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Sem título 
(retrato de Walflan de Queiroz). 

Aquarela. 1949. 22x26cm. 
Coleção particular. 

Sem título (retrato de Walflan de Queiroz). Aquarela. Sem data. 22x26cm. Coleção de Paulo de Tarso. 



Sem título. 
Aquarela. Sem data. 
19x14cm. 
Coleção particular. 

Sem título. Aquarela. Sem data. 20x16cm. Coleção particular. 



S. Miguel. Composição. Aquarela. 1949. 18x27cm. Coleção particular. Sem título. Aquarela. 1948. 17x21cm. Coleção particular. 



Pasargada/S. Miguel. 
Aquarela. 1949. 
21x29cm.
Coleção particular. 



Peixes perdidos do mar/ S. Miguel. Aquarela. 1949. 28x21cm. Os cavalinhos amando. Aquarela. 1949. 30x20cm. Coleção particular. 



(Faculdade de Direito). Aquarela. Sem data. 38x28cm. Coleção particular. 
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Sem título. 
Aquarela. Recife. 

1951. 16x24cm. 
Coleção particular. 

Sem título. 
Aquarela. 
1951. 20x28cm. 
Coleção particular. 



Sem título 
Recife. Aquarela. 1951. 
34x24cm.
Coleção particular. 



Sem título. 
Recife. Aquarela. 
1951. 33x27cm. 
Coleção particular. 

Sem título. Aquarela. 1951. 21x31cm. Coleção particular. 



Sem título. Recife. Aquarela. 1951. 21x28cm. Coleção particular. Sem título. Recife. Aquarela. 1951. 21x28cm. Coleção particular. 



Sem título 
Aquarela. 

1951. 23x31cm. 
Coleção particular. 

Sem título. Recife. Aquarela. 1951. 40x30cm. Coleção particular. 



Sem título. Bico de pena. 1952. 20x27cm. Coleção particular. Sem título. Recife. Bico de pena. 1952. 17x25cm. Coleção particular. 



Sem título. 
Bico de pena. 1952. 
34x24cm. Recife. 
Coleção particular.



Sem título. Aquarela e bico de pena. 1958. 23x33cm. Coleção particular. Sem título. Aquarela e bico de pena. 1958. 23x34cm. Coleção particular. Sem título. Aquarela e bico de pena. Sem data. 12x11cm. Coleção particular. 



Sem título 
(Carlos Penna Filho). 
Recife. Aquarela e bico 
de pena. 
1951. 20x30cm. 
Coleção particular. 

Sem título
 (Carlos Penna Filho). 

Aquarela, bico de pena 
e aguada. 

1951. 21x31cm. 
Coleção particular. 



Sem título. 
Pastel e bico de pena. 
1951. 19x30cm. 
Acervo Antônio Marques. 



Sem título. Aquarela. 1951. 30x20cm. Coleção particular. 

Sem título. 
Aquarela e bico de pena. 

1959. 20x30cm. 
Acervo Antônio Marques. 



Pintura guache em cartão. 
1956.

Acervo Paulo de Tarso 
Correia de Melo



Sem título. Aquarela e bico de pena. Sem data. 15x10cm. Coleção particular. Sem título. Recife. Aquarela e bico de pena. 1958. 15x10cm. Coleção particular. 
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Caminho de Ponta Negra.
 Aguada. 1969. 23x30cm. 

Acervo Genibaldo e Lalinha Barros. 



Marinheiro na tarde. Aguada e bico de pena. 1960. 22x30cm. Coleção particular. 



Marinheiro dandi de “Le train bleu” de Dufy. Aquarela e bico de pena. 1960. 23x25cm. Coleção particular. 



Sem título (Ponta Negra). Aguada e bico de pena. 1960. 16x10cm. Coleção particular. 

Sem título. Cartão sob guache. 1968. Acervo Paulo de Tarso Correia de Melo. Sem título. Aguada e bico de pena. 1961. 11x16cm. Acervo Antônio Marques.



Sem título (Torre da Igreja). Aguada e bico de pena. Sem data. 11x14cm. Coleção particular. 

Sem título. 
Aguada e bico de pena.
1967. 22x28cm. 
Coleção particular. 



Igreja do Rosário. 
Aquarela e bico de pena. 

Sem data. 44x64. 
Acervo Selma Bezerra. 

Notre Dame-Paris. Pastel. 1964. 44x64cm. Acervo Selma Bezerra. 



Cavalos no banho. 
Aguada e bico de pena. 

1969. 
Acervo Paulo de Tarso Correia de Melo. 



Bahia. 
Bico de pena. 

1969. 20x22cm. 
Coleção particular. 

Madrid. 27x20cm. Aguada e bico de pena. 1965. Coleção particular. 



Sem título (peixe). Colagem 
e bico de pena. 
1962. 26x17cm. 

Coleção particular. 



Girassóis. 
Aquarela e bico de pena. 

1967. 30x22cm. 
Coleção particular. 

Sem título. Desenho em crayon. 1965. 41x30cm. Acervo Selma Bezerra. 



Sem título. 62x42cm. Pastel. 1965. Acervo da UFRN. Sem título. Pastel. 1965. 62x42cm. Acervo da UFRN. 



Sem título (Futebol). 
Aguada e bico de pena. 
1969.
Acervo Woden Madruga. 



Mulher olhando a lua. 1965. 34x54cm. Acervo Selma Bezerra. 

Coleção Cartão/ guache. 
Acervo Paulo de Tarso 
Correia de Melo. 



Coleção Cartão/ guache. Acervo Paulo de Tarso Correia de Melo. 

Coleção Cartão/ guache. Acervo Paulo de Tarso Correia de Melo. 

Coleção Cartão/ guache. Acervo Paulo de Tarso Correia de Melo. 



Coleção Cartão/ guache. 
Acervo Paulo de Tarso Correia de Melo. 

Coleção Cartão/ guache. 
Acervo Paulo de Tarso Correia de Melo. 

Coleção Cartão/ guache. 
Acervo Paulo de Tarso Correia de Melo. 

Coleção Cartão/ guache. 
Acervo Paulo de Tarso Correia de Melo. 



Coleção Cartão/ guache. 
Acervo Paulo de Tarso Correira de Melo..



Coleção Cartão/ Aguada e bico de pena. Acervo Paulo de Tarso Correia de Melo. 
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Sem título. 
Aguada e bico de pena. 

1972. 29x32cm. 
Acervo Genibaldo e 

Lalinha Barros. 



Sem título. Aguada e bico de pena. 1972. 29x32cm. Acervo Genibaldo e Lalinha Barros. 

Sem título. Aguada e bico de pena. 1972. 29x32cm. Acervo Genibaldo e Lalinha Barros. 

Porto-Velho-Redinha. Para Woden. Aguada e bico de pena. 1977. Acervo Woden Madruga. 



Cartão. Aguada e bico de pena. 1977. Acervo Paulo de Tarso. Sem título e sem data(1972). Aquarela. 29x32cm. Acervo Genibaldo e Lalinha Barros. 



Sem título. 
Bico de pena. 

1976. 28x30cm. 
Acervo Selma Bezerra. 

Sem título. 1973. 44x62cm. Coleção particular.



Sem título (família). 
Guache. 
1970. 50x74cm. 
Acervo SESC-RN. 

Sem título. 
Aguada e bico de pena. 

1970. 50x74cm. 
Acervo SESC-RN. 



Sem título (São Francisco). Pastel. 1970. 31x40cm. Acervo Genibaldo e Lalinha Barros. 

Sem título (São Francisco). 
Aguada e bico de pena. 

1979. 34x48cm. 
Coleção particular. 



Sem título. 1973. 62x43cm. Coleção particular. Sem título. 1973. 62x43cm. Coleção particular.



Sem título. 1973. 63x44cm. Coleção particular.Sem título. 1973. 47x69 cm. Coleção particular.



Sem título (Cangaceiros). Aquarela e bico de pena. 1970. 58x28cm. Acervo SESC-RN. 



Sem título. 
Aquarela 
e bico de pena. 
1970. 38x51cm. 
Acervo SESC-RN. 

Sem título. 1973. 44x62cm. Coleção particular.



Sem título. 1973. 40x59cm. Coleção particular.Sem título. 1973. 63x44cm. Coleção particular.



Sem título. 1973. 69x49cm. Coleção particular.

Sem título. 
1973. 43x62cm. 

Coleção particular.



Coleção de Arimar França Filho. Todos da década de 1970. Papel sob guache. Média de tamanhos 60x40cm. Casamento. Aquarela e bico de pena. 1973. 39x60cm. Coleção particular.



Sem título. 1973. 47x68cm. Coleção particular. Sem título. 1973. 44x63cm. Coleção particular.



Sem título. 1973. 47x68cm. Coleção particular.Sem título. 1973. 39x62cm. Coleção particular. São Francisco. Aquarela e bico de pena. 1973. 68x47cm. Coleção particular.Sem título. 1973. 43x68cm. Coleção particular.



Sem título. 1973. 44x62cm. Coleção particular. Sem título. 1973. 64x47cm. Coleção particular.



Sem título. 1973. 44x62cm. Coleção particular. Sem título. 1973. 44x62cm. Coleção particular.



Sem título. 
1973. 39x60cm.

 Coleção particular.
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Sem título. 1982. 32x46cm. Coleção particular. Sem título. 1981. 32x46cm. Coleção particular. 



Sem título 
(marinheiros). 

1983. 21x32cm. 
Coleção particular. 



Sem título. 1987. 13x30cm. Acervo Antônio Marques. 



Sem título (baiana). 1984. 32x48cm. Coleção particular. 

Sem título. 
1987. 33x42cm. 

Coleção particular. 



Sem título (Ponta Negra) 1986. 33x24cm. Coleção particular. Sem título. 1989. 23x16cm. Coleção particular

Sem título. 1987. 18x12cm. Coleção particular. Sem título. 1987. 22x16cm. Coleção particular. 



Sem título. 1986. 20x26cm. Coleção particular. 

Sem título 
(farol de Mãe Luiza ao fundo). 

1985. 
42x33cm. Coleção particular. 



Para Woden. 1987. Acervo Woden Madruga. 

Chopin-noturno. 
1981. 22x30cm. 

Coleção particular. 



Sem título (mulher rendeira). 1982. 32x46cm. Coleção particular. Sem título. 1985. 32x46cm. Coleção particular. 



Sem título. 
1987. 34x25cm. 
Coleção particular. 



Sem título. 1987. 24x33cm. Acervo Antônio Marques. 

Sem título. 
1987. 25x32cm.
Coleção particular. 



Sem título. 
1988. 32x42cm. 

Acervo Antônio Marques. 



Sem título. 
1987. 20x26cm. 

Coleção particular. 



Sem título. 1980. 21x32cm. Coleção particular. Sem título. 1981. 32x46cm. Coleção particular. 



Sem título.
1981. 

20x26cm. 
Coleção particular. 



Sem título. 1984. 33x43cm. Coleção particular. Sem título. 1985. 32x40cm. Coleção particular. 



Sem título. 
1988. 

Acervo
 Woden Madruga. 



Sem título. 
1981. 
25x34cm. 
Coleção particular. 
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Sem título.
 1990. 24x30cm.

 Coleção particular.



Sem título. 1990. 20x14cm. Acervo SESC-RN. Sem título. 1990. 17x19cm. Coleção particular. Sem título. 1990. 20x14cm. Acervo SESC-RN. Sem título 1990. 20x14cm. Acervo SESC-RN. 



Sem título. 
1990. 24x32cm. 

Coleção particular. 

Sem título. 1990. 13x18cm. Acervo SESC-RN. 



Sem título. 1990. 37x27cm. Acervo SESC-RN. Sem título. 1990. 17x19cm. Coleção particular. 
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Esta entrevista nunca foi concedida a mim. 
Recolhi depoimentos, falas, escritos, contos de 
Newton publicados em jornais da época e cons-
truí uma entrevista ficcional. São palavras, pen-
samentos, ideias, ditas ou escritas, em contextos 
diversos que se unem aqui em outro contexto. 
Implicando assim em subverter ordens existentes 
e rejuntando outros sentidos. Atravessei partes 
da vida de Newton, tendo como elemento/objeto 
de travessia a própria narrativa/fala/palavra dele, 
que foi se mostrando como contador de histórias, 
escritor, poeta, boêmio, alegre, triste, o homem 
humano que sempre foi.

Onde nasceu Newton Navarro?

Newton Navarro: Tive a felicidade de nascer no 
coração da cidade que é o Grande Ponto, na casa da 
minha avó (esquina da Rio Branco com a General 
Osório, n° 697). 1

Uma lembrança do seu pai (Eupídio Bilro)?

NN: Feito artista pela mão de Deus, ele, humilde 
classificador de algodão, trabalhava muito bem 
a madeira, o ferro e a alvenaria. 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 cinco anos aproximadamente. Enquanto eu 
dormia, meu pai, rememorando o passarinho per-
dido, fez um outro de madeira que eu quis que ele 
voasse, tão bonito havia ficado. 2

Uma lembrança da sua mãe (Celina Navarro 
Bilro):

NN: Nesta noite que fui dormir triste ela me emba-
lou na rede cantando As andorinhas, de Antônio de 
Souza: “as andorinhas quando o céu esfria”. Minha 
mãe, Celina Navarro Bilro, era professora primária 
e lá em casa dispunha de muito giz para o quadro 
negro, eu tirava os tocos de giz para desenhar na 
calçada, a calçada alta da minha casa. A casa onde 
comecei minha infância e minha arte, ainda hoje 
existe. E eu, então, desenhava muita coisa na cal-
çada. Que beleza! Gostaria de ver: eram borboletas, 
eram pássaros, era o Cristo. . . E ela me disse que 
eram desenhos estranhos esses que eu fazia. Hoje 
tenho uma inveja profunda de não ter esses desenhos. 3

João Cabral de Melo Neto fala que a poesia é 
uma construção, como uma casa, e que Picasso 
fez os quadros que fez não simplesmente porque 
estava inspirado. Como se dá o seu processo de 
criação? Há um planejamento ou apenas uma 
construção intuitiva? Você desenha e escreve 
todos os dias?

NN: Pinto sempre pela manhã. E sempre tenho um 
caderninho, onde anoto, faço estudos e croquis do 
que pretendo fazer depois. Considero muito impor-
tante o estudo preliminar de uma obra. É no bloco 
de anotações que nasce o gérmen da obra de arte. 
O estudo é a origem, a semente do que mais tarde 
vai ter o apuro do artesanato, o requinte do buri-
lamento, dos tons e nuanças, das sombras e volu-
mes. Aquele impacto inicial que chega, obriga você, 
quase que instintivamente, a criar. 4
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Como foi morar e estudar em Recife?

NN: Foi uma época importante de aprendizado e 
de permanência em ateliers de Reinaldo Fonseca, 
Hélio Feijó, Lula Cardoso Aires, de quem fui aluno. 
O Recife vivia um tempo de florescente movi-
mento intelectual, com os suplementos literários e 
muito laboratório e pesquisa. Dessa época resultou 
a minha mensagem de artista, uma maneira pela 
qual eu pudesse me identificar, através de um traço 
e de um colorido próprio.

Era o Recife. . . e eu me cansava de senti-lo. 
Tocando-o com mãos de desejo. Sentindo-o no 
vento da tarde que vinha arrepiando coqueiros e 
alvoroçando sentimentos. Vendo-os nas suas cores 
mais belas. Cores que somente mestres como Lula, 
Cícero, Aluízio sabem guardar em telas. 5

Como você define a sua própria arte?

NN: Sinto-me mais um desenhista, procurando, 
num grafismo, para muitos às vezes exagerado, 
representar todo o meu sentimento diante de uma 
figura, uma paisagem. Aliás, hoje em dia, sente-
-se em qualquer centro de atividade artística, uma 
intensa valorização do desenho. 6

Você se tornou amigo de Érico Veríssimo, como 
foi o seu primeiro encontro com ele?

NN: Fui com o amigo Krebs e um repórter asso-
ciado que documentou fotograficamente toda 
a nossa visita, sob a mansidão do olhar de dona 
Mafalda. Sua sala de estar, depois seus quadros, 
seus livros, recordações de viagens, para terminar-
mos, noite adiantada, num pequeno apartamento, 
espécie de porão, sua oficina de trabalho. Ali, era 
muito do seu mundo. Pelas paredes, retratos, gra-
vuras,  lembro-me bem da constante de reprodu-
ções de Gauguin dominando a sala. Tinha seus 
namoros com a pintura, conforme me confessou 
depois, em carta.

Dizia-se um pintor frustrado. . . Mas, curioso, 
muito dos cartões de Natal que me mandou assi-
nava sempre com sua autocaricatura. Noutra carta 

que releio agora, convida-me para ir de novo a Porto 
Alegre, pintar o que ele chamava “os encantadores 
crepúsculos do Guaída”.

Você escreveu na ocasião da morte dele uma crô-
nica: “Choro de clarineta para Érico Veríssimo”, 
leia um trecho, por favor:

NN: Não sei, ao certo, se ventou muito em Porto 
Alegre nesse último 22 de novembro. Sei que, por 
essas ribeiras do Potengi, carpindo uma braba insô-
nia, ouvi zunir, sobre telheiros de meu bairro, uma 
voz de vento demorada e funerária. Nos longes dos 
pampas, mal sabia eu, morrera naquela noite meu 
querido amigo e mestre Érico Veríssimo. 7

Como foi seu encontro com Pancetti?

NN: Outra vez em Salvador, rua Chile. O pintor 
de azul e branco, a capela enfeitada com as mais 
belas flores baianas. Passeava ele com uma bela 
mulher que lhe enfeitava a viagem. Vi-o de longe. 
Me atrevi, falamos. E daí uma das mais honrosas 
amizades que já tive em minha vida. . . 8 

Enquanto estávamos conversando, Newton Navarro 
rabiscava algo em seu caderno.

O que estava escrevendo?

NN: A palavra “amor”. Sinto que, entre as demais, 
é uma palavra triste. Como gostaria de colorir de 
azul essa palavra. Pelo menos assim enfeitaria a soli-
dão em que está. Mas, pensando bem, que adianta 
enfeitar o amor quando está triste? 9

Parafraseando Gertrude Stein: “anjo e diabo da 
beleza. . . ”

NN: A inquietação tão deveras marcante em tudo 
o que realiza é sua identificação verdadeira. O que 
levou Jean Cassou a indagar: “Essa inquietação 
que Picasso provoca não será, no fim de contas, a 
inquietação que a força e a liberdade provocam? Sua 
filosofia de vida parece, no entanto, muito simples 
e resultou de quatro pequenas linhas de um jornal 
da época, relatando, entre a notícia do roubo de um 
cesto de peixe e outra nota de um cão atropelado 

em plena rua, a admissão ao hospital de um homem 
chamado Van Gogh, que cortara a orelha. . . ”9

Você é também um apaixonado pela figura de 
D. Quixote e faz uma junção com a estética dos 
vaqueiros do sertão. . .

NN: O D. Quixote é uma paixão para mim e bre-
vemente vou fazer um álbum, já tenho vários estu-
dos como você viu. Quando estive em Mancha, 
senti, desde então, a necessidade de transportar o 
ambiente daquela região para o Nordeste, ou seja, 
fazer um D. Quixote plantando na aridez do nosso 
sertão. Através de um traço seco de nanquim e 
sempre com uma lua permanente do espírito luná-
tico do personagem e do criador, do D. Quixote e 
de Cervantes. 10

Você viajou para Paris, vendeu muitos trabalhos 
lá, visitou museus, conheceu a cidade, o que 
mais lhe influenciou?

NN: Paris me influenciou profundamente, como 
disse. Não em matéria de pintores, mas a cidade 
em si, uma influência panorâmica, arquitetônica, 
emocional. Foi lá que senti, talvez, a necessidade 
instintiva de dar continuidade à linha inicial da 
minha pintura, aquela nascida no Recife, nas aulas 
de Cícero Dias. Em Paris eu era como o aluno do 
passado, que se deslumbrava pela primeira vez com 
Segall. Do que resultavam os temas de infância, o 
onírico, o surrealista – tudo dentro da figurativa, 
jamais na abstração. 11

Uma emoção em Paris?

NN: Eu vivi Paris com toda sua plenitude. Nos 
cafés das calçadas, nos jardins, nas ruas. Tive 
um encontro emocional, dias depois de ter entre-
gue alguns trabalhos meus à galeria, passando em 
frente, vi, em um dos meus desenhos, uma faixa, 
escrita: “reservado”. 12

Quando você foi a Portugal, qual sua impressão 
sobre Lisboa?

NN: Chegamos enfadados, depois de uma noite de 
espera, em Paris. Mesmo assim a beleza da manhã 
deslumbrava a todos. Uma luz pura, que se espirava 
serena pelos campos bem desenhados, lá embaixo, 
e, à medida que o avião descia, o verde musgoso, 
a faixa das estradas, as cercas, os espelhos da água 
parada pareciam desenhos, brinquedos de amar. 13

Nesse percurso pela Europa, além da França, 
Portugal, que outro país lhe encantou?

NN: A Espanha. Fiquei centrado em Madri e a 
partir de lá percorri quase todo interior espanhol. 
Assisti, inclusive, a última tourada de Ordones, o 
toureiro amigo de Hemingway. Foi um espetáculo 
inesquecível, que resultou numa série de trabalhos 
sobre touradas, que expus depois aqui em Natal. A 
tourada é tão lúdica e artística quanto o nosso fute-
bol, na sua aproximação com o balé. Uma tarde, o 
embaixador/poeta João Cabral de Melo Neto me 
visitava e comentava o fato dos pintores brasileiros 
não se incomodarem com o futebol, um dos temas 
mais populares desse país. Na própria literatura 
somente José Lins do Rêgo, em “Água Mãe”, tratou 
do futebol. Somente dois pintores brasileiros desco-
briram o futebol: Aldemir Martins e eu. Aldemir 
esporadicamente. E eu, com dois álbuns. 14

Fala-se da impressão de você ter visto uma obra 
sua na vitrine de uma galeria próxima à igreja 
de Notre Dame e lhe causou um espanto. . .

NN: Era a primeira aparição de Paris. Nos meus 
olhos, de repente, aquele desenho enorme, aquela 
água forte, quase sobre-humana, vinha se misturar 
aos cartões postais da infância que logo rebenta-
ram. . . E repetia baixinho, o meu próprio nome. 
Era que há muito tempo não me chamava. Eu que 
me reencontrara, ali, em Paris, à sombra da Notre 
Dame, com um Navarro que precisa de mim. E juntos 
caminhamos para a sombra fantasmal da igreja. . . 15

Você escreveu uma crônica, “Conversar com os 
mortos”, que foi uma visita ao cemitério do Père 
Lachaise, em Paris. E que uma senhora lhe havia 
chamado a atenção pelo quanto ela conversava 
apoiada à lápide de um túmulo, isso aconteceu 
realmente?
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NN: Aconteceu, e, assistindo àquela cena, refleti 
que em vez de chorar o pranto inútil sobre o chão 
dos nossos mortos, melhor é com eles conversar. Se 
não respondem, não há de ser nada. Quanto não 
nos pode ensinar o silêncio dos nossos mortos, e 
como desabafamos em contar-lhes nossas mágoas 
e segredos. Conheceis o quanto sabe um morto 
amigo guardar segredos. 16

E a Bahia? Como foi sua visita à cidade? E a ami-
zade com Jorge Amado?

NN: Na sua amizade fraternal se começava a amar 
o que a cidade tem de mais sagrado, de mais seu, 
de mais escondido. Jorge contará a “história” do 
saveiro mais simples até os “acontecimentos” em 
salas enormes de solares poderosos, onde Ofeniza 
conta seu pranto, e de onde se avista naus enor-
mes que vão, no azul do horizonte, levando para as 
bandas da Europa, França e Bahia. Devo a Jorge 
o muito do que descobri nesses dias fantásticos, 
vividos naquela cidade untada desse “óleo que lhe 
parece escorrer das ladeiras”. . . A ele devo a pre-
sença maior com que a cidade me abriu e se mos-
trou no mais escondido das suas noites. 17

Newton, amigos são aqueles que a gente tem no 
“fundo do peito”?

NN: A questão me pega de surpresa. . . Um, que é 
de fato Albimar Marinho foi uma das figuras mais 
extraordinárias que conheci na vida, e olha que eu 
já conheci muita gente, gente boa. Eu não sei como 
qualificar Albimar, em que gama humana poderia 
jogá-lo. Foi talvez a pessoa humana que mais quis 
bem a mim e que mais me compreendeu. . . Seu 
funeral. . . os médicos me proibiram de assistir. 18

Newton, tem algum quadro que você pintou e 
que lhe é até hoje especial?

NN: É um quadro que eu vou tentar trazer para a 
minha retrospectiva, já identifiquei onde estava. A 
pessoa comprou em Recife, mas hoje mora no Rio. 
Através de meu primo Grimaldi Ribeiro, eu vou 
tentar trazê-lo. O quadro é meu primeiro óleo. O 
quadro é Delfim, que não é o Neto e as Estrelas 
(Delfim e as Estrelas). Mede 40x60 cm. Não é pelo 

valor afetivo. É pelo valor histórico para mim: é o 
primeiro óleo. (O quadro é um aquário com um 
delfim olhando uma estrela do mar). 19

E na música, Newton, o que você prefere?

NN: Aquela gente boa do tempo do Noel e 
Pixinguinha. Atualmente Chico Buarque, Tom 
Jobim. Mas, bem popular é uma toada de coco 
de roda, com cajus e acompanhantes, numa beira-
-mar, naturalmente. . . 20

Você acredita em pura inspiração?

NN: Não. Uma obra é o reflexo das experiências do 
artista, associadas ao repertório, que deve ser uma 
característica fundamental para o bom profissional 
em qualquer área. Eu vivo em função, artistica-
mente, de minhas lembranças e avanços na ima-
ginação, daí, criar e recriar. Tudo que se faz com 
amor fica bem. 21

Analisando suas crônicas publicadas nos jornais 
Tribuna do Norte e Diário de Natal, tudo que 
você já escreveu vem sempre a cidade Natal. . .

Newton Navarro: 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 tam-
bém o Tejo e achei também uma porcaria. Mas o 
Potengi não. Que azul!! E os morros que protegem 
a cidade? E as madrugadas? E as estrelas da manhã? 
Só em Natal tem essas coisas. A estrela repetida no 
forte da pedra. . . uma cidade coberta de elíseos, 
embaladas pela canção dos pescadores, enfeitada de 
um lado e do outro, rio e mar, pelos azuis e verdes, 
e pelas jangadas. Quer cidade maior e melhor? Não 
existe. Nenhuma. 22

Lembra-se de uma crônica que você fez em 
dezembro de 1965, uma ode a Natal?

NN: Claro: assisti muito lírico e bêbado o nascer 
da noite, a tua noite de festa. E me olhei no fundo 
do poço de saudade e, na água inquieta dos meus 
recessos, vi os fantasmas do que fui, do que eu era, 
do desalento que serei. Quis inclinar minha cabeça 
em suas mãos e não encontrei mais nada, a não ser 
o vago silêncio imperial da noite. Gosto de caju na 

água, cheiro de doces abacaxis, as manjeronas, as 
rosas, o encontro da vida, e por sobretudo o voo 
delicado de um pássaro que se convencionou cha-
mar juventude. E o sonho e o amor. E mais do que 
tudo, uma cantiga pastoril, com bogaris, a enfei-
tar teus cabelos, mulher, e mais que mulher, moça 
feita, cidade única e admirável. 23

E a poeta-amiga Zila Mamede?

NN: Zila Mamede passou lá por casa, para me 
contar da chuva, no domingo; da água escorrendo 
pelas calçadas, levando barcos de papel, nas peque-
nas navegações de infância, dos meninos de nossa 
rua; das biqueiras sonoras no seu cantar de água; 
no zoar do tempo escuro, a chuvarada cantando 
detrás dos morros. Zila sabe contar melhor do que 
ninguém esses acontecimentos. É poeta. Diz as coi-
sas com ternura, simplicidade, encanto. 24

Como foi o seu dia ontem?

NN: Eu ia saindo de casa, meio feliz, o azul me 
encontrou. Vi-o bem de frente. Sem medida exata. 
Sem peso preciso. Sem mais coisa nenhuma, a não 
ser o azul mesmo. Apenas uma palmeira se dese-
nhava sobre a cor que tomava toda a manhã. Azul 
de azul, que o poeta certa vez também encontrou 
“levado pela chuva. . . ”. E então, saímos, eu e o 
azul, fomos pelas ruas e praças. . . 25
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Newton Navarro foi essencialmente um grande 
desenhista e se definiu como tal: “Sinto-me mais 
um desenhista, procurando, num grafismo para 
muitos às vezes exagerado, representar meu sen-
timento diante de uma figura, uma paisagem”. 26 
Seus primeiros desenhos são repletos de traços que 
se movimentam no espaço como um sopro livre, 
sem a preocupação de significar uma cópia do real, 
apenas sugerir. São traços que se afirmam como 
signos gráficos por excelência.

Esteticamente, podemos dizer que há duas fases 
na obra de Newton. A primeira que vai mais ou 
menos até o final dos anos cinquenta, a segunda, 
mais extensa, a partir daí até o final da década de 
oitenta. O pouco que pintou nos anos 1990 foi 
como uma reaproximação à primeira fase, como 
um ciclo se fechando.

Nessa primeira fase, muitos dos seus quadros se 
aproximam do universo poético explorado por Paul 
Klee e Marc Chagall, realçando assim um lirismo 
na sua poética, na qual até os tons são suaves, agua-
dos, além da sofisticação das composições em para-
doxo aos temas singelos, também lembrando Paul 
Klee. Porém, tomando sob o ângulo de influência 
mais direto, a obra de Newton nessa fase se apro-
xima bastante da de Cícero Dias, artista cuja obra 
é essencialmente a “invenção” de um mundo pos-
sível. Não foi por acaso que Newton conviveu com 
Cícero quando esteve morando em Recife. Nesse 
caminho, Newton também criou uma obra que 
mesmo realçando a distância do real, era pura apre-
ensão da vida. A aproximação entre os dois artistas 
também se revela na espacialidade dos desenhos 

e nas soluções estéticas, mesmo sendo Cícero um 
artista das tintas sob tela e Newton essencialmente 
do papel, da aquarela e do gosto de explorar as 
formas das manchas coloridas, sem abrir mão do 
domínio do traço. Entretanto, Newton não teve 
uma escola estilística definitiva e única. O seu 
compromisso foi com o elemento figurativo, sem 
deixar de lembrar vestígios do cubismo, do expres-
sionismo, do informalismo em sua obra.

Nessa fase, seus desenhos têm sombras, os traços 
podem quebrar no meio do caminho e se jogam 
soltos na espacialidade do papel. Não há horizon-
tes determinados e nem sempre perspectivas clássi-
cas. É, então, na tensão dessas fronteiras maleáveis, 
que sua obra foge da leitura do real, do amorfismo 
da semelhança e se expande no campo da poética 
lírica.

Newton tinha a compreensão da linguagem da 
arte como forma de vida, por isso as semelhanças 
entre seus personagens plásticos ou literários e ele 
próprio. Ele pintava e escrevia sobre o que vivia 
e conhecia muito intimamente. Assim, como ele 
frequentava os subúrbios da cidade e as “beira de 
praia”, seus personagens eram os trabalhadores, 
moradores, frequentadores desses lugares, como 
também seus amigos. Não fazia muito distinção de 
classe. Sua obra se formou repleta desses persona-
gens: os cabeceiros da ribeira, pescadores do canto 
do mangue e das praias vizinhas ou marinheiros 
que aportavam no porto. Os marinhos estão na sua 
obra como figuras lúdicas, como passagens secretas 
cujas sendas desmistificam desejos, iluminam coi-
sas veladas, coisas que não precisam ser ditas. Seus 
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marinheiros estão sempre voltados para o mar, pou-
cos se expõem ao olhar do observador. São român-
ticos, até porque veem da própria mítica “em cada 
porto um amor”. São azuis e os seus corpos inclina-
dos como que pelas ondas do mar. São anjos caídos 
do céu, inverso ao “Anjo” do seu mestre Oswaldo 
Goeldi, caído bêbado na terra com as asas quebra-
das. Ele também não esqueceu o sertão de seus avôs 
e pintou belos vaqueiros. Por seis décadas desenhou 
o mais representativo da vida nordestina. Como 
ele mesmo dizia: “Minha temática é o Nordeste. 
Mesmo quando pinto Dom Quixote, eu desenho 
um Dom Quixote vestido de vaqueiro, com traços 
característicos do homem nordestino”27. Com o 
sentimento do dizer de Tolstoi, pinta a tua aldeia e 
estarás pintando o mundo.

Foi assim um homem do mundo e da sua terra. 
Nasceu em Natal, no dia 8 de outubro de 1928. 
Foi amigo de Câmara Cascudo, Cícero Dias, Di 
Cavalcanti, Jorge Amado, Lula Cardoso Aires, 
Oswaldo Goeldi, André Lhote, Pancetti, John dos 
Passos, Érico Veríssimo, entre outros. Por mais que 
existam distâncias entre essa linhagem de pensado-
res, algo em comum existiu: a amizade de Newton 
Navarro por eles. Newton conviveu com cada um, 
às vezes de modo mais íntimo, outras vezes mais 
formalmente.

Newton construiu também um repertório amplo 
respondendo aos desafios do Modernismo. E o 
lugar de sua obra na história das Artes Plásticas 
do Rio Grande do Norte se assentou definitiva-
mente, como precursor, autêntico e singular, do 
movimento no estado. Nessa medida, sua obra nos 
convida a devaneios, migrações, como os voos de 
arribaçãos no inverno nordestino. O céu é o limite 
e a terra o desejo.

Ele não foi um sonhador distante da vida ou 
alguém que foge da realidade para a arte. Foi um 
homem politizado, informado, lia muito e par-
ticipava dos acontecimentos importantes do seu 
tempo. Conviveu com importantes artistas de sua 
época no país. Em Recife (final dos anos 1940), 
estudou com grandes mestres da arte Moderna. Ele 

mesmo declara o quão marcante foi esse período 
da sua vida:

Foi uma época importante de aprendizado e de per-
manência em ateliers de Reinaldo Fonseca, Hélio 
Feijó, Lula Cardoso Aires, de quem fui aluno. O 
Recife vivia um tempo de florescente movimento 
intelectual, com os suplementos literários e muito 
laboratório e pesquisa. Dessa época resultou a minha 
mensagem de artista, uma maneira pela qual eu 
pudesse me identificar, através de um traço e de um 
colorido próprio. 28

Reinaldo Fonsêca, segundo o próprio Newton 
Navarro, aconselhou-o naquela época a mudar sua 
arte. Antes, adepto à pintura a óleo, passou a utili-
zar o grafismo, o desenho aquarelado e o nanquim.

Depois de um tempo morando em Recife, Newton 
Navarro volta a Natal. Mostra-se, assim, um pre-
cursor em sua terra, pois, já em 31 de dezembro 
de 1948 (aproximadamente 26 anos depois da 
Semana de Arte Moderna de 22), Newton realiza 
uma exposição modernista em Natal, sua primeira 
exposição individual. Foram 57 trabalhos, entre 
aquarelas, bicos de pena, estudos em nanquim, 
carvão e óleo. Com essa exposição, Natal recebia 
a primeira manifestação do Movimento Moderno 
das Artes Plásticas do Estado.

Newton Navarro instala assim o I Salão de Arte 
Moderna em Natal. O II Salão, ele o fez junto com 
dois futuros expoentes da história das artes plásti-
cas do Rio Grande do Norte: Dorian Gray Caldas 
e Ivon Rodrigues. Ivon Rodrigues saiu da cidade 
e não mais voltou. Já Dorian Gray construiu uma 
obra tão visceral quanto a de Newton em sua terra 
natal.

A primeira exposição de Newton Navarro aconte-
ceu na sorveteria O Cruzeiro, no centro da cidade. 
A despeito da exposição, o próprio Newton narra a 
recepção e um fato pitoresco ocorrido nesse evento, 
em entrevista ao jornal O Poti:

A cidade desconhecia o movimento de 1922. Muitas 
telas chegaram a chocar a população da pacata 
cidade, acostumada apenas a pinturas do pôr do sol, 
do rio Potengi, e do farol de Mãe Luíza. Para muitos, 

as figuras de mulheres nuas significavam um anún-
cio do circo Nerino que estava chegando a Natal. 
Aconteceu um fato, então, quando na exposição, já 
aberta no dia de Ano Novo, entra um rapaz pergun-
tando se aquilo era propaganda de um circo que vinha 
chegar. Eu notei que não havia malícia nenhuma na 
pergunta. Falei que ele podia entrar sem problema. 
“Não é uma exposição do circo Nerino?” Insistiu o 
rapaz para mim. Não, companheiro, respondi. Eu 
não mereço ainda ser um divulgador, um cartazista 
de circo. Ainda não cheguei a esse ponto de maturi-
dade. O senhor pode entrar. É uma exposição. 29

Newton foi um artista moderno, no sentido amplo 
do termo. Na sua segunda fase (lembrando que não 
há uma fronteira rígida entre as fases), ele se apro-
ximou muito dos traços da gravura do seu mestre 
Oswaldo Goeldi (Newton chegou a frequentar o 
ateliê de Goeldi no Rio de Janeiro), como também 
da obra do cearense Aldemir Martins. Além da refe-
rência muito forte da obra de Di Cavalcanti, pela 
linearidade narrativa e romântica. Newton chegou 
a assinar seus primeiros trabalhos como Di Navarro.

Entretanto, seus desenhos, retratando corpos 
humanos e animais, passaram assim a sugerir uma 
força muscular, como se ele quisesse dizer sobre o 
interior, a ossatura humana, uma sustentação dos 
movimentos. Ou talvez a procura por camadas mais 
subterrâneas e enigmáticas do homem. O desenho se 
tornou mais seco, porém não perdeu a ternura.

Talvez ele estivesse dizendo que esse mundo palpá-
vel é apenas armazenamento de algo interior mais 
sustentável. Nessa fase, sua obra se aproxima de um 
simbolismo que não se faz por um código de temas, 
mas sim por sugestões fluídas, caligráficas, revela-
ções que perfilam pelo oculto, o não revelado. Essa 
é a fase de Newton de maior produção e conse-
quentemente a mais conhecida.

Infelizmente, ele pouco viveu na década de noventa, 
época em que começou a fechar um ciclo estético 
na sua obra. Foi construindo um retorno esté-
tico (carregado de maturidade e experiência), um 
retorno às formas livres, coloridas, aos traços mais 
suaves, mais elementos na narrativa, tornando-se, 
assim, mais barroco.

Newton passou além das aulas de Oswaldo Goeldi, 
pelas aulas de André Lhote, no Rio de Janeiro. 
Lhote foi professor de grandes artistas na época, como 
Tarsila do Amaral, Iberê Camargo, entre outros.

Nesse período, Newton vai à Europa. Lá, visita 
museus, chega perto das obras dos grandes mestres 
da pintura. Chegou também a vender alguns de 
seus trabalhos em Paris e narra o fato assim:

Eu vivi Paris com toda a sua plenitude. Nos cafés 
das calçadas, nos jardins, nas ruas. Tive em encontro 
emocional, dias depois de ter entregue alguns 
trabalhos meus à galeria, passando em frente, vi, em 
um dos meus desenhos, uma faixa, escrita: reservado              
[. . .]. Paris me influenciou profundamente, como 
disse. Não em matéria de pintores, mas a cidade 
em si, uma influência panorâmica, arquitetônica, 
emocional. Foi lá que senti, talvez, a necessidade 
instintiva de dar continuidade à linha inicial da 
minha pintura, aquela nascida no Recife, nas aulas 
de Cícero Dias. 30

Mesmo com esse encantamento pela Europa, foi 
à cidade de Natal a “quem” sempre dedicou seu 
grande amor:

Assisti muito lírico e bêbado o nascer da noite, a tua 
noite de festa. E me olhei no fundo do poço de sau-
dade e, na água inquieta dos meus recessos, vi os fan-
tasmas do que fui, do que eu era, do desalento que 
serei. Quis inclinar minha cabeça em suas mãos e não 
encontrei nada, a não ser o vago silêncio imperial da 
noite. Gosto de caju na água, do cheiro de doces aba-
caxis, das manjeronas, das rosas, do encontro da vida, 
e gosto, sobretudo, do voo delicado de um pássaro 
que se convencionou chamar juventude. E do sonho e 
do amor. E mais do que tudo, de uma cantiga de pasto-
ril, com bogaris, a enfeitar teus cabelos, mulher, e, mais 
que mulher, moça feita, cidade única e admirável. 31

A obra de Newton é poética e de alma nordestina. 
O Nordeste aqui citado é como ponto de partida 
e não como campo fechado, limitado. Uma obra 
aberta, ambígua, da qual vai surgir não um mundo 
de valores ordenado e unívoco, mas um campo de 
significados, um campo de possibilidades, de leitu-
ras das experiências humanas.
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Por razões assim, Newton Navarro quase não esta-
beleceu fronteira entre suas personagens literárias, 
suas figuras plásticas e seu universo mundano, pois 
tudo se entrelaçava como já foi dito. Quando escre-
veu o conto “Beira-Rio” e o publicou, o fez no bar 
Beira-Rio, fonte de sua inspiração. Assim, os cabe-
ceiros, os pescadores, os passantes, e os intelectuais 
que foram ao lançamento também estavam retra-
tados no livro, havendo assim, plena cumplicidade 
e semelhança. O Beira-Rio era, ao mesmo tempo, 
narrativa e lugar, espaço real ou ficcional. Lugar 
também onde os nomes próprios não tinham valia, 
e sim os apelidos, que davam total identidade e sin-
gularidade a cada um dos seus frequentadores.

Newton Navarro foi fisicamente um homem frá-
gil, de estatura pequena. Alguns amigos lembram 
que ele trazia uma espécie de nostalgia inexplicável, 
como uma saudade de algo impossível de ser dito 
ou exposto. A sua vontade era a mais preciosa parte 
dele mesmo, a parte voltada inteiramente para a 
pintura e para a escrita de seus contos, além da que 
era destinada à boemia (muito comum na época), 
aos amigos e a um amor intenso pela cidade de 
Natal. Sobre a cidade, ele declara:

Amar Natal outra vez, renovando esse amor nas horas 
novas, mas equilibrando a emoção nos dias antigos. 
Assim vou perdulário por essas ruas que levam a via-
gens misteriosas e, de súbito, posso estar num terreiro 
das Rocas ou num canto do mar de Areia Preta. 32

Grande parte de seus personagens vivia próxima 
ao mar: os pescadores, as mulheres, os gatos, os 
cachorros, as rendeiras, os meninos, os cavalos. Até 
na morte, suas personagens estão sempre muito 
próximas das águas, como a aparição lírica da per-
sonagem Curió: “A estrela acesa alumiava a apari-
ção que caminhava sempre. . . Curió não parecia 
vestido de nada. . . parecia trajado de água, cheia de 
reflexos das estrelas”33. Outra personagem, o José 
Aguinaldo de Barros, teve a morte narrada assim: 
“Arrumou os troços e se foi, de vez, para um canto 
do mar, onde nem mais os peixes lhe despertaram a 
atenção. Ficou a pastorear estrelas”34. Na sua litera-
tura a morte é narrada com serenidade, às vezes até 

iluminada, acariciada pelas águas. O mar é o lugar 
de acolhimento do corpo inerte, como é o caso do 
personagem Clarimundo (violeiro/cego), que mor-
reu sob a luz das estrelas:

Clarimundo adormecido
No chão da rua ficou
E o sereno mansamente
Seu corpo ferido e morto
E o seu rosto amortalhou.

Fontes novas de abril

Gemem ao longe baixinho
E a própria estrela d’alva
Foi descendo baixinho
E sobre o rosto do cego
Ficou parada brilhando
Seu corpo morto velando.

Clarimundo, amanhecido

Dentro de morte brutal
Parecia adormecido
Dentro do campo natal (1998, p. 105).

Foi no mar também a definição de destino da 
cachorra Aparecida no conto “Beira-Rio”, como 
também o vislumbre da sensualidade do menino 
Pedro (personagem) diante dos cavalos e dos cor-
pos nus dos meninos no banho de rio. Essas perso-
nagens ligam-se num ponto fundamental da vida 
humana: a própria morte e o muito arcaico do espí-
rito, o que vêm não só impregnado de mitos, mas 
também de vida real, como diz Edgar Morin:

[. . . ] um imaginário que agrega parte constituída da 
realidade humana. A simbiose entre o real e o ima-
ginário, é, portanto, não apenas a oposição e a con-
corrência entre ambos, mas também a sua unidade 
complexa e sua complementaridade. 35

Mais libertos do paradigma, mais afeitos ao poder 
sintético-sincrético de ver o mundo, o espírito e os 
olhos dos artistas são como sintetizadores da “reli-
gação” entre cultura e natureza. Esse imaginário 
poético de Newton Navarro estava posto nele visce-
ralmente e permaneceu por toda a sua vida. Mesmo 
produzindo uma arte com raízes muito fortes na 
própria cultura, também tinha um pensamento 

aberto para vivenciar e dialogar com o novo, 
com as outras culturas e com a própria comple-
xidade do mundo.

Newton casou bem tarde com Salete Navarro. Teve 
um estilo de vida intenso, doava-se inteiramente à 
sua arte, aos amigos, à cidade, à vida. Seu amigo 
Berilo Wanderley, numa entrevista de 1974, lembra:

Conheci e privei de um Newton boêmio, de um 
tempo em que se podia fazer boemia sem se pensar 
no dia de amanhã, liricamente. Porque éramos todos 
livres, belamente irresponsáveis, leitores de poemas 
em voz alta, em volta de mesas pesadas de cervejas 
[. . . ]. 36

Outro amigo, Veríssimo de Melo, descreveu-o 
assim:

Newton Navarro vale uma cidade inteira. Porque 
ninguém mais do que ele reúne melhor os tons e 
semitons da terra, os encantamentos dos alíseos, a 
bondade, a boemia tantas vezes, a inteligência sem-
pre e sempre. 37

Hoje, lembrar Newton Navarro é pensar na 
cidade onde, quando a viola gemia nas mãos 
dos seresteiros da Ribeira, ele chegava. Quando 
seu Ovídio levantava as portas do seu boteco, 
ele chegava. Quando Pedro atravessava o capin-
zal, ele nadava. Quando sua avó sentava na 
velha cadeira de embalo, no oitão, debaixo da 
gaiola do xexéu, ele chegava. Quando a cachorra 
Aparecida aparecia no cais, ele se aproximava. 
Quando Cutruco chorava com saudades da 
amante, ele chorava também. Quando Curió 
“trajado de água, cheio de ref lexos das estrelas 
se foi”, Newton Navarro também partiu ou até 
mesmo quando José Aguinaldo de Barros “arru-
mou os troços e se foi de vez, para um canto 
do mar onde nem mais os peixes lhe desperta-
ram a atenção. Ficou assim, a pastorear estrelas”. 
Newton chorou.

Em 1992, Newton Navarro, quando partiu dessa 
terra, provavelmente também sentou ao lado de 
José Aguinaldo ou Curió (seus personagens) e 
passou a pastorear as “estrelas” de Natal.
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08 de outubro 
Nasce Newton Navarro 
Bilro, filho de Eupídio 
Soares Bilro e Celina 
Navarro. Natal, Rio 
Grande do Norte.

Entra para a Faculdade de 
Direito de Recife, mas não 
conclui o curso. Passa para 
a Faculdade de Arquitetura 
por ser ligada à Escola de 
Belas Artes, porém também 
abandona.

Instala o I Salão de Arte 
Moderna em Natal.

Participa do II Salão de Arte Moderna. 
Coletiva dos artistas Newton Navarro, 
Dorian Gray e Ivon Rodrigues, no Salão 
da Divina Providência, próximo à Rádio 
Rural, Natal (RN).

“Newton Navarro foi aplaudido e disse da 
finalidade da instalação do Salão de Arte 
Moderna em Natal. Em sua volta, jovens 
desenhistas, jornalistas e famílias ouviram 
atentamente o orador, que atuado por 
um espírito motorizado, tal a velocidade 
com que ele falava. Newton frisou que 
os trabalhos ali expostos representava 
o melhor esforço de três moços que 
entendiam, como Van Gogh, que deveriam 
pintar o que viam e não o que os outros 
viam. Daí não se preocupar nenhum deles 
com o que iriam dos quadros leigos e 
derrotistas”. 41 

“Antes de 1949 o que fiz 
foi me preparar para 1949.” 40  

Lança o livro 
Subúrbio do Silêncio.

30 de julho
Realiza a exposição 
individual Marinhas, na 
Loja Maçônica, Natal (RN).

09 de julho
Expõe na Sede do ABC Futebol 
Clube, com promoção da Diretoria 
de Documentação e Cultura da 
Prefeitura do Natal. A abertura é 
presidida pelo então prefeito Djalma 
Maranhão. O escritor Luís da 
Câmara Cascudo faz a apresentação 
das obras.

Publica o seu primeiro livro 
de contos, O solitário vento 
do verão, pela Secretaria de 
Educação e Cultura do Rio 
Grande do Norte.

Participa da Coletiva de artistas sul-
americanos em Paris (França).

Sobre Navarro, escreveu o escritor norte-
americano John dos Passos:
“O homem do bar é um poeta local. Já 
está ali há muito tempo. Desce para o 
terraço a fim de cumprimentar-nos. Para 
em torno da mesa. Falando, gesticulando, 
argumentando, parece não ser uma, mas 
três ou quatro pessoas juntas. A impressão 
que me dá é de uma multidão. Revela 
um espantoso conhecimento de literatura 
americana. Gosta de Sherwood Anderson; 
White, Wilnesben... pobre Shorood, que 
já morreu há tantos anos. Ele teria adorado 
aquela cena”. 42

26 de outubro de 1967 
Toma posse na Academia de Letras 
do Rio Grande do Norte, ocupando a 
cadeira do patrono Jorge Fernandes.

“Foi à única forma que encontrei para 
levar Jorge Fernandes a Academia e, 
quando soube a notícia de minha eleição, 
não tive dúvidas. Aceitei, impondo uma 
condição: a escolha de Jorge para meu 
patrono” 43 

05 de novembro
Expõe na Biblioteca 
Pública do Estado, 
promoção da Fundação 
José Augusto, Natal 
(RN). Na ocasião, 
apresenta 30 trabalhos 
em aquarela.
Lança seu livro 
30 Crônicas não 
selecionadas.

Faz um curso de Arte com o artista plástico de 
Recife, Lula Cardoso Aires. Nesse período, participa 
da coletiva “Salão de Arte Moderna de Recife”, na 
Biblioteca Pública do Recife, junto a pintores como: 
Cícero Dias, Lula Cardoso Aires, Aloísio Magalhães, 
Hélio Feijó, Reinaldo Fonseca.

“A exposição coletiva de Recife foi vanguarda. 
Lembro-me como se fosse hoje: tudo parecia absurdo. 
O Diário da Noite deu manchete, noticiando o 
abstracionismo de Cícero Dias”.38 

31de dezembro de 1948 à janeiro de 1949
Faz sua primeira exposição individual, no salão da 
Sorveteria Cruzeiro, na esquina da Rua Princesa 
Isabel com a Rua João Pessoa, em Natal (RN). São 57 
trabalhos, entre aquarelas, bicos de pena, estudos em 
nanquim, carvão e óleo.

“A cidade recebia com essa exposição os primeiros 
passos do Movimento Moderno das Artes. Natal 
ainda desconhecia o Movimento de 1922.” 39
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16 de dezembro 
Lança o livro Os mortos são estrangeiros, 
publicado pela Fundação José Augusto e pela 
editora Nosso Tempo. O livro tem prefácio de 
Valério de Andrade, crítico de cinema, e traz 
os seguintes contos: “A viagem e volta do boi 
milonga”, “A cadeira na sombra”, “Os cavalos”, 
“ Os patos”, “Pão de milho”, “Sexta-feira da 
paixão” e “Os mortos são estrangeiros”. 
Natal (RN).

19 de dezembro
Lança o livro Beira-Rio, o qual traz crônicas que 
falam da vida noturna do bairro da Ribeira e 
seus habitantes.
“O lançamento de um livro em salões literários, 
ou mesmo numa livraria, não funciona mais 
em termos de comunicação. Precisamos 
modificar o conceito de cultura, torná-la menos 
oficial. O povo precisa participar de uma nova 
mentalidade. Por isso escolhi o cais Tavares de 
Lira, na beira do rio, para fazer esse lançamento, 
informal e aberto”. 44

23 de novembro
Expõe no Hotel Nacional em 
Brasília. São 25 trabalhos, com 
temas de vaquejadas, cenas de 
campo e de crença popular. 
O catálogo da exposição é 
apresentado por Câmara 
Cascudo, Jorge Amado, 
Clarival do Prado Valadares, 
Mauro Mota e Celso Kelly. 
Brasília.

02 de dezembro 
Expõe na sede da 
Associação Cristã 
Feminina “Francisco 
de Assis – O Mendigo 
de Deus”. Foram 14 
trabalhos. Natal (RN).

Expõe 25 desenhos, 
com outros dois artistas 
de Natal, Dorian Gray 
e Iraken, no salão do 
Banco Interamericano 
de Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) 
em Washington (EUA).

03 de maio
Lança o livro Do 
outro lado do rio: entre 
morros, com promoção 
da Fundação José 
Augusto. Natal (RN).

15 de março 
Expõe, no Palácio da Praça 
07, quarenta quadros que 
pintou quando esteve na 
Bahia.

08 de dezembro
Ocorre a retrospectiva de 
Newton Navarro. O evento 
comemora 25 anos de pintura 
do artista.

Lança seu livro ABC do contador 
Clarimundo, na confeitaria Delícia, na 
Ribeira. O livro é editado pela Fundação 
José Augusto e conta com prefácio de Luís 
da Câmara Cascudo.

“João Cabral de Melo Neto criou 
vivendo nas cores naturais de “Morte e 
Vida Severina”. Por isso, louvo “ABC 
de Cantador Clarimundo” de Newton 
Navarro. Será uma verdadeira jornada em 
prol do comum, volta ao matinal, regresso 
às fontes. Foi o que Newton Navarro 
fez. Agora, a inversão começou, Newton 
Navarro lê e sabe todas as poesias. Já pôs 
os olhos numa boa parte dos sete partidos 
deste mundo de meu Deus. Escolheu 
nestes poemas das horas mais sonoras 
de sua inteligência. Uma consagração 
tranquila e emocional, molhando de 
ternura os seus versos. 45

Realiza exposição individual no 
Palácio do Potengi – Salão Nobre, 
em outubro de 1978. Promoção 
do Governo do Estado e da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.
Lançamento do livro De como se 
perdeu o Gajeiro Curió, pela editora 
Clima. Nata (RN).

Participa da coletiva de 
Artes Plásticas, dentro da II 
Semana Nordestina, com 
promoção da Universidade 
Federal do Rio Grande do 
Norte.

12 de junho 
Expõe na Galeria Sérgio Milliet da 
Funarte, Rio de Janeiro, de 12 a 27 
de junho de 1980.

17 de dezembro
Expõe na Galeria da Biblioteca 
Pública Câmara Cascudo, com 
promoção da Fundação José 
Augusto. Natal (RN).

05 de junho
Expõe, ao lado de João Câmara, 
Aldemir Martins, Lula Cardoso Ayres, 
Mário Cravo, Augusto Rodrigues, 
Pierre Chalita e Abelardo da Hora, na 
coletiva Mestres e Contemporâneos, que 
reúne 44 artistas de diferentes regiões 
brasileiras, na Rodrigues Galeria de 
Artes, em Recife (PE). 

22 de junho
Expõe no arquivo do 
Estado de S. Paulo, 
da série “Bumba meu 
boi”, de desenhos em 
nanquim e aguada 
sobre o futebol, com 
promoção do Governo 
do Estado de São Paulo.
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Realiza a exposição 
individual A memória do 
presidente Tancredo Neves. 
Abre o catálogo com um 
poema dedicado a Tancredo 
Neves.

Realiza exposição individual na 
Galeria de Arte da Biblioteca 
Pública Câmara Cascudo, com 
promoção da Fundação José 
Augusto. Natal (RN).
Participa da exposição coletiva 
Pintores norte-rio-grandenses, 
no Centro Cultural do Brasil 
(RN), em 26 de outubro

06 de maio
Realiza a exposição 
individual Desenho 
e pintura, na Escola 
Doméstica, em Natal 
(RN).

Realiza a exposição individual, 
na Galeria Newton Navarro, com 
promoção da Fundação Hélio 
Galvão. Natal (RN).

“Minha mãe quando eu morrer...
Ora mande!
Mande me enterrar,
Aos pés de Nossa Senhora.
Embaixo do seu altar!”

Newton Navarro
1928 – 1992



194 195

Aqui algumas pistas possíveis através de estudos 
para recompor os tempos do trabalho de 
Newton. São figuras de marinheiros, pescadores, 
rendeiras, vaqueiros ou marinas entre outros que 
podemos sinalizar como ícones representativos 
na obra do artista. Todos os estudos pertencem 
ao acervo de José Edson de Moura Jr., sobrinho 
de Salete Navarro (mulher de Newton Navarro), 
e Paulo de Tarso Correia de Melo. 
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Essa pesquisa teve início em 1998, 
quando eu estava escrevendo a 
dissertação Frutos do amor ama-
durecem ao sol – Newton Navarro: 
uma leitura estética da cidade 
de Natal, como exigência para 
a obtenção do título de mestre, 
junto ao mestrado de Ciências 
Sociais da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte, sob a 
orientação da professora Maria da 
Conceição X. de Almeida. 
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Notas

1. MEMÓRIA VIVA. Programa da Televisão Universitária, 03 jun. 1982.
2. GALVÃO, Marlene. Newton Navarro: O artista e sua obra. Col. Textos Acadêmicos. UFRN, n. 73, 1982.
3. Entrevista ao jornalista Sebastião Carvalho. A República. 18 mar. 1976.
4. Idem, ibidem.
5. Idem, ibidem.
6. Idem, ibidem.
7. NAVARRO, Newton. “Crônica”. Tribuna do Norte. Recorte, sem data, do jornal no Acervo de Salete Navarro.
8. NAVARRO, Newton. “Crônica: Pancetti”. Tribuna do Norte, 4 fev. 1965.
9. Entrevista ao jornalista Sebastião Carvalho. A República, 28 mar. 1976.
10. Idem, ibidem.
11. NAVARRO, Newton. “Crônica: Paris”. Tribuna do Norte, 24 maio 1965.
12. Entrevista. O Poti, 1° dez. 1974.
13. Entrevista ao jornalista Sebastião Carvalho. A República, 28 mar. 1976.
14. Idem, ibidem.
15. NAVARRO, Newton. “Crônica”. Tribuna do Norte, 12 nov. 1964.
16. NAVARRO, Newton. “Crônica: Conversa com os mortos”. Tribuna do Norte, 30 jan. 1965.
17. NAVARRO, Newton. “Crônica: Mestre Jorge”. Tribuna do Norte, 4 nov. 1964.
18. Entrevista. O Poti, 1° dez. 1974.
19. Idem, ibidem.
20. Entrevista. Tribuna do Norte. Recorte de jornal sem data do arquivo de Salete Navarro.
21. Entrevista. Jornal de Natal. Recorte de jornal sem data do arquivo de Salete Navarro.
22. Entrevista. O Poti, 1° dez. 1974.
23. NAVARRO, Newton. “Crônica”. Tribuna do Norte, 28 dez. 1965.
24. NAVARRO, Newton. “Crônica: Banho de chuva: infância”. Recorte sem data do arquivo de Salete Navarro.
25. NAVARRO, Newton. “Crônica: Esse azul. . . ”. Tribuna do Norte, 10 maio 1962.
26. Newton Navarro em entrevista concedida a Sebastião Carvalho. A República, 18 mar. 1976.
27. NAVARRO, Newton. O Universo Nordestino na pintura de Newton Navarro (Entrevista). Jornal do Brasil, 12 jun. 

1980.
28. Newton Navarro em entrevista concedida a Sebastião Carvalho. A República, 18 mar. 1976.
29. NAVARRO, Newton. O Poti, Natal, 1° dez. 1974.
30. NAVARRO, Newton. Paris. Tribuna do Norte. Natal, 24 fev. 1965.
31. NAVARRO, Newton. Tribuna do Norte. Natal, 28 dez. 1965.
32. NAVARRO, Newton. [S. d. ]. Crônica recortada de jornal. Acervo de Salete Navarro.
33. NAVARRO, Newton. De como se perdeu o gajeiro Curió. Natal: Clima, 1978, p. 87.
34. NAVARRO, op. cit. , 1978.
35. MORIN, Edgar. O cinema ou o homem imaginário. Lisboa: Relógio D’Água, 1997, p. 16.
36. WANDERLEY, Berilo. O Poti, Natal, 1º dez. 1974.
37. MELO, Veríssimo de. Navarro: o marinheiro. [S. d. ]. Arquivo recorte de jornal. Acervo de Salete Navarro.
38. NAVARRO, Newton. O Poti, 1° dez. 1974.
39. NAVARRO, Newton. O Poti, 1° dez. 1972.
40. NAVARRO, Newton. O Poti. 1° dez 1974.
41. MELO, Veríssimo de, A República, 12 abr. 1950.
42. Revista do Nordeste – Recife, 1959. Acervo Salete Navarro.
43. NAVARRO, Newton. Entrevista ao jornalista Cassiano Arruda. 26 out. 1967.
44. NAVARRO, Newton. Recorte de jornal sem data. Acervo de Salete Navarro.
45. Luís da Câmara Cascudo (Prefácio do livro).
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