em Paris!725 

A formação do imaginário de Navarro também se deve a leitura da literatura 

nacional, indo de Monteiro Lobato726 até o Romance de 30. Não se pode negar as 

semelhanças entre a cadela Aparecida e a cachorra Baleia, do romance Vidas Secas, de 

 
722 Newton afirma ao programa Memória Viva que a vigem a argentina feita ainda quando esteve morando 
em Recife foi seu primeiro alumbramento em arte, quando viu um original de Gauguin. 
723 Todos os nomes citados, são de pintores modernistas. 
724 MARQUES, Antônio. Navarro, um pioneiro moderno. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; 
RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. p. 117. 
725 WANDERLEY, Maria Emília. Newton, o amigo. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; 
RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. Natal: Editora da UFRN, 2013. P. 12-13. 
726 LYRA, Carlos (org.). Memória viva de Dorian Gray Caldas, Newton Bilro Navarro e Leopoldo Nelson. 
Natal: Edufrn, 1998. p.48. 
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Graciliano Ramos. À obra de  Câmara Cascudo se deve boa parte de sua formação ligada 

ao folclore, tão requisitada pelo prefeito Djalma Maranhão, em sua política de valorização 

do popular, que foi resignificada por políticas posteriores, em que essa arte e suas práticas 

foram mercantilizadas pela ação do turismo,  como a imagem que se segue: 

 

Figura 30: Sem título, 1980 

Fonte: acervo de fotografias da Capitania das Artes 

 

O Bumba Meu Boi727 é uma festividade legada as práticas populares ibéricas, 

francesas e ao mundo Atlântico português, normalmente vinculada ao período natalino e 

junino, períodos muito significativos no calendário festivos dessas populações. O termo 

“bumba” está’ associado ao som provocado pela batida, pela pancada que o boi dá quando 

arremete contra alguém ou alguma coisa. A manifestação possui denominações diferentes 

em cada lugar, mas a ideia no geral é a mesma de um teatro ligado as touradas, vaquejadas 

e apartadas ou invernadas, tendo um elemento de religiosidade. Depois de um duelo com 

 
727 COSTA, Dias. O bumba meu boi (Registros); Compilações de Dias Costa. Rio de Janeiro, 1973. 
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o vaqueiro, o boi morre e em seguida ressuscita. A ação teatral envolve vários 

personagens como o dono do boi, damas, vaqueiros, médico, padre e o boi bravio. O boi 

bravo que se perdeu no sertão e não é mais domesticável. Apresenta-se como um elemento 

de teste para o vaqueiro, tanto de sua virilidade, como de sua perícia. A violência do 

embate torna o homem e touro um elemento único, em que por um momento não se 

identifica mais a diferença entre ambos, sendo a manifestação das energias telúricas. A 

morte do boi, para logo ressuscitar indica a ideia de nobreza dessa morte, como uma 

passagem para a afirmação do vaqueiro como viril, valente e hábil. Em algumas 

manifestações a entoada é uma melodia em que após a morte do boi, o mesmo é 

desmembrado e suas partes são distribuídas entre as pessoas, remetendo a antropofagia, 

que se manifesta na ingestão das energias telúricas que o boi possui. 

A herança cultural sertaneja de Newton Navarro também é responsável pela 

formação de um repertório imagético ligados a certas práticas de uma sociedade pastoril, 

mas sobretudo redimensionadas em sua arte, como a relação com certos animais como o 

touro. O animal condensando todo uma simbologia do telúrico, da violência, da virilidade 

e do poder, está presente no bumba-meu-boi. O tema da antropofagia é essencial para que 

se perceba a arte como uma manifestação do inconsciente, quando a energia do animal, 

sua virilidade e poder são dimensionados na arte navarreana. Sobre a arte etnográfica 

navarreana existe uma indicação de suas relações com artistas reconhecidos 

nacionalmente, como Jorge Amado ou Carlos Drummond de Andrade: 

“Acerca deste último álbum728, comenta o escritor Jorge Amado, em 
carta endereçada ao artista: “Fiquei feliz de reencontrar o grande 
desenhista do Rio Grande do Norte, recriando a cultura, a festa, a vida 
do povo, com o talento, a solidariedade e a poesia que caracterizam o 
teu trabalho, tua criação”. E o nosso grande poeta Carlos Drummond de 
Andrade: “Estou encantado com as maravilhosas imagens do “Bumba 
meu boi” que você me presenteou. A festa vive nelas com intensidade 
e beleza. Obrigado”729.  

A citação evidencia o reconhecimento da obra de Navarro por dois ícones da 

cultura nacional, mas também mostra o esforço de Navarro na procura de tal 

reconhecimento, enviando o álbum produzido para Drummond. No início de sua carreira, 

 
728 Navarro durante sua carreira produziu uma serie de Álbuns financiados pelo poder público em que várias 
gravuras eram inseridas em um tema. Entre eles tem-se o álbum folclórico em que o Bumba meu Boi, foi 
um tema principal, mas também o do futebol e outro ainda, que o tema foi o sertão. Essa atividade não 
apenas popularizava arte navarrena, como facilitava a venda.   
729 GALVÃO, Marlene Gouveia. Newton Navarro; o artista e sua obra. Natal, PRAEU, 1982. Coleção 
Textos Acadêmicos, UFRN.  Nº 73, ano 2. Pág. 35-36.  
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Navarro ainda muito influenciado pela ambientação do Recife e por seus principais 

artistas, principalmente Cícero Dias, constrói uma arte abstrata, a qual foi a base para a 

realização do Primeiro Salão de Arte Moderna, em Natal. Nesse período, Navarro 

intitulava suas obras, como evidencia o folder da exposição: 

 

Figura 31: Catálogo de exposição de Navarro 

 

Fonte:  Acervo Vicente Serejo 

 

A grande maioria das obras produzidas por Navarro não possui nomeação, o 

observador é levado a intitular por si só a obra. Essa ação de Navarro pode ter sido 

proposital, com o intuito de permitir a quem observa, estabelecer seus próprios sentidos, 

partindo de suas experiências e de seu acervo imagético pessoal. A própria nomeação da 

arte pelo autor, condiciona o olhar, estabelecendo um caminho de afetação. Durante a 

pesquisa, ocorreu em vários momentos por parte das pessoas que possuem a guarda das 

obras, o comportamento de intitularem as imagens. Ao se ler o catálogo percebe-se que a 

nomeação das obras indica um caminho temático que acaba sendo seguido em toda a 

carreira de Navarro, ligado a cultura popular, a elementos marinhos e sertanejos. Há a 

indicação das técnicas, que também evidencia o uso de variadas formas de produção indo 

do tradicional nanquim, sempre usado por ele, até a pintura a óleo, muito rara depois de 
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1950. Na lateral esquerda se identifica um autografo, em que Navarro assinou como Di 

Navarro, aspecto já analisado no primeiro capítulo.  

Por último fica evidente que o nome da exposição foi Primeira Exposição de 

Desenho e Pintura de Newton Navarro e não I Salão de Arte Moderna, denominação que 

foi dada apenas em momento posterior. A capa do catálogo é uma imagem abstrata, 

evidenciando as influências do surrealismo pernambucano, no momento da exposição. 

Navarro já havia participado dos salões de arte moderna anteriores de Recife e traz essa 

imagética para Natal.  

Figura 32: Capa da primeira exposição de Navarro 

 

Fonte:  Acervo Vicente Serejo 

 

A capa do catálogo apresenta a imagem de um rosto chorando composto por uma 

mão que o toca. Na obra o rosto e a mão compõem a imagem como um todo, em que não 

se tem como diferenciar, pois o próprio rosto é formado pela mão. A impactação desse 

tipo de imagem em Natal, quebra em definitivo com a estética dominante. O uso do termo 
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em definitivo, é para provocar a lembrança, no leitor desse texto, que o modernismo já 

havia sido apresentado à cidade, tanto por Erasmo Xavier, na revista A Cigarra, como 

pelo Diário de Natal, com a publicação do manifesto futurista de Marinete, ambos no 

início do século XX. 

A estética abstracionista não foi a tônica na obra navarreana, composta de um 

figuralismo muito poderoso, mas nos anos iniciais de sua carreira ela é predominante.  

 

Figura 33: Sem título, 1949 

 

Fonte: ALMEIDA,; SOBRAL; RUBIANO, 2013. p.109 

 

Ao olharmos730 a imagem, feita no início de sua carreira, nota-se a assinatura Di 

Navarro, a data de 1949 e a pequena inscrição abaixo S. Miguel, provavelmente o local 

em que a obra foi executada.  É plausível conjecturar que a pintura foi feita após a primeira 

exposição, já que Navarro passou um tempo na fazenda São Miguel, na qual o pai, como 

já relatado, trabalhava ou tinha alguma sociedade, isso não foi possível ser identificado 

cabalmente durante a pesquisa. Não cabe discutir os elementos surrealista apresentados 

 
730 A palavra está sendo usada com o conceito de afetação e analise da imagem. O ato de olhar é perceber, 
analisar e descontruir e reconstruir dialeticamente os sentidos. 
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na obra, contudo a presença de elementos formadores da imagética navarreana já 

aparecem na obra, como o próprio espaço em que a obra foi composta, o sertão algodoeiro 

em que viveu sua família paterna. A imagem apresenta-se como uma composição entre 

terra e mar, com figuras femininas nuas deitadas, dando a ideia do descanso paradisíaco. 

A inscrição abaixo da mulher que se localiza no primeiro plano indica se tratar de 

Passárgada. A referência seria à cidade persa, ao espaço poético de Manoel Bandeira ou 

quem sabe os dois em uma imbricação onírica? O fato que o espaço construído por 

Navarro é onírico, tendo dois elementos centrais de sua gramática, o telúrico e o talássico, 

associados ao erotismo da nudez feminina, algo só visto no início de sua produção. A 

Passárgada navarreana é como a de Manoel Bandeira, um local de refúgio, de 

autoconhecimento, em que o artista se elabora, tentado se conhecer e acessar parte de seu 

íntimo, se construindo na observação de si.  

Sobre o primeiro corpo nu, se edifica uma serie de arcos compostos por uma 

vegetação que, ao mesmo tempo, que ornamenta a imagem, serve de sustentação a uma 

serpente que está presa a sua estrutura. A cobra tenta se aproximar de um fruto pendurado 

por uma corda fixada no que se assemelha a um varal. A imagem remete o observador ao 

mito do paraíso edênico da tradição judaico-cristã e consequentemente a introdução do 

pecado a partir das escolhas feitas, de livre arbítrio, pelo casal inicial sob a influência da 

serpente, do fruto, o que leva a descoberta dos corpos.  A Passárgada navarrena se 

estrutura como uma paisagem composta de flores, frutos e um rede estendida entre uma 

palmeira e surrealisticamente uma flor. No canto superior esquerdo, um sol muito 

amarelo, como não poderia deixar de ser. É dia na Passárgada navarreana e duas mulheres 

nuas estão deitadas, enquanto um barco se aproxima da península, acompanhado de outro, 

feito de papel, no modelo do que as crianças fazem. A imagem, apinhada de sentidos 

permite várias possibilidades de interpretação.    

É um Navarro retornado para o lugar de lembranças iniciais de sua vida, voltando 

a infância. É um Navarro influenciado pelas leituras de Manoel bandeira cartografando 

seus desejos, medos, descobertas, em um território de subjetividades, mas também é um 

Navarro construindo o pecado no onirismo erótico, na nudez do corpo feminino. O 

abstracionismo navarreano não foi descartado com a maturidade de sua produção 

artística. Em 1962, Navarro apresenta uma obra interessante dentro de sua gramática: O 

touro. Embora não se possa afirmar que exista uma fase tauromaquiana, até porque a 

quantidade de imagens sobre o tema, apesar de serem significativas, não são em número 
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suficiente para que se possa assim compreender, o touro é um elemento central de sua 

imagética, por aquilo que o animal pode representar em seu imaginário, como elemento 

de poder e virilidade, além de advir de seu acervo imagético elaborado por suas 

experiências na infância em Angicos.   

 

Figura 34: Sem título, 1965. 

 

Fonte: Acervo particular 

 

No capítulo 1 uma das imagens analisadas foi o touro, produzido na década de 

1980, é fácil perceber as diferenças entre ambos. O tema permanece, como uma 

sobrevivência que vem à tona, como um despertar do inconsciente descarregando a 

imagem, o que se alterou foi a forma de sua produção. Existe um detalhe, a imagem de 

1965, possui uma inscrição abaixo da assinatura Navarro estabelecendo em teoria o local 

de sua produção ou no mínimo de sua inspiração, Madri. Não foi possível comprovar a 

ida de Newton Navarro a capital da Espanha nesse ano, contudo há registros de ter ido a 

Portugal e novamente a França. Em todo caso o touro surrealista navarreano pode muito 

bem ter sido uma inspiração da obra picassiana ou até mesmo de Salvador Dalí. 
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Outra faceta da obra pictórica navarreana foi a paisagem. Sempre mantendo a 

dicotomia entre litoral e sertão, Newton Navarro foi fundamentalmente um demiurgo do 

espaço, um construtor de realidades que pedagogicamente contribuíram para uma 

educação do olhar dos potiguares durante décadas, mostrando, ensinando, espacializando 

o estado e a cidade do Natal, em uma cartografia paisagística. Dessa maneira se estabelece 

na memória das pessoas uma Ribeira e uma Redinha navarreanas. A imagem que segue, 

produzida em nanquim, data de 1979, é um exemplo da construção imagética e 

cartográfica navarrena.  

 

Figura 13. Sem título, 1979.  

 

Fonte: Acervo de fotografias da Capitania das Artes 

 

A paisagem tem a capacidade de traduzir as relações entre as pessoas, e destas 

com o mundo, sendo uma construção das sensibilidades, afetos que são deslocados para 

o que se olha, refletindo o estado de humor das pessoas e do próprio artista. Saudade, 
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medo, alegria, inconformidade.  A imagem acima é um recorte do olhar731, uma ação de 

sensibilidade, porém de efeitos sociais, políticos, culturais, elaborada por uma operação 

complexa de ver, sentir e pensar. Navarro selecionou, e construiu um discurso imagético 

elaborado a partir do barco que suavemente se desloca pelo rio, anteposto ao casario ao 

fundo, a pequena capela em evidencia ao lado de um coqueiral, construindo uma 

atmosfera de tranquilidade, um mundo sem aparatos tecnológicos da modernidade. O 

tempo do desenho navarreano é o tempo da antimodernidade. O desenho, provavelmente, 

é formatado a partir da praia da Redinha, antes da especulação imobiliária do pós-

Segunda Guerra, quando Navarro veraneava na casa de seus tios maternos. A imagem se 

constitui de uma memória edificada em traços e tinta, auraticamente estabelecida em 

saudade do tempo da infância e a necessidade de refúgio, dos males da modernidade e 

das exigências sociais que agrediam Navarro. O mundo da infância de Navarro se 

despedaçava e o mesmo reagia com a construção onírica de seu próprio mundo, por isso 

a imagem é cinza, é grisalha que se desfaz com o tempo desgastando a memória. O cinza 

das lembranças oníricas que vão se esvaindo ao despertar. As imagens navarreanas em 

cinza são relíquias do tempo. Passado que se desfez pela modernidade. Imagens de 

negação do presente e construção de um passado antimoderno, porém tão longínquo e tão 

distante que sua percepção só é feita em cinza, quase transparência pela própria perda da 

imagem como matéria. 

As imagens são lembranças que perdem a cor pelo uso, pelo tempo. Aquilo que 

vemos cinza não é nada mais que o passado se fazendo e se desfazendo insistentemente 

no presente. A imagem é composta por tropos, como um quebra-cabeça, um arlequim em 

forma e complexidade. O coqueiral, os pássaros, a jangada, o pequeno porto, a capela 

mais elevada se destacando, como se esta estivesse a observar, em um ato de benção, a 

pequena embarcação que se vai pelo rio sem ninguém. O olhar de Navarro está no 

passado, ele projeta a imagem em um vácuo de tempo.  Esse instante do pensamento é 

tão veloz que lhe escapa o concreto, o material, e o que vem então é a lembrança que vai 

esvaecendo. A imagem é grisalha. O cinza, o branco, o preto são matizes do 

esquecimento, da distância no tempo, do vento do presente que alcança as relíquias de 

um passado que distancia e turva o olhar.  

 
731 CAUQUELIN, Anne. A invenção da paisagem / Anne Cauquelin; tradução Marcos Marcionilo. – São 
Paulo: Martins, 2007. – (Coleção Todas as Artes).  p.136. 
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As grisalhas de Navarro são como sonhos. Matéria feita de vento e poeira. Sonhos 

que confundem a matéria com o diáfano. O cinza navarreano é o tempo se desfazendo na 

antiguidade de suas relíquias. Relíquias essas construídas pelo próprio pintor em uma 

ação de esperança, saudade e contestação. Esperança na criação de um mundo cabível 

somente em seus sonhos, lugar das possibilidades de efetivação de uma fuga tão desejada, 

criação do lugar paradisíaco de sua existência. É lá, na velha Redinha, na Redinha de 

antigamente. Redinha de antes das construções de veranistas, da igreja nova732, da 

eletricidade que ele, Navarro, seria feliz. Saudade, imagens de um passado invocado pelo 

presente através da arte, pelo desenho, pela pintura, pela imagem. Sensibilidade em preto 

e cinza. A Redinha é uma saudade do passado, mas de um passado constituído da ausência 

dos homens, apenas de Navarro. O pintor e seu olhar. O pintor e sua distância, seu recorte, 

sua paisagem. Mas a imagem também é uma contestação do tempo. Contestação da 

modernidade. Ausência não só de homens, mas da velocidade industrial. Negação da 

histeria do tempo rápido, ávido da consumação da vida. O tempo é medido pela revoada 

dos pássaros ou pelo tempo da maré que empurra a jangada ou do vento que insufla a vela 

da embarcação. O tempo navarreano é o tempo da não pressa. Na imagem, Navarro nega 

a tecnologia e as mudanças operadas pelos veranistas, como a construção da igreja nova, 

edificada em 1940, pelos novos moradores, mesmo estes tendo uma permanência sazonal. 

Tal construção marca um conflito entre os antigos moradores da praia, os pescadores e os 

veranistas. A situação é apresentada pelo próprio Navarro em uma crônica733, que se 

evidencia na disputa entre veranistas e pescadores pela posse da imagem de Nossa 

Senhora dos Navegantes. O conflito deixa claro, o estabelecimento de uma nova ordem 

social inoculada na Redinha, espaço do tradicional, do rústico, do não civilizado, pela 

modernidade transformadora dos espaços, das relações sociais e dos sujeitos que a 

encenam.  O conflito sobre onde vai ficar a imagem da santa, mostra por um lado, as 

relações de poder que passavam a dividir a praia e por outro evidencia as mudanças 

urbanas, as transformações da paisagem, com a construção de uma nova capela, feita 

pelos veranistas e como tudo que isso simbolicamente representava. 

 
732 Na praia da Redinha, existem duas igrejas. A mais nova foi construída pelos veranistas nos anos 1940. 
Pelo fato do prédio ter sido erguido com pedras de arrecife, a maior parte das pessoas acredita que a mesma 
é a mais antiga. Esse fato, inclusive, é retratado pelo próprio Navarro em suas crônicas. Para mais, ver: 
NAVARRO, Newton. Do outro lado do rio, entre os morros. Natal: Sebo Vermelho, 2010.p.31. 
733 NAVARRO, Newton. Do outro lado do rio, entre os morros. Natal: Sebo Vermelho, 2010, p.31. 
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A imagem se constitui em movimento instável de desaparecimento iminente, 

estando para o nosso olhar, tanto quanto o vento que impulsiona a jangada que escorre 

pelo rio. A jangada e a imagem estão passando. Tanto quanto a vida do artista e intelectual 

Newton Navarro passou pela cidade do Natal e do Rio Grande do Norte. Navarro foi se 

desfazendo tanto quanto a grisalha, foi ganhado status de mito, entidade que pairava sobre 

a cidade. Navarro foi ganhado uma forma aurática, à medida que desaparecia nas 

bebedeiras. A vida de Navarro foi vivida intensamente, o uso da bebida o debilitou e 

causou a sua morte, Dorian Gray fala sobre que: 

“Há muita coisa na vida de Newton Navarro, coisas surpreendentes, até 
pele atividade dele. Ele não parava. Com problema de saúde grave fez 
a exposição com Dácio Galvão na Fundação Hélio Galvão. Dácio 
estava promovendo exposições. Foi a última. Ele já não estava bem. Ele 
já estava doente. Eu digo isso porque estive com ele pessoalmente e vi 
pela fisionomia. Porque quando ele fazia uma farra grande ele ficava 
quase em coma. Muitas vezes encontraram Newton praticamente em 
coma. Os amigos o levavam para o hospital. Newton ficava inchado, 
ficava arrasado, porque ele era muito franzino”.  

 

Dorian fala sobre como Newton se debilitava com as farras, explica o início do 

fim, sua última exposição, sua debilidade física, uma pulsão de morte que o acompanhou 

durante um longo tempo. Newton Navarro, ao mesmo tempo, que produzia 

compulsivamente, se desfazia, como se em cada obra feita, Newton fosse se decompondo. 

O relato é como se Dorian Gray, que entrou na vida de Navarro, em 1949, começasse 

uma despedida daquele que marcou durante décadas as artes potiguares, que apresentou 

tantos outros artistas ao meio e irreverência dos ébrios. Newton Bilro Navarro morreu no 

dia 18 de março de 1992, sendo sua morte declarada as 15:30, na Casa de Saúde São 

Lucas. No atestado de óbito, consta como causa da morte, insuficiência respiratória, 

paralisia dos músculos respiratórios, atrofia cerebral grave, infecção respiratória, 

miocardiopatia dilatada.  

Irônico as causas da morte de navarro estarem ligadas a problemas respiratórios e 

a atrofia cerebral. Navarro viveu como respirou, produziu, e ao seu modo trabalhou 

incessantemente, se construindo em cada obra e construindo uma identidade potiguar. Em 

cada desenho, palavra, cena e pintura Navarro se colocou em grito silencioso de 

construção de suas memórias, de inconformidade, de frustrações e alegrias que o 

compuseram. Taciano Arruda que trabalhou com Navarro e também é artista plástico fala 

da condição financeira de Newton um pouco antes de falecer:   
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“[...] E morreu na miséria. Conseguiu ser internado no Walfredo às 
pressas quando precisou, porque falei com Cassiano Arruda, que falou 
com José Agripino, que era governador, e se sensibilizou com a situação 
de Newton. Empurrei muito Newton na cadeira de rodas, já debilitado... 

A cirrose destruiu Newton todo por dentro. A situação de Newton era 
precária. Assim, quem vendeu os últimos quadros dele fui eu, a pedido 
de Salete. Newton precisava de dinheiro. Levei os quadros para Dr. 
Reginaldo. Contei da situação e ele ficou com todos. Fiz a moldura, 
entreguei. [...]”734  

A situação financeira de Navarro era precária tanto devido as escolhas de vida que 

fez, e disso ninguém pode esquecer, como pela forma como se relacionava com sua arte, 

tendo dificuldade de vê-la como mercadoria e precifica-la. Mesmo com a esposa tentado 

equilibrar essa equação, mudando essa atitude, não foi possível estabelecer uma 

estabilidade financeira.  [...] Ele vendia os quadros pelo preço da necessidade do 

momento, às vezes, o preço de farra. Não aceitava vender um quadro pelo tamanho, dizia 

que não era açougueiro para vender em quantidade735.  

A morte de Newton foi um fim navarreano, uma forma de existencialismo suicida. 

Produzir e viver compulsivamente sem a ideia de futuro. Navarro viveu em um passado 

criado por ele, em uma negação da realidade, em que sua arte foi criação de mundos, 

espaços catárticos que, mesmo sem no geral as pessoas se darem conta disso, construíram 

uma Natal e um Rio Grande do Norte dicotomizado e ao mesmo tempo uno. Sertão e Mar 

foram no final uma única coisa, a arte identitária de uma potiguaridade. No final da vida, 

Navarro, foi obrigado a se desfazer da própria arte para poder sobreviver minimante 

perante a doença que o consumia.  Onde estavam todos aqueles amigos de farra, para os 

quais Navarro pagava as despesas? Onde estiveram, durante a sua morte, aqueles que 

Navarro auxiliou ao fazer o mecenato e dar a chancela artística? Apareceram sim, vários, 

para comprar sua arte, revestidos de sentimentos humanitários, de vontade ajudar sabendo 

que seus desenhos e pinturas valiam muito mais do que estavam pagando e seriam ainda 

mais valorizados com sua morte iminente. Estes sim, aparentemente estiveram presentes, 

comprando seus quadros, recolhendo sua correspondência com Érico Veríssimo, Jorge 

Amado e as guardando como objeto fetichizado, escondidos e abandonado em um fundo 

de armário736 ou gaveta, apagados pelo esquecimento. Seu acervo, que ficou com o 

 
734ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p,21.  
735 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.11 
736 Chico Buarque, Futuros Amantes. Álbum As cidades. 1993.  
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sobrinho de criação, foi amontoado em um banheiro, molhado, transformando, boa parte, 

em lama. Dorian Gray fez menção a essa atitude de alguns:  

“[...] A própria obra de Navarro teve uma ascendência assim que ele se 
foi. Algumas pessoas surgiram com uma obras dele para ganhar 
dinheiro. Isso é uma coisa perversa, mas é preciso que se diga, muita 
gente comprou trabalho de Newton para usufruir depois quando ele 
morresse, porque sabia que ele tinha vida breve. Morreu. Ele é mais 
velho do que eu dois anos. Morreu novo. Eu sobrevivi a ele vinte anos. 
Não era para Newton ter morrido assim...737” 

A obra navarrena foi, mesmo sem o aval de seu produtor, mercantilizada, vendida, 

comprada e parece que o único que efetivamente não lucrou, pelo menos em sentido 

financeiro foi Newton Navarro.  A venda de suas obras gerou críticas de algumas pessoas 

a ação de Salete, a esposa dedicada, que viveu a vida para Navarro. Essas vendas, no 

entanto, são assim justificadas, por biógrafos de Newton:  

 

“[...] Salete era muito criticada por vender os trabalhos de Newton, mas 
se Salete não os vendesse passariam por muitos apertos, sobretudo, na 
doença de Newton. Newton teve um fim difícil. Era muito sofrido para 
mim ver Newton mal. Não quero me lembrar da última vez que estive 
com Newton. Graças a Deus, não me lembro. Ele já doente, fiz algumas 
aquisições a Salete, lembro de um deles, uma borboleta. Nessa fase, ele 
já doente, comprei este desenho de Walfran, que é o segundo retrato. O 
primeiro eu vi, mas não possuo. [...]”738  

Por que simplesmente comprar a obra de Navarro, provavelmente até por um valor 

menor do que o de costume, pela urgência na venda e pela necessidade, se amigos tão 

importantes e influentes na cidade o circundaram durante toda a vida? Ninguém poderia 

simplesmente ajudar financeiramente ou conseguir mais uma pensão oferecida pelo 

estado pelos serviços prestados, ao pobre e moribundo artista?  Tantos elogios a sua arte 

e a sua pessoa, como foi importante para o estado e para a cidade e no final, apenas uma 

fila caridosa de comparadores de arte se fez?  

Sobre sua arte parece que apenas o descaso sobreviveu. Antônio Marques se 

questiona sobre o reconhecimento que atualmente a cidade e o poder público oferecem a 

Navarro, aquele que efetivamente trouxe e consolidou o modernismo no Rio Grande do 

Norte, aquele que participou politicamente da vida do estado nos comícios políticos da 

Campanha do Petróleo é Nosso, da Campanha de alfabetização De Pé no Chão Também 

 
737 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.60. 
738 ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.156. 
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se Aprende a Ler, da redemocratização pós-Era Vargas. Navarro foi aquele que 

revolucionou o teatro potiguar, que escreveu sobre mulheres virilizadas e violentadas, 

sobre animais mais humanos que pessoas. Navarro da Redinha e da Ribeira, dos pobres, 

dos pescadores, marinheiros e cabeceiros como Cutruco. Navarro dos Velhos Caciques 

da Redinha739 : 

“Eu me pergunto se Newton teve o reconhecimento que merecia. É uma 
pergunta que eu faço à cidade. Navarro nunca recebeu um título de 
Doutor Honoris Causa, quando a universidade já tinha seus quarenta 
anos. Newton era um homem que não tinha um diploma universitário, 
mas como poucos mereciam um Doutor Honoris Causa. Não demos o 
devido valor a Navarro. Onde é que temos um espaço Newton Navarro 
com a obra dele aberta para o público e para os estudantes? Não temos 
na Pinacoteca um espaço exclusivo e merecido para Navarro, com seus 
objetos, com seu acervo740”. 

 

Posso talvez ajudar a pensar uma resposta a indagação de Antônio Marques. 

Navarro foi esquecido. A Pinacoteca está fechada para reforma há mais de três anos. As 

obras de navarro estão espalhadas por salas de reunião, em prédios públicos. A maior 

parte das pessoas, quando questionadas, falam de um artista sem terem a ideia da 

relevância estética da obra navarreana, outros se quer sabem quem foi. Muitas de suas 

obras estão em salas da governadoria, ou da Prefeitura, escondidas dos olhares da 

população ou sobre os auspícios de indivíduos que não possuem a menor ideia sobre arte 

ou da importância da obra navarreana. As imagens feitas por Navarro são tratadas como 

adereços, ornamentações nas paredes, são vistas de relance durante uma entrevista, 

ocupando o pano de fundo do local onde alguma autoridade se encontra. No salão Newton 

Navarro não há, pelo menos durante o período de cinco anos que durou essa pesquisa, 

uma obra sequer de Navarro exposta ao público na Capitania das Artes. A referência que 

a população da cidade atualmente possui é a ponte Newton Navarro, que muitos acreditam 

que foi o local do suicídio de um artista importante.   

Natal foi cartografada por Navarro, seus bares, seus pobres seus espaços da 

boemia estão presentes na obra navarreana. Existe na Ribeira uma loja de concerto de 

televisões, onde antes era uma confeitaria, um dos principais bares da intelectualidade 

natalense. Nada mais anacrônico do que um antigo bar frequentado por políticos e 

 
739 Referência navarreana sobre os coqueiros gigantes que haviam na Redinha. Quando a copa dos coqueiros 
era podadas dava a ideia de índios tendo em suas cabeças cocais. Por isso a referência dos coqueiros como 
velhos caciques.  
740ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.117. 
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intelectuais, ser atualmente uma oficina de televisões. Quem conserta televisões hoje em 

dia? Pois nesse estabelecimento existe até hoje um mural pintado por Navarro, tão 

decadente e esquecido como o lugar. Dorian Gray faz referência a essa obra: 

“[...] Existe uma obra de Navarro que está preservada no português, um 
bar na Ribeira. Esse painel de Navarro é um elogio à chegada dos 
portugueses ao Brasil, salvo engano ainda existe no mesmo lugar. O 
português tinha muita estima por Newton, pois ele era freqüentador 
assíduo do bar. Basta dizer que nesse bar a intelectualidade todinha do 
Rio Grande do Norte ia pra lá, pra conversar tomar um drinque, entre 
eles, Luís da Câmara Cascudo741”.  

Realmente a obra existe, mas está semi-preservada em meio ao mofo, teias de 

aranha e peças de televisão, que ninguém mais usa. Navarro foi esquecido, tanto quanto 

a pintura do bar do português, até o lugar foi esquecido. O que antes era um espaço de 

boemia e reunião de uma elite intelectual, hoje é um espaço resignificado, reutilizado. 

Logo em breve a pintura de Navarro vai deixar de existir, tanto quanto a oficina de 

conserto de televisões que ninguém mais usa.                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
741ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo; RUBIANO, Helton. (Org). Saudades de Newton Navarro. 
Natal: Editora da UFRN, 2013.p.4. 
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CONCLUSÃO: UM FIM NAVARREANO 

 

Estudar arte e imagem é uma tarefa que exige do historiador a compressão que 

nas mesmas existe uma multiplicidade de tempos sociais, evidenciando assim, uma 

questão basicamente de anacronismo, exigindo que este perceba, os vários tempos que 

compõe a narrativa imagética. Estudar a produção artística é compor de certa forma uma 

biografia especializada e temporalizada, que muitas vezes não é compreendida, por não 

se perceber que objetos de cultura como o teatro, a pintura ou a musica são documentos 

históricos sofisticados, compostos por camadas de discurso, de imagens, de memórias, de 

vivências. Escrever sobre arte é um exercício de construção de mundo, tanto quanto uma 

certidão de casamento ou um documento oficial do Estado, contudo estudar a imagem 

opera o sensível, escrever sobre ela é ter a necessidade do uso de uma retorica tão 

imagética quanto a própria arte742. Por isso as exigências da compressão do tempo de 

Newton Navarro Bilro. 

No primeiro capítulo abordamos a construção navarreana do espaço do sertão, 

cartografado a partir das memórias da infância, ligadas ao mundo masculino, ao poder 

paterno e a negação de um irmão mais novo.  O sertão navarreano é povoado de uma 

força telúrica, imbricada nos corpos de cangaceiros, vaqueiros e animais viris como o 

cavalo e o touro. Navarro estabelece sobretudo um mundo de onirismo que permeará toda 

a sua obra. Observar Navarro é visualizar um homem de tempos sociais diferentes, mas 

que vivem ao mesmo tempo encerrados em seu ser e em sua produção artística. Sua obra, 

é a obra do tempo da anti-modernidade, anacrônica em essência, gerando um sintoma de 

campo, rusticidade em um mundo que se urbaniza com urgência, que se moderniza. Um 

dos mundos construídos por Navarro é um mundo da virilidade, de Homem-Natural que 

vive na praia ou no sertão, marcados pelo sol, pela violência da seca e da caatinga, 

contudo nele não existe lugar para a miséria ou a fome. O sertão navarreano é 

sobrenatural, constituído por heranças paternas ligadas a profissão de classificador de 

algodão e a uma ideia de pobreza e injustiças que o mesmo sofreu e foram herdados pelo 

artista que se constitui como um sofredor injustiçado, pobre e sem reconhecimento.   

 
742 DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. Belo 
Horizonte: UFMG, 2015. P. 189. 
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O mundo de Navarro é uma ressignificação da cidade de Angicos e das fazendas   

São Miguel (São Miguel de Apipucos como se referiu certa vez em clara referência a 

moradia de Gilberto Freyre em Recife) e Bela Vista.  O olhar navarreano se norteia por 

uma elaboração de sujeitos psicossociais, em que a profissão é um fator de alteridade 

como o vaqueiro. Seus personagens elaboram uma identidade para o Rio Grande do 

Norte, marcada pela virilidade e força telúrica, em cenas de captura do boi bravio, 

evidenciando o poder do masculino sobre a natureza e seus animais, pois até esses são 

virilizados, em uma ação de ampliação do poder de dominação do sertanejo que a tudo 

supera. Seus personagens masculinos sertanejos são seu pai, ressignificados, são corpos 

ligados pela cor e pela existência ao elemento terra.  

O interessante que em Navarro, praticamente não existe menções ao algodão, 

produto com o qual seu pai, como classificador, se relacionou a vida inteira, pois para 

Navarro essa prática representa a humilhação e a pobreza de sua família, explorada pelo 

capital de empresas inglesas. A obra navarreana é um indício das mudanças capitalistas 

que o campo sofreu no início do século XX. A mecanização da produção, a preda do 

poder dos proprietários de terra locais, o deslocamentos destes para o mundo urbano, em 

que alguns acabam se tornado funcionários públicos e intelectuais, são estes indivíduos 

que acabam por estabelecer uma figuralidade idílica do mundo sertanejo, como um espaço 

do sagrado, assim com Navarro o fez, reminiscências da infância e de um passado vivido 

apenas nas férias escolares. O mundo rural de Navarro é uma construção onírica em parte 

daquilo que não viveu, mas é projetado em suas imagens.      

No segundo capitulo tratei da formação de Navarro como intelectual e artista, as 

influências da formação familiar, de um mundo feminino, balizado pela avó e, 

principalmente, pela mãe, juntamente com uma construção religiosa católica efetivada 

pelo Colégio Marista, onde estudou, inicialmente, e pelo núcleo familiar. Dessa 

religiosidade nasceu seus santos imbricados com a ideia de sofrimento e resiliência. A 

imagética navarreana se pauta em santos martirizados, como São Francisco, São Jorge, 

São Sebastião e Jesus crucificado. Todas esse são manifestações de sofrimento que 

Newton Navarro Bilro materializa em discursos imagéticos silenciosos, que comunicam 

um martírio, atrelado a concepção de salvação. Em meio a sua formação como individuo 

Navarro sofria impactações ligadas a transformação do espaço em que vivia. Natal e o 

estado do Rio Grande do Norte passavam por sucessivas alterações, sejam as mudanças 

empreendidas no sertão ou no litoral por políticas modernizadoras, sejam ela feitas pelas 

oligarquias, com o intuito de construção de uma identidade de autoafirmação republicana 
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e dos próprios grupos políticos que estabelecem o princípio de desprezo pela herança 

colonial e monarquista. Natal é transformada em um palco para os espetáculos da 

sociedade burguesa que se construía, nos espaços novas regras eram estabelecidas, outro 

tempo se inaugurava com o bonde e a eletricidade.  

Navarro cartografa a cidade do Natal, seu olhar focaliza a região portuária e seus 

personagens são elaborados da mesma forma que faz com os do sertão. São seres 

psicossociais, edificados a partir de suas profissões e dos espaços em que vivem. São 

pescadores, jangadeiros, cabeceiros e marinheiros, indivíduos marcados pelo 

deslocamento e pela passagem. Newton Navarro constrói um feminino ligado à espera do 

masculino: são mulheres populares que sofrem e resistem as violências da sociedade e ao 

mesmo tempo de seus homens, sejam eles companheiros ou filhos, que com frequências 

as abandonam, as deixam sozinhas. Da mesma forma que seus homens sertanejos são seu 

pai, suas mulheres são sua mãe e avó, são elas rendeiras e lavadeiras, prostitutas e 

mulheres da noite, mulheres sempre ligadas ao elemento água.    

A outa impactação sofrida pelo jovem Newton, foi a Segunda Guerra Mundial. 

Navarro vê a pequena e pacata Natal se transformar em poucos meses em uma das cidades 

mais importantes do mundo e vai ser bombardeado pelos efeitos da chegada de milhares 

de soldados americanos. Assim como a Natal do anos 1940, as sensibilidade de Navarro 

são modificadas. Odores, sabores, audição. Tudo é impactado e modificado.  Navarro 

estudou francês no Marista, agora também estudará inglês, e através dessas línguas 

Navarro teve acesso a literatura francesa e estadunidense do pós-guerra. O 

existencialismo tanto quanto as obras americanas o construíram marcando sua obra 

imagética. 

Depois de estudar no Atheneu, lugar em que Newton Navarro afirma ter 

encontrado a liberdade de pensar e falar, ao contrário do Marista, muda-se para Recife 

onde termina os estudos básicos, com a justificativa de ingressar na Faculdade de Direito, 

coisa que nunca fez. Recife foi o lugar de libertação de Navarro do controle materno e 

dos olhares de policiamento da sociedade natalense. Aprimorou sua formação intelectual, 

convivendo com artistas pernambucanos renomados e jornalistas, estabelecendo uma rede 

de relacionamentos que o acompanhou por toda a vida. Navarro artista também era um 

homem político e essa rede de relacionamentos permitiu a dizibilidade de sua produção, 

o aproximando dos meios de comunicação e do poder público. Foi na capital 

pernambucana que Newton Navarro teve acesso a estética modernista e as influências 
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freyrianas, estudando com Lula Cardoso Ayres e Hélio Feijó, participando dos salões de 

arte moderna do Recife. 

O terceiro capítulo trata da vida adulta de Navarro. Newton, no início dos anos 

1950, era um artista em formação, a procura de uma identidade artística e pessoal. 

Produziu compulsivamente tanto quanto viveu. Foi escritor de poesias, contos, novelas e 

crônicas. Escreveu suas obras literárias imageticamente usando suas cores e traços, dando 

forma imagística aos textos que povoou com os mesmos personagem de seus desenhos e 

pinturas. Navarro foi o consolidador do modernismo em terras potiguares, se filiando a 

outros artistas, inaugurando o Primeiro Salão de Arte Moderna do estado e liderando o 

Segundo Salão. Apresentou a Natal o teatro moderno, que ainda tem que ser estudo com 

desvelo, e ornou a cidade com painéis, cartografando os bairros da elite natalense como 

Petrópolis, Tirol e a Cidade Alta, local onde nasceu, na casa da avó materna.  

Navarro se configurou como individuo do sofrimento e da ambiguidade, do 

conflito interno. Tanto navegou como cavalgou entre o apolíneo intelectual e artista 

respeitado, trabalhando em governos municipais e estaduais, como no dionisíaco da 

bebida alcoólica, de farras que duraram dias, das aventuras sexuais com os marinheiros, 

se perdendo entre a Ribeira e a Redinha, misturando-se com as gentes que nomeou de o 

Ouro da Ribeira, uma nobreza andrajosa com que Navarro se identificava.  O sofrimento 

de Navarro e sua vida existencialista, em que viver o agora foi o lema de seu cotidiano, 

vem de uma não aceitação da modernidade que alterou as relações sociais, da ideia de 

injustiças que seu pai havia sofrido e da presença dominadora de uma mãe em um 

universo falocêntrico, culminado com a rejeição de si mesmo, não admitido sua 

homossexualidade. Tudo isso foi projetado em sua arte, seja em sua constituição 

propriamente dita ou em seus personagens.  

Na obra navarreana o modernismo é a estética, mas a negação do moderno e da 

tecnologia é o conteúdo, o tema, o motivo. A descrição do mundo navarreano é edificada 

na ausência de eletricidade, de carros, de aviões, de asfalto. É como se Newton Navarro 

jamais tivesse visto a Segunda Guerra ou a eletrificação da cidade do Natal. Seus 

personagens masculinos quando não estão de costas ou bem distantes do olhar do artista, 

estão de olhos fechados ou direcionados para baixo. Navarro tem vergonha de seus 

desejos, não consegue encará-lo de frente, isso se materializa num dado voyeurismo do 

olhar e uma dada desmaterialização do rosto de seus personagens masculinos.   

Ao mesmo tempo que a obra navarreana cartografa a cidade socialmente, ele 

estabelece uma figuralidade etnográfica e antropológica com a influência intelectual e a 
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chancela de Câmara Cascudo, empenhado, junto com o Estado, em estabelecer uma 

identidade para o Rio Grande do Norte ou para a cidade do Natal. Tanto nos governos 

municipais de Djalma Maranhão e Agnelo Alves, como no governo estadual de Aluísio 

Alves, busca-se modernizar o estado com uma política voltada para incentivar o turismo. 

Mais uma vez Natal é impactada e Navarro nega tais mudanças, descrevendo um mundo 

popular e cristalizado em tradições folclóricas. O mundo dual navarreano constrói o 

estado e Natal imageticamente, através de um onirismo masculino, em que homens de 

poder e força, são sobreviventes de um espaço brutal. Sertão e mar fazem parte da 

personificação desses indivíduos, que em uma ação dupla, são espaços a serem 

conquistados e dominados por uma ação telúrica e talassocrática. Contudo Navarro é um 

homem da cidade, da civilização, da República, que horizontalizou o mundo e o fez 

afeminar, fragilizar em uma conduta de intelectualização. Navarro foi um indivíduo 

dilacerado pelas contradições, por conflitos não resolvidos, não aceitações canalizadas 

para a produção artística e para o uso da bebida alcoólica, um mundo entre o sertão 

masculino e o litoral feminino, entre o pai e a mãe, resignificada em um casamento em 

que a esposa substituiu a figura materna.   

A história do Rio Grande do Norte é construída em sua produção artística de 

maneira imagética através de discursos de afirmação e de negação, estabelecendo uma 

identidade ligada a sujeitos psicossociais, a suas profissões e ao universo da tradição 

popular, incorporados em obras literárias e pictóricas. Navarro fez parte fundamental da 

história política do Rio Grande do Norte, estando a serviço do Estado, sendo agenciado 

para a construção de uma pedagogia imagética, para a elaboração de uma educação do 

olhar. Navarro foi o grande artista de uma cidade pequena, em todos os sentidos, incapaz 

de conviver e acolher a sua diferença.  
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