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Nota Prévia

A

reunião de sete contos de Newton Navarro, ora publicados, foi-me apresentada por seu primo, Jurandyr Navarro, em algum momento de nossa atuação como integrantes do
Conselho Estadual de Cultura do Rio Grande do Norte.
Os textos, reunidos sob a denominação de “Contos”, apresentavam-se com digitação e editoração eletrônica de José Maria Fernandes de Lima e revisão do próprio Jurandyr Navarro da Costa
que registrava igualmente um copyright de 2005.
Os documentos estavam reunidos em pasta plástica em que
figurava a reprodução de um desenho de Navarro utilizado pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em evento
datado entre 12 e 17 de julho de 1998.
De acordo com Jurandyr, o material havia chegado em suas
mãos através de Salete Navarro, esposa de Newton.
Em 2003, por ocasião do relançamento pela Editora da UFRN
de O solitário vento do verão a que se seguiram Saudade de Newton
Navarro e Sete poemas quase inéditos e outras crônicas não selecionadas, organizado por Paulo de Tarso Correia de Melo e Gustavo

Sobral, decidimos, autorizados por Jurandyr, a publicação dos seguintes contos:
O primeiro deles, “O boi Careta”, está datado de 1949, anterior, portanto, a qualquer um livro de Navarro.
O segundo, “A arma”, data de abril de 1950.
O terceiro, “Na estrada”, é datado de fevereiro de 1965.
O quarto, “Tainha”, apresenta-se sem data.
O quinto, “A morte do cavalo baio”, datado de janeiro de 1966.
O sexto, “Aparecida”, é igualmente sem data.
O sétimo e último da série, “Rua Selvagem”, é datado de 12
de maio de 1950.
As peças não datadas, a saber, “Tainha” e “Aparecida”, aparecem quase sem alteração em dois livros posteriores, Beira-rio e Do
outro lado do rio, entre os morros.
É indiscutível a autenticidade dos textos considerando a
estilística, a temática e a sua gênese.
Depois da análise criteriosa que deu origem ao exaustivo posfácio de Gustavo Sobral, aqui incluído, decidimos, à semelhança
dos outros dois livros de contos de Navarro, atribuir a este, um
título. Assim nasce O boi Careta e a morte do cavalo baio.
Paulo de Tarso Correia de Melo
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O

chão era de terra vermelha, varrido do vento. Vez por
outra, – um Nordeste mais brando, passageiro – vento
maluco, brincalhão, levantando a poeira, fazia redemoinhos, trazendo um cheirinho de chuva. Mas, que nada! Molha não molha.
A nuvem alta vinha se achegando, se adensava, engrossava e o
azulão cobria a baixada. Aí o carro do trovão, por detrás das serras, passava fazendo barulho, arrastando uma porção de coisas
misteriosas. O sol abrandava e a mormaceira renitente cobria a
caatinga pardacenta. Pau e pedra, tudo chamuscado, fedendo a
fogo. Molha não molha. E a nuvem fazia sombra. As torres se avolumavam e o azulão mais forte, borrando os altos. Era quando o
vento chegava, arteiro, assanhado, esfiapando tudo. O calorão se
esparramava e a mormaceira entrava pela boca da noite.
Chico andou, virou, mexeu e nada do boi Careta. Também
nem o rastro se podia encontrar no pedregulho do tabuleiro. Na
certa tinha se embreado pras bandas do Ingá, atrás de pasto. A
babugem se escasseava dia a dia. E as últimas águas de fevereiro, o
vento, sequinho de sede, ia chupando cada vez mais. No açude, o
povo da fazenda somente encontrava um caldo de lama. Era a seca
9
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esmolambando tudo; e a bicharada linheira, estirando-se pelas estradas, à procura de bebedouros imaginários.
E o boi Careta, perdido na caatinga quente e cheia do fumo das
queimadas de mandacaru, com o mormaço levantando das escaras.
O chocalho cada vez mais próximo, tocando que nem coisa de agouro. As pancadas espaçadas, demoradas, tristes naquela
hora de tarde coberta do voo dos urubus. Chico levantou a cabeça
e imaginou a direção de onde o chocalho badalava. Ouviu um
urro distante, doloroso, engasgado, que novamente as pancadas
apagaram no escampado cinzento. O coração de Chico se apertando, nervoso: – “sabia lá o que tinha acontecido com o boi Careta?”. E as alpargatas de couro cru pisunharam com mais força o
pedregulho do campo cheio de sombras, como retalhos de pano
preto esfiapados na garrancheira queimada...
O boi Careta, cangote estirado, o couro ainda mais distendido, quase se rasgando pelo esforço, lá estava. Dos beiços grossos,
um sangue baboso caindo sobre os braços ásperos de uma touceira de xiquexique mal queimado.
Chico ficou quieto, sem pensar em nada. “Assim, de repente,
uma coisa daquela…”. E o boi Careta, a garganta atravessada de
espinhos, urrava tristemente, arranhando com o casco, o chão da
terra vermelha, chão da terra morta, onde o vento levantava poeira. Os olhos baços pedindo tudo e a cauda esfiapada abanando,
abanando, inquieta, irritante, inconformada.
Na touceira baixa, feita coivara, o sangue fazia rebentar estranhamente grandes flores encarnadas.
10
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Chico voltou com o escuro da noite cobrindo o descampado. Longe, uma vez ou outra, o chocalho batia agourento. Coisa
ligeira. “Pobre do boi Careta...”. Chico engoliu no seco e sentiu as
mãos desajeitadas, sem o que fazer. “Besteira...”. Passou a manga
da camisa nos olhos e mudou o pensamento. Na areia da várzea
chiavam cascavéis. E o Carreiro de São Tiago, branco de luz, apareceu pelos altos.
São Miguel – 1949
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N

um impulso abriu a porta do armário e se defrontou
com a velha carabina. Era uma peça em desuso, que
há anos passados pertenceu ao avô, quando viera para a fazenda.
A sua arma era outra, uma espingarda moderna, comprada a um
mascate, na feira da cidade. Nos domingos, depois de um giro pelas “coroas” da caatinga, ou de uma voltinha pelas beiras de cerca,
do campo de algodão, passava o resto da tarde ocupado no polimento da arma. Peça de estimação.
Certa feita, relembrava sempre, andara numa caçada pras
bandas do Oitizeiro, perto da lagoa, com um bando de companheiros (a fartura da marreca era excitante) e levara a melhor. No
bisaco não coube a carga e teve que trazer, atravessados no cano
da espingarda, os diversos molhos de aves abatidas.
Mas, o seu gesto fora impulsivo, e tinha que sê-lo. A notícia
inesperada, àquela hora da tarde, levou-o célere para junto do velho armário, onde qualquer coisa mais forte lhe atraíra. Nem ao
menos pensou na sua espingarda. Naquele instante o companheiro de caçadas não tinha, por assim dizer, a valia que procurava
encontrar na carabina recebida de herança.
13
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O armário ficava num desses recantos sombrios: vasta sala
com forro baixo que abafava os rumores. As paredes deviam ter,
ao tempo dos antigos donos, uma viva cor de açafrão, com delicados arabescos dourados contornando a madeira enegrecida do
teto; o esplendor e requintes da antiga vivenda, com seus bibelôs,
cortinados, pratarias e os pesados retratos familiares. O avô, político poderoso, possuíra campos de algodão e roça, e mais para o
agreste, terras de massapé, onde, diziam, o canavial não acabava
mais. A avó vivera sempre na cidade, educando os filhos. Mas, nos
fins de ano, a casa-grande abria as suas janelas verdes do oitão sul,
e toda a fazenda revivia, por algum tempo, horas de alegria, com
a presença de visitas, largas noitadas de relance, quando não, pelo
Natal, Missa do Galo na sala e baile até a madrugada, com gente
da cidade que viera a convite de todos.
Verdade que o esplendor daqueles dias passara, embora o
herdeiro conservasse o nome e parte da tradição ancestral, e as
terras ricas e cuidadas, com safras rendosas. Contudo, a casa perdera um pouco a beleza antiga. Envelhecera. Enrugaram-lhe as
paredes. Os artifícios da tinta se diluíram. As rendas, os veludos,
a louça debruada de ouro, as criadas vindas das velhas escravas,
tudo foi se acabando. A casa era uma figura ensombrecida, embora austera e respeitada, em meio à verdura esplendente das terras
que se renovavam nas águas de abril, e que pelos meados de junho, empunhavam penachos dourados do milharal.
O armário era o único móvel da sala onde ele entrara de
inopino. Paredes nuas e manchadas. Um tempo parado, esgotado
14
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da vida. O tecido sedoso e fino das aranhas sustentava o silêncio nos cantos do forro. Facilmente, alguém de fisionomia gasta e
ressequida, poderia se levantar daquelas sobras e exigir satisfação
e cuidados. Uma mão seca, de unhas apodrecidas, as cartilagens
separadas, sem nada de fantasmagórico naquele clima, já por si
mesmo sobrenatural, deteria o gesto da outra mão viva e nervosa, que sustentava com ferocidade a coronha da velha carabina.
Arma, agora por garantir o silêncio daquelas paredes. Ou apenas
um espantalho, um fantasma da arma antiga jazendo ali, no escuro do armário.
O homem não pensava nessas coisas. Atordoavam-lhe as palavras da notícia, trazido pelo criado: – Antônio Carcará, patrão,
andara espalhando à boca larga, na feira da cidade, que hoje, na
boquinha da noite, tava de caminho pressas bandas atrás do resto
do dinheiro do “velho”.
Com trinta e poucos anos no domínio daquelas terras, era a
primeira vez que se topava com um desaforo, e mais ainda de cabra de peia desordeiro, vulgar, fujão, que desertara de um bando e
andava fazendo miséria pelas vizinhanças.
Sua primeira vontade fora entregar tudo ao capataz e ficar na
rede branca do alpendre, aguardando o resultado. Mas qualquer
coisa mais forte lhe acendera a ira. Um velho fogo de orgulho,
chama de misterioso azul a parecer fogo-fátuo, subindo de todas
aquelas coisas mortas quase apodrecidas, queimava-lhe o sentimento. Um vento forte despencara-se sobre a cumeeira da velha
casa. Seus mortos subiam todos num redemoinho. Paredes se rea15
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cendendo de antiga luz e ele ouvindo, nitidamente, o avô arrastar
a grande espada da Guarda Nacional, pelo copiar, numa manhã de
domingo sombrio, com três negros de perto, ajudando-o a montar
o baio fogoso e depois se afastando, a galope, para ir tomar contas
com o intendente que desfeiteara um parente seu num baile da
cidade. Ouvia e parecia ver mais coisas. O orgulho da avó recebendo no sofá de damasco, na sala grande, um filho bastardo do
marido, baleado e sangrento, e a quem jamais consentira pusesse
os pés em suas terras, agora entregue aos seus cuidados, somente porque defendera com coragem o nome do pai, num comício
político promovido pelos adversários. Por tudo isso se alvoroçava,
sustentava a antiga carabina de pé, no meio da sala sonolenta e
abafada, quase sem luminosidade, a não ser aquela fantasmagoria
que se acendia de longe, azulando, e cercando o homem, e parecia
fazê-lo transparente...
“Um cabra daqueles, homem branco não mata, pra não se sujar, patrão!”, disseram-lhe, quando ele chegou ao copiar para iniciar a vigília. Não deu resposta. A arma não lhe tremia nas mãos.
Engatilhou-a várias vezes e outras tantas experimentou a mira.
Azeitou-a com demora e cuidado. Viu bem que chegava para o
“serviço”. Depois falou, mandando que se armassem “para acabar
com o resto”, porque do cabra, ele “dava conta”.
Já era noitinha. Lusco-fusco, com a vela do dia apaga não
apaga. Um soluço de pássaro agoureiro e mais longe a cantiga de
mulher triste de solidão, misturada com saudade de homem. O
resto da casa em silêncio. As salas que ainda viviam, respirando
16
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baixinho, pressurosas. As aranhas, cessando a lenta tessitura das
teias, se alteavam sobre longas pernas, num espanto. Os ratos pararam de roer as raízes carunchosas dos corredores e móveis. Somente o relógio não parava, porque o tempo não para, ele era uma
máquina de servidão.
Então, foi quando ouviram rumor pras bandas da Pedra Branca, marco onde começaram as terras do pátio, quase nos portões
da casa. O homem não se alarmou. Lentamente, lobrigou a sombra que se adensava. “São uns seis”, cochichou o capataz. O homem mirava o alvo com serenidade. Um fogo-fátuo rodeava-lhe
o coração. Em contraste, sentiu a gelidez dos seus mortos quando
recuou o gatilho da arma e, antes que o primeiro tiro gritasse um
grito seco e cavo na abóboda alta e sombria da noite, compreendeu que, pela primeira vez em sua vida, matara um homem.
Natal – abril – 1959
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O

caminho terminava entre duas árvores. Depois, a cerca
de arame limitava um campo seco, com uma pedreira
no fim. E mais longe, a aba da serra. O moço sentou perto de uma
das árvores que parecia mais cheia de sombra. Era fácil discernir
o tempo, porque o meio-dia desenhava a copa das árvores no chão
de barro vermelho. E havia somente duas árvores.
Estirou as pernas até sentir pequenas cãimbras, que espalhou
com a palma da mão, fazendo massagens na barriga da perna.
Tirou do bolso um resto de batata e pôs a mastigar lentamente,
enquanto pensava: “Barra Nova está perto. Na certa, vou arranjar
emprego na pedreira”. Os dedos colhiam os restos de massa que
lhe caíram da boca sobre os pelos da perna. Isso o divertia. Limpou a mão na gola da camisa e relaxou o corpo. Nas varas da cerca, um joão-de-barro fazia mesuras. Ia e vinha, ora pousando, de
leve, ora raspando a asa aberta, como um leque. De longe vinha o
rumor da pedreira. Explosões se alternando e a fumaça branca subindo na calma do meio-dia. Imaginou-se logo mais, trabalhando. Vendo de perto os estouros, os estilhaços de pedras, a poeira
fina, os paralelepípedos brilhantes levados em fila nas caçambas.
19
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Era a sua ambição. Assim, teria dinheiro certo no fim da semana,
roupa lavada e canto para dormir. Não essa vida incerta de fazenda em fazenda, pela colheita do algodão, pedindo emprego como
quem pede esmola. Tinha seus planos, nenhum instante da vida
deveria ser desperdiçado.
Riu e voltou-se de novo para o passarinho, agora, mais longe,
a catar gravetos no chão. Deve ter cochilado, porque de repente, o
tempo foi amornando. Era então necessário largar-se. Tinha pressa em se apresentar no escritório àquela tarde. Quanto mais cedo
começasse, melhor. A vida não deveria ser jogada fora um pouco
que fosse. Saiu assobiando. As explosões distantes se sucediam.
Falou alto um adeus para o pássaro. Desceu a ladeira acompanhando a cerca e se foi.
O campo se perdia de vista de tão grande. Ali, mais tarde,
diziam que seria o lugar dos armazéns maiores da empresa. Continuou assobiando. Nem ao certo saberia dizer o que assobiava.
Na linha da serra a fumaça se dividia em verticais, às vezes alta,
outras vezes mais volumosa e baixa. Tão entretido estava que nada
pressentiu (caso lhe fosse dado contar) senão o baque. A bocarra do caminhão grande, desgovernado na ladeira, devorando sua
sombra e depois o seu corpo magro. As mãos ainda se crisparam,
mas o rosto a poeira escondeu de vez e assim foi desaparecendo, sob o peso do carro. O motorista gesticulava entre estúpido e
nervoso. Invectivava aos gritos: – “Tinha sido impossível frear. O
menino estaria leso para não ouvir toda a carga da buzina?”.

20
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Uma explosão maior encheu a tarde. Os homens desceram e se
acercaram daquela massa de sangue e pó. Uma coisa disforme que
dava náusea. Conseguiram estopas e se arranjaram como puderam.
Levar para onde? Se perguntaram. Decidiram levar para os escritórios da Companhia. Quem sabe não era filho de algum empregado?
O caminhão arrancou. O vento cobriu de poeira as marcas
sangrentas do menino. Ao longe, a fumaça das explosões confundia com as nuvens baixas.
Natal – fevereiro – 1965
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D

o arruado se avistava uma nesga de mar. As casas derramadas pelos morros baixos entre cercas de varas finas. O vento levantando nuvens de poeira grossa e desorganizando a formação das dunas. Algumas resistem ainda porque estão
revestidas de porção de capim cinzento. Só para as bandas de Barreiros, os coqueiros começam a aparecer mais devastados. Na última guerra, os soldados acamparam por perto e arrasaram tudo.
No riacho que medeia o povoado, as mulheres lavam roupas. Daí
em diante a corrente suja com grandes flocos de espuma amarelada. Todo o casario baixo é uma colônia de pescadores. Os barcos
mais ao largo, no trapiche, que de cá não se avista, e na praia, só se
encontravam as latadas dos espias e um boteco onde Mestre Braz,
antigo canoeiro do Pajeú, vendia frutas e “cana”.
À tarde o movimento é sempre maior, assim como na
madrugada quando a turma sai, quase no escuro. Agora é
agosto, os ventos são fortes. As marés sobem muito e há perigos
imprevistos no alto mar. São quatro horas da tarde e quase todas
as barcas estão intranquilas; presas ao trapiche...
Silvino, um moço moreno, tira o cachimbo da boca e assobia.
O silvo fino corta o ar da tarde e atiça as orelhas da Tainha, uma
23
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cachorra suja que está enroscada junto das taboas do velho boteco.
O assobio acorda Mestre Braz que cochilava dentro do silêncio
fedorento de sua casinhola.
– Que há?
Rosna ele, sonolento, procurando reconhecer o vulto que se
aproxima.
– Nada...
Tainha se enrosca nas pernas do moço e lambe os dedos
tortos e feridos.
– O tempo serenou mais...
– Dava pra ter saído.
– Ninguém sabe o que pode aparecer nesse mês...
Silvino já se encostou no velho balcão de caixas de querosene.
– Traz uma!
– Já? Uma hora dessas homem?
Mestre Braz traz a garrafa e serve uma golada. Silvino bebe,
cospe e empurra a cachorra com o pé. É um gesto de amizade que
o animal retribuiu com um ganido demorado. Mestre Braz se debruça e olha a cadela que se enroscou mais de longe.
– Tou acabando com ela qualquer dia desses... Lhe previno!
– Silvino levanta um olho somente e encara o homem.
– Com quem?!
– Ela...
E mestre Braz aponta a cadela.
O moço passa as costas da mão na boca sombreada pelo
bigode e ri baixinho.
24
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– Ta doido, Mestre?
O velho encara mais diretamente.
– Tou prevenindo somente... Não é de hoje que essa cachorra
safada rouba d´aqui, tudo quanto deixo no balcão. Ta vendo?
Rosnou o mestre bodegueiro. Depois olha a vela que passa
por detrás do morro. Silvino avança mais um passo e segura a
cachorra pela corda fina que lhe amarra o pescoço. Sustenta-a
com toda a violência. Meio sufocada, Tainha gane surdamente.
Silvino balança no ar o corpo magro.
Os ganidos estão esgoelados. Uma espuma grossa escorre pelos cantos da boca de Tainha.
– Safada!
A mão rude, riscada de veias grossas, atira longe o animal
espavorido.
Tainha cai e os seus latidos se soltam. A corda livre desafoga-lhe
o pescoço. Mas a pancada brusca torce-lhe a espinha. Não consegue
ficar de pé. Com grande esforço arrasta os quartos. Vem na direção
do homem que continua impassível, olhando-a. Bem junto do pé
grande, de dedos torcidos e unhas quebradas, a cachorra estaca.
Não arrisca levantar o focinho. Apenas rosna baixinho.
– Coisa ruim...
Silvino atira o pé e chuta o animal magoado. Agora Tainha
late alto. Como num choro, quase sem grito. Cai se contorcendo e
cisca a areia mole do morro. O brilho alegre os seus olhos esmaece.
As costelas parecem mais expostas sob o couro cinzento. Silvino
25
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mantém a mesma indiferença, tira uma baforada forte, bochecha
a fumaça e solta num longo espiral de fumo...
– Por que fez uma coisa destas?
Mestre Braz falou, olhando penalizado a cachorra que se torce toda e uiva alto. Silvino deu com resposta uma olhada raivosa.
O olhar dos dois homens se encontra. Mestre Braz conheceu a
fúria do outro.
– Quer mais alguma coisa?
Não veio resposta. O bodegueiro levanta a tampa do balcão e
caminha em direção à cadela machucada.
– Deixa onde está!
A voz de Silvino está mudada. Mestre Braz se volta.
– Que foi?
– Tou dizendo pra deixar a cachorra!
O velho tomou um pouco do ar noturno e voltou pro boteco.
O bote grande acabou de ancorar no trapiche. A desarmada vela
se deixa desarrumar pela ventania que sopra forte com a aproximação da noite.
– Taí...
Silvino joga no balcão a cédula esmolambada.
– Tem troco?
– Não.
Vai se afastando. Do seu canto, quase coberta de terra que ele
mesmo atira sobre o corpo, na sua inquietação e desespero, Tainha encomprida os olhos sujos. Silvino passa perto e ainda cospe.
– Ladrona!
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O Mestre assiste tudo em silêncio. Não deveria ter contado nada, pensa ele, o velho. Teria respeitado a longa amizade do
moço pela cadela. Criou-a desde pequena. Viviam sós numa palhoça, lá no alto. Bem que poderia ter guardado reserva.
Conhecia o gênio de Silvino....
Mestre Braz coça a cabeça e levanta outra vez a taboa do
galpão.
– Sei não...
Atrita o polegar no indicador instigando Tainha. Depois se
põe a afagá-la. O pobre bicho, ao contato de sua mão tão leve, ainda
levanta os olhos cheios de areia e consegue abanar a cauda. Outros
barcos apontam mais longe, por trás das dunas. E a noite chega.
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J

á era tarde, sol manso, como a querer que a noite chegasse
logo. Havia o campo de pasto e o grande céu coberto de
nuvens grossas, prometedoras de chuva. Um vento arredio deitava-se sobre o panasco, que o sol de abril ressecara. Da vida, somente, na solidão do ermo ensolarado, o cavalo baio. Um geral
de tristeza. No pelo ralo e velho, o sinal de um tempo amargo de
viver. Tinha os olhos fundos na cacimba das olheiras que as moscas inquietavam. A cauda esfiapada abanando, como se com esse
gesto irrequieto ajudasse a soprar do vento vagabundo. As orelhas
já não se alteavam mais, caídas que estavam para esconder as oiças
dos rumores da pouca vida que o cercava. Era um cavalo dos mais
abandonados. Com uma corda de solidão infinita. Mundo onde as
chuvas de março não haviam chegado pra molhar e lavar.
Assim, naquela calma em que ruminava no pasto ralo e seco
a sua própria solidão e tristeza, o cavalo baio não se sabia talvez
agônico. Poderia refletir, nos olhos perdidos em órbitas raiadas de
escuro, o sol poente; o amarelo cinza do panasco; a linha irregular
das serras distantes; o brilho momentâneo quase equilibrou no
cume das serroteiras do rio e por fim se apagou. Seus olhos poderiam refletir mais: a hora que pressagia a noite e o aparecimento
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das estrelas que começam a se mostrar no entreluzir do crepúsculo, sobre o mundo dominado. Mas nada refletia o olhar do cavalo
baio. Ruminava lento, entre as grandes mandíbulas flácidas, os arcos ósseos, os dentes velhos, a língua suja.
Inquietava-se, às vezes, com as moscas que sujavam o desenho de cor velha, mas ainda com certa nobreza e restos de uma
vivacidade antiga. Morreria logo mais. Estava condenado. Quiseram antes levá-lo para junto das ingazeiras do rio, onde ali se
finasse e apodrecesse ao sol daquele verão demorado. O círculo
escuro dos urubus, descendo lentos, acabariam com a sua carcaça
sobre a areia seca e morta do leito do rio.
Morreria logo mais, ali mesmo, no pasto seco, no campo geral,
na enorme presença daquelas coisas que morriam também no seu
olhar vacilante. Inquietava-se, outra vez, agitando a cauda suja e
rala. Escavava a terra dura. E aos poucos foi se entregando à tarefa,
nem sempre serena, de morrer. Os grossos beiços se arregaçavam
em ricto estranho. Babava. Sentia um arrepio corredor no meio da
espinha. Por isso se contraía mais e assim sentiu-se forçado a se
dobrar. Vergar as pernas descarnadas e altas. E ajoelhou-se diante
de um sol já a morrer também, frente ao tempo escurecido. Sentia
nas grandes narinas abertas e ofegantes, os odores da morte que o
sitiava, derrubando-o, e também o cheiro acre-doce do lugar que
habitava. Os olhos se fecharam lentamente. O mosqueiro zunia ao
derredor das orelhas caídas, da boca arfante e do ventre enegrecido. A baba escorria com moscas escuras dependuradas nos pingentes amarelados da salina. Estava por instantes. Logo anoiteceu
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de todo e o cavalo baio se foi de vez. As pernas se estiraram desordenadas, sem prumos. O pescoço parecia mais longo e a boca
se abriu mais ainda, fuçando a terra, misturando a grande língua
na poeira daquele mato ralo. Somente os olhos ficaram maiores e
parados. Estava agora morto e só, no entanto, menos só. Mais só
do que nos últimos dias que vivera, velho, gasto, abandonado.
O cavalo baio ficou escondido na noite. Não ele, somente, mas
sua morte. E os tetéus começaram a invadir o campo com a insônia inquieta. O Signo de Salomão brilhou por sobre o silêncio do
mundo. Os pagos maiores daquele sertão queimado pareciam mais
vagos. Avantesma talvez fosse aquele rumor de trote que começava
a invadir a campina noturna. O trotar de um cavalo, sob estrelas
fulgurantes, em meio ao calor da terra desolada da campina.
Natal – janeiro – 1966
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A

cachorra Aparecida se batizou a si mesma com a sua
aventura, fugindo da Redinha na proa de um bote.
Uma vez no cais ali ficou de vez pelos cantos do seu velho casarão.
Aparecida daqui, Aparecida dali, o nome foi pegando e ficou.
Identificou-se facilmente à vida do porto. Fez-se mais íntima da
gente que se abriga sob o telheiro da casa.
Igual a qualquer habitante dali, Aparecida devia ter os seus
mistérios. Sua vida antiga ficou nos areais da Redinha; perdeu-se
nos ventos soltos da praia; restou nos cantos escuros do mercado ou nas pedras do trapiche. Os seus mistérios aproximaram-na,
mais ainda, dos moradores do cais.
Assim sua estória é curta. Tem a mansidão e humildade. O
pelo curto de tom esbranquiçado, mas um branco de cal envelhecido. Não se atira a passeios distantes. Ronda sempre o casarão e
atende, de pronto, ao atritar dos dedos de qualquer um dos seus
moradores. Não se achega nunca à beira do cais. É curioso observar como foge dos barcos que aportam. Esconde-se, afasta-se,
ganha o interior do casarão.
Que razões tão fortes afastaram Aparecida de sua praia de
nascença? Que estranhas aventuras viveu por lá? Quem poderá,
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no entanto, devassar o território cinzento, oculto na cabeça
sempre baixa da cachorra, no faro de cheiros conhecidos ou no
gesto permanente de servidão animal? O fato é que o outro lado
do rio não lhe interessa mais. Vive agora a nova vida do cais, a
cauda entre as pernas magras, rondando o interior do casarão,
do que mesmo pela rua. Tem regalias e direitos que os outros
bichos não tem. Talvez, pelo seu ar de mansidão, um certo que de
tristezas, seus amuos...
Um dia desses ganhou uma coleira de arame de cobre. Espécie assim de colar que a defende da gula dos carrapatos e enfeita
também o pescoço estirado. Uma âncora, quase cruz, pende sobre
o peito. Deve trazer também seus poderes contra olhado e doenças. São os seus únicos adereços. Mas para que necessita Aparecida de outros enfeites? Sua vida aventureira dispensa essas coisas.
Do melhor e mais necessário ela já dispõe: o acolhimento e agrado de quantos vivem a vida do cais. O resto vem no redemoinho
dos dias. Tem canto para dormir, água para beber, uma lata onde
comer fartamente e os dias, assim, vão escorrendo e afastando-a,
cada vez mais, dos acontecimentos de lá, do outro lado do rio,
para onde não pretende se botar jamais.
O movimento do cais arrefeceu com o adentrar da noite. Os
últimos fregueses emborcaram o penúltimo copo e se afastaram
do barraco. Pedro toma as derradeiras providências, baixa as portas, apaga a luz e sai. O cais resta só, num silêncio a que somente
a maré vazante, vez por outra, quebra com um soluço de água do
rio, sumindo para as bandas do mar. Há tanto de estrelas no céu
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quanto dentro da água, em correnteza leve. Piscam as boias, ao
longe, e no Refoles as luzes são os mais intensos sinais de vigilância dentro do noturno.
A cachorra Aparecida esgueirou-se pela porta entreaberta ganhando a rua deserta. Como de costume, a cabeça baixa, o focinho avançado, a cauda arqueada entre as pernas finas, afoita-se até
o meio-fio que delimita a calçada fronteira ao cais. Uns restos de
peixe frito entretém seu faro, demora-se um pouco virando e revirando as espinhas velhas e sujas. Logo enjeita, está de barriga cheia.
Com moleza, alcança os altos da calçada, e com cautela se
achega até perto da amurada. Agora mais próxima do rio, ouve
o murmúrio da água que escorre sobre a água pra caminhos do
mar. Vira e revira, temerosa, a cabeça comprida, em várias direções. No resto da avenida, o silêncio é total. A praça deserta de
carros, as calçadas vazias, o toque das radiolas das casas de raparigagem também caladas. Sente-se inteiramente só a cachorra
Aparecida. Vagueia pelos cantos de pedra suja de maresia, urina,
restos de comida. Os olhos quase não descobertos pela sombra
das orelhas caídas.
Por fim, amoqueca-se junto à pedra mais saliente, onde se
amarra a corda dos barcos. Sente-se protegida. Estira-se confiante.
Acomoda o focinho entre as patas, recolhe as pernas, no aconchego do ventre. Está na espia de alguma coisa. Mas uma espia sem
ansiedade. Calmosa, como se mais estivesse ali a ganhar lufadas
de vento leve que corre no dorso do rio vazante. Vez por outra parece adormecer, as pálpebras caem pesadonas, ocultando os olhos
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sujos. Então a cachorra Aparecida retorna aos seus mistérios. Seu
mundo, suas visões assustadoras, atravessadas de espantos.
O que descobre a poucos passos dos seus olhos? Que terra seria aquela, ali, a estender-se de frente ao mar enorme e barulhento? Seria mesmo realidade tudo aquilo que lhe apareceu, assim de
repente, sem haver sequer se afastado do lugar de costume, seu
lugar de todos os dias, o Beira-Rio?
Mas a vastidão da praia enorme cresce, estende-se, amplia-se.
Sopram alísios gostosos. Chegam carregados do cheiro adocicado
dos maturis. Há pescadores pela praia. Redes atiradas na água esverdeada. Não há presença nenhuma da noite que, antes, parecia
ocultar o cais. Agora Aparecida se sente em pleno sol. Gritos de
pescadores orientando o “lance”. Velas de barcos ao longe. Banhistas pela praia. O mesmo ritmo da vida de todos os dias.
A cachorra Aparecida atiça os sentidos e sabe-se dona de
lembranças. Ainda a pouco, era o Largo do Cruzeiro, a bodega
suja, onde um 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 de todos
os dias. Nas ruas de areia ou na praia, em qualquer lugar, tem sido
sempre a preferida dos garotos e até mesmo de gente grande. Não
teve ainda pouso certo. Adentra-se nas lembranças e entre fumos
de desconhecimentos lhe aparece, às vezes, uma latada de palha,
um canto de areia úmida, outros cachorros miúdos, grunhindo e
as tetas de um bicho maior que a alimentava... E só isso. Depois
o mundo. De repente, a praia, o mar, o rio, o Mercado do peixe,
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o trapiche e inopinadamente a turma de meninos assanhados
contra ela. Pedras, restos de comida, água suja, a bota pesada do
soldado, as forquilhas agressivas dos pescadores.
Tudo se passa difuso, como encoberto por neblinas, cerrações de meses de inverno, panarias de chuvas. Outra vez, retoma a visão da praia. Veio até ali, ganindo baixinho, sentindo nas
costelas, quase à mostra, o bico do sapato do soldado, como que
a acompanhá-la, repetindo o gesto de brutalidade. Acomodou-se
na areia molhada. Revolveu-se, estirou-se o mais que pôde e ficou
olhando, só por olhar, o “lance” da rede que vai nas águas.
Não demorou que os pescadores trouxessem a corda até quase à beira da água. Curiosos se aproximaram. Meninos, mulheres.
Parece que o esforço valeu. Por que, então, não chegar até mais
perto e olhar também o peixe ainda vivo, novo, agitado, nas vascas
contra a morte? Se achega temerosa, de longe, espiando. Mas qual!
O “lance” fora um desastre. Muito cisco e sargaços, e, emaranhado
entre as algas, um e outro pescado miúdo.
Ouviu bem o desabafo dos pescadores. Desaforos contra os
meninos que estão atrapalhando no limpar e arrumar as redes. Um
moreno se destaca do grupo para recolher, mais longe, as cordas.
No caminho encontra Aparecida atenta ao movimento da praia.
– Pra lá, desgraça!
E o moreno joga de todo a perna musculosa contra a cachorra
inofensiva. O pé nodoso alcançou de cheio o focinho do bicho.
Espalhou areia pelos seus olhos remelentos e isto a ofendeu fundo;
aperreou seus sentidos; despertou a raiva que não conhecera
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ainda. A bota do soldado mistura-se com o pé escuro do pescador.
A violência foi a mesma e ela não fez nada por merecer os maustratos. Sem controle, os lábios arregaçados, investe contra a carne
escura que já se arqueia para nova investida. As presas, virgens
de carne humana, cravam-se vorazes, por entre músculos rijos
e tendões. Sente gosto de sangue e ouve o grito quase animal,
compreensível dos seus sentidos. O moreno recua. Aos seus olhos
não é mais do que uma silhueta distorcida e perigosa. Então, sente
o instinto de defesa mais prontamente afiado e recua também.
Ganha o alto da duna, se esgueira por entre o mato ralo, alcança
o emaranhado das redes estendidas ao sol, atira-se, entontecida,
por entre velas que enxugam, e ganha, por fim, a proteção das
primeiras casas. O coração pulsa violento. Meio palmo de língua
roçando a areia e os olhos nublados. Não tenta olhar para trás. O
certo é correr sempre para frente. À sombra de um coqueiro-anão,
escondida nas folhas, pôde se recuperar um pouco e se apresentar
para o novo exercício.
E novamente avança na direção do Mercado. À hora matinal
ainda está vazia de vendedores. Os primeiros se acomodam pelos
balcões. Vão chegando os moradores. Alcança o interior do casarão escuro, de pedra bruta, e atarantada, deixa-se entreter com o
trapiche, onde um bote balança na água.
De pé, na proa, um moço agita a mão anunciando a saída.
(Onde andará o homem ferido pelos seus dentes e sua raivosa investida? – pensa Aparecida). Do bote, chega insistente o chamado
do moço, “que já vai sair”. Aparecida mais calma, quase esquecida
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do acontecido, ganha o estrato do trapiche e balançando a cauda
se achega ao rapaz.
– Vai viajar, comadre?
Aparecida embarca. O sol abre clareiras incandescentes
dentro de um rio. Um navio apita no cais, lá longe. O bote desatraca. Aparecida, de pé, na proa, sente o vento brando lavar-lhe
os olhos, afagar-lhe o focinho, limpando a areia colada ao pelo
ralo. Bons ventos...
... bons ventos. Aparecida abre os olhos. O que se passou todo
aquele tempo? O cais silencioso, o boteco fechado, o casarão no
escuro e o rio manso, deslizando, como de costume. Com a pata
esfrega o focinho e os olhos, a afastar de si aquelas lembranças.
Na avenida somente, bem alta, a estrela da manhã já se anuncia. Um soluço sobre o do rio. Soluço de água marinheira que vai
partir para os sete mares do mundo.
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– O horário, somente, passará pela madrugada...
Pensou o moço, olhando através da janela o arruado silencioso. Na penumbra, o quarto se mostrava em desordem completa.
As malas amontoavam-se pelos cantos e havia porções de papel
velho sobre o mármore da mesa. Um silêncio vago, encobria os
vestígios de vida. Embaixo, as sombras grandes das casas estiravam-se muito, ocultando os jardins e escurecendo quase toda a
rua. Os eucaliptos, mais ao longe, farfalhavam suavemente; um
vento norte tangia o fumo das chaminés retardadas.
Rosário, é ali, há poucas horas, e não tarda que o comboio
passe.
Deveria parecer mais normal, como se nada fosse acontecer
naquela noite. Deitar-se-ia mais cedo ou como de costume, depois
que o jogo de pôquer terminasse lá na loja de Amaro e a lua da
casa se tivesse apagado. Permaneceria alguns minutos mais,
folheando revistas e jornais antigos, como sempre fazia à procura
de sensações já vividas nas crônicas policiais da cidade. No entanto,
naquela noite, mostrava-se inquieto. Ainda não conseguira
diminuir um pouco aquele desassossego, uma quase angústia
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que o deixava doente, de pé no meio do quarto, olhando de vez
em quando, através da janela, a rua escura, quase desconhecida
(para ele) naquela noite. Tentou acalmar-se, mas era impossível...
Compreendia não haver necessidade de pressa, nem daquele
temor. As coisas passariam como de costume. Na hora exata, o
porteiro, avisaria com as pancadas na porta e era só descer com
as malas e esperar a partida. Os sobressaltos somente concorriam
para aquele quase desespero em que se encontrava. Já havia
contado dezenas de vezes as flores desbotadas, que enfeitavam na
parede. Sentia arrepios e esfregava os braços com as mãos, como
nos tempos de invernada, quando o quarto se tornava frio, quase
insuportável e o jeito era fazer ficções no corpo enrijecido. Mas
agora, não havia necessidade disso... Caminhava, vezes apressado,
outras contando as passadas, procurando perceber os menores
ruídos, até o eco distante das coisas noturnas. Olhava inquieto
a rua escura. Sentia que os eucaliptos farfalhavam, adivinhava
que o porteiro àquela hora cabeceava na velha sala de entrada,
esperando a hora de acordar os hóspedes que deviam sair no
horário da madrugada.
Se fizesse fogo, ou acendesse a lâmpada, haveria de fazer
julgamentos os mais diversos. E mesmo, não queria deixar
suspeitas de sua angústia. Teria de partir e só lhe restava o direito
da conformação. Mas, antes disso, sentia-se forçado a pensar em
todos... Em tudo, com uma exatidão, a mais perfeita. Como se uma
luz muito antiga o levasse através das distâncias que o separavam
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do seu mundo. Aclarasse de perto os rostos, as fisionomias, as
lembranças, também os mistérios. Descesse na terra e buscasse
a vida enterrada dos mortos. Tudo valesse como um milagre.
Os corredores, a sala, o canto dos homens curvados sobre o
campo enorme, amarelo de folhas de milho, e a serra distante
acinzentando o horizonte...
O vento mais forte descobria ruídos dentro do quarto. E ele
temia qualquer movimento e por isso caminhava nervoso até a
janela, apertando as mãos.
– Foi assim, quando naquela noite Judith entrou...
Ficara nervoso. Apavorado com a certeza de que ela chegaria.
Sentia-se descoberto e esmagado pelas perguntas, pelos olhares,
e pelo riso de todos. Sabia que o seu segredo seria conhecido, e
quando menos esperasse, alguém, uma pessoa qualquer, haveria
de surpreendê-lo e apontaria o “crime”, bem maior que a realidade; o seu pecado exposto sobre a cama para toda a cidade. Haviam
de falar muito tempo, e na certa “eles” saberiam...
A expectativa havia se transformado num tormento. A mesma ânsia de agora. O mesmo frio. O mesmo desejo de que o acontecimento não chegasse. Também a mesma rua, lá embaixo, escura, deserta, mas certamente cheia de espreitas, de vigilâncias, de
chafurdo. Lembra-se de que a mulher entrara e nem sequer havia
procurado as feições. Teria muito bem amado qualquer outra e
nada estranharia. Como de fato quase nada estranhou, quando
os vestidos caíram nas taboas do assoalho; e somente diante dos
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braços estendidos na penumbra, conseguira voltar a si mesmo e
libertar-se mais daquela ronda de ameaças...
– Agora, devem ser as passadas...
Caminhou até a porta, atento aos ruídos que aumentavam.
O nó da gravata incomodava-o muito.
– ... na hora!
Ouviu aterrorizado a voz do porteiro avisando, ao seu vizinho
de quarto, a aproximação da viagem. Chegara a sua vez. Sentiu
aumentar a tormenta.
– Por quê? – Indaga quase violentamente.
Por que essa angústia se tudo tem de acontecer? – Se tudo
deve acontecer? Abriu bruscamente a porta e saiu para o corredor.
Precipitadamente o porteiro tentou justificar qualquer coisa, mas de que adiantava se ele já estava acordado; se estivera a
noite toda acordado... Balbuciou coisas incompreensíveis para o
homem que se foi afastando na direção de outra porta.
Agora a realidade era mais dolorosa; voltou ao quarto e apanhou o paletó e as malas. Pensou em tudo de repente; de uma
só vez guardou a visão cinzenta do quarto nos olhos molhados.
Mordeu o lábio, até sentir o gosto de sangue. E quis com todas as
forças da sua vontade pronunciar uma palavra. Ao menos uma só
palavra naquele silêncio. Sem choro, clara, compreensiva, como se
uma outra pessoa falasse naquele quarto. Haveria certamente de
se transformar num outro homem, deixando todas as lembranças
entre os móveis abandonados.
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Na rua, uma e outra sala acendiam as janelas e pareciam
pessoas que acordavam preguiçosas, sem ânimo para a viagem
que se aproximava.
– Com pouco será madrugada e há necessidade de pressa...
Fechou a porta, sentiu-se só e mais angustiado no corredor
cheio de ruídos de pessoas que se movimentavam nos preparativos. Chegou à rua sem perceber as fisionomias que estranhavam o seu silêncio e o seu olhar distante e vago. Já começava a
clarear detrás da igreja, havia muito movimento na sala do hotel.
A vitrola da portaria tocava uma canção que parecia estranha na
madrugada.
– Com pouco mais passará o comboio...
Olhou fixamente as mãos nervosas, depois demorou o olhar
nas fachadas cinzentas dos edifícios e a rua inteira lhe pareceu, de
repente, uma rua selvagem...
Recife, 12 – maio – 1950
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Navarro
por completo
Por Gustavo Sobral

N

avarro está por toda a cidade. É o pintor do álbum
de 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. Nascido em Natal/RN, em
1928, filho do classificador de algodão, Elpídio Soares Bilro, e de
dona Celina, Celina Navarro Bilro, professora primária, começou
a desenhar ainda menino. Estudou nos colégios tradicionais da
cidade: foi aluno do Colégio Marista, tímido, metido nas coisas
dele, segundo o primo e colega de turma Jurandyr Navarro1;
passou pelos bancos no secundário do tradicional Atheneu NorteRio-Grandense, destinando-se, como os demais, para a Faculdade
de Direito no Recife/PE, mas terminou mesmo foi na escola de
1
NAVARRO, Jurandyr. Newton, o mítico. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo. RUBIANO, Helton (Org.). Saudade de Newton Navarro. Natal:
Edufrn, 2013.
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desenho de Lula Cardoso Aires, vivendo a efervescência cultural
do Recife no final dos anos 1940.
Navarro se encontrou e voltou para Natal vestido de pintor
com cachecol no pescoço2. E daí para frente transformou a cidade.
A primeira exposição de artes plásticas foi um estouro, no point
da cidade, o Grande Ponto, no bairro de Cidade Alta, onde o comércio acontecia e a sociedade e os intelectuais se encontravam.
O poeta Luís Carlos Guimarães avistou-o pela primeira vez cometendo as suas excentricidades e lá estava Navarro tomando cerveja
num sapato3. Era ele, Newton Navarro, quem na Sorveteria Cruzeiro, naquele ano de 1949, faria a primeira exposição de arte moderna em Natal. O jornalista Woden Madruga4 era um menino
naquele tempo, aquilo foi um estouro, desenhos que tinham até
mulher nua, era um acontecimento para a época. Houve quem
confundisse com o cartaz de um circo que aportava na cidade.
Festejado na primeira exposição, Navarro viera para escrever seu
nome no cenário cultural da cidade.
2
DUARTE, Ticiano. Newton e a rapaziada. In: ALMEIDA, Angela;
SOBRAL, Gustavo. RUBIANO, Helton (Org.). Saudade de Newton Navarro.
Natal: Edufrn, 2013.
3
DUARTE, Ticiano. Newton e a rapaziada. In: ALMEIDA, Angela;
SOBRAL, Gustavo. RUBIANO, Helton (Org.). Saudade de Newton Navarro.
Natal: Edufrn, 2013.
4
MADRUGA, Woden. Navarro um homem da cidade. In: ALMEIDA,
Angela; SOBRAL, Gustavo. RUBIANO, Helton (Org.). Saudade de Newton
Navarro. Natal: Edufrn, 2013.
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De lá para cá Navarro nunca parou. A cada década foi aprimorando cada vez mais o seu estilo e o seu traço. Filiado à geração de artistas brasileiros entre as bandeiras do figurativismo e
do abstracionismo, Navarro vai rabiscar nos seus primeiros desenhos e telas a assinatura Di Navarro, engajando-se no movimento
moderno que imperava no Brasil pelas mãos e pincéis de Di Cavalcanti, Portinari e, lá na Europa, em Paris, pelo pernambucano
Cícero Dias, amigo de Picasso. É em Recife que Navarro toma,
além das primeiras lições formais de desenho e pintura, o contato
com a arte moderna que vinha da Semana de 1922 e das primeiras exposições em terra brasileira de Anita Malfatti e Lasar Segall.
Era arte moderna o que Navarro queria fazer, e o caminho foi o
mesmo: explorar a brasilidade. A brasilidade que estava em Natal,
na paisagem da cidade que ele foi encontrar no rio Potengi, na
praia da Redinha, nas ruas e becos, na vida noturna e boemia; e
no sertão onde o pai trabalhava como classificador de algodão e
ele viveu a infância nas férias.
Navarro nasce então um artista atento à produção cultural
do seu tempo, e os motivos passam das suas telas, para os poemas,
para as suas crônicas nos jornais diários. Frequentador de todas as
rodas, – as intelectuais, a dos jornalistas e dos boêmios, a dos pescadores e a dos marinheiros – Navarro estará em todos os lugares
da cidade recolhendo traços e a vida de cada dia que, no encantamento do seu lirismo, verterá em obras de arte, seja nos desenhos,
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seja na escrita. Navarro procurará de forma original, – ao se filiar
a uma proposta brasileira de explorar o Brasil, na linha de Portinari, Di Cavalcanti, Pancetti, também ao escrever as suas crônicas
e contos (Navarro foi poeta, cronista e contista) – acompanhar a
literatura expressa na poesia e nas crônicas de Vinicius de Morais,
nos romances de Graciliano Ramos e Guimarães Rosa, entre outros, seus contemporâneos. No teatro, além de realizar montagens
com o grupo de teatro amadores, da peça de Sartre, O muro, e
de Ariano Suassuna, Cantam as harpas de Sião, foi autor de suas
próprias peças, cenógrafo, figurinista, diretor e ator. O teatro efervescente dos anos 1950 e 1960 teve seu espelho no Rio Grande do
Norte por obra também de Newton Navarro Bilro5.
Navarro participou de tudo. Quando surgiram as escolinhas
de arte, que se fundaram em todo o Brasil, Navarro trouxe o
modelo para Natal e instalou a Candido Portinari em 1961.
Foi quando conheceu Salete, professora de artes, com quem
se casaria. Ao mesmo tempo que dispersava todo o seu poder
criativo, Navarro também sorveu a vida como um torvelinho,
era frequentador de todos os bares da cidade, onde reunia
amigos. A vida boemia foi vivida nos seus extremos, Navarro se
considerava um existencialista e entendia que o poder de criação
5
FERNANDES, Marcelo. Navarro, o ator, a cena e o teatro. In: ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo. RUBIANO, Helton (Org.). Saudade de Newton
Navarro. Natal: Edufrn, 2013.
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pertencia à entrega à vida e que o clima de poesia e boemia eram
fruto do poder de inspiração. Navarro considerava a atitude
boemia imprescindível à arte6 e gastou a vida como ninguém,
e produziu como nunca. Os contos inéditos revelam que muito
antes da publicação do primeiro livro em 1961, o livro de contos
O solitário vento do verão, Navarro já escrevia. O que pode levar
a crer que ele começou a sua carreira de pintor e desenhista ao
mesmo tempo que começou os primeiros passos na literatura.
É a partir da obra literária que Navarro começa a sair do
silêncio. Em 1998, a Federação das Indústrias do Rio Grande
do Norte (FIERN) lança Navarro obra completa7, reunindo em
dois volumes toda a publicação literária de Newton Navarro até
então. Constam na edição todos os títulos: Subúrbio do silêncio
(1953), ABC do cantador Clarimundo (1955), O solitário vento do
verão (1961), 30 crônicas não selecionadas (1969), Os mortos são
estrangeiros (1970), Beira-rio (1970), Do outro lado do rio, entre
os morros (1975), De como se perdeu o gajeiro Curió (1978) – com
exceção da sua obra teatral, ainda inédita. Navarro então volta à
cena literária, toda a sua obra publicada se encontrava esgotada. O
Sebo Vermelho, edições de Abimael Silva, também trata de trazer
6
LYRA, Carlos (Coord.). Memória Viva de Dorian Gray Caldas, Newton Navarro Bilro, Leopoldo Nelson. Natal: EDUFRN, 1998.
7
NAVARRO, Newton. Navarro obra completa. Natal: Fundação José
Augusto: FIERN, 1998, 2 volumes.
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para circulação em fac-símiles, em 2010, Do outro lado do rio, entre
os morros8; e em 2011, Beira-rio9 e ABC do cantador Clarimundo10.
A obra de Navarro passa novamente a circular. No entanto,
ainda carece de estudos que se debrucem sobre os aspectos literários, linguísticos, sociais, históricos e biográficos (da cidade do
autor e do autor). Na sequência, a editoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Edufrn), em edição organizada por
Helton Rubiano e Gustavo Sobral, republica O solitário vento do
verão11, que integra uma coleção com trabalhos inéditos para a
bibliografia navarreana.
O solitário vento do verão ganha um posfácio12, uma tentativa
de apresentar o autor para os novos leitores e de situar a obra no
contexto em que foi escrita e publicada; concomitantemente, organizado por Angela Almeida, Gustavo Sobral e Helton Rubiano,
é publicado um volume com depoimentos (fruto de entrevistas)
com amigos de Newton Navarro, Saudade de Newton Navarro13,
8
NAVARRO, Newton. Do outro lado do rio, entre os morros. Natal:
Sebo Vermelho, 2010.
9
NAVARRO, Newton. Beira-rio. Natal: Sebo Vermelho, 2011.
10
NAVARRO, Newton. ABC do cantador Clarimundo. Natal: Sebo Vermelho, 2011.
11
NAVARRO, Newton. O solitário vento do verão. Natal: Edufrn, 2013.
12
SOBRAL, Gustavo. Quando sopra um solitário vento do verão... In:
NAVARRO, Newton. O solitário vento do verão. Natal: Edufrn, 2013.
13
ALMEIDA, Angela; SOBRAL, Gustavo. RUBIANO, Helton (Org.).
Saudade de Newton Navarro. Natal: Edufrn, 2013.
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uma tentativa de recuperação da vida e obra do artista pela memória dos que conviveram com Navarro e dos que se debruçaram
sobre a sua vida e a sua obra em que se revelam facetas pouco
conhecidas de Newton Navarro, como a sua atuação no teatro. Na
mesma coleção, Paulo de Tarso Correia de Melo e Gustavo Sobral
lançam (inéditos em livro) uma coletânea com poemas não publicados e crônicas veiculadas em jornal por Navarro e colecionadas
por Paulo de Tarso14. No mesmo ano, para se somar à profusão de
novos trabalhos de e sobre Navarro, a jornalista Sheyla Azevedo
propõe um ensaio biográfico: Navarro, um anjo feito sereno15.
A obra de Navarro volta completamente à cena literária do
Rio Grande do Norte, movimentando lançamentos dos livros e
eventos que evocam a sua produção literária. Durante a Semana
de Ciência, Tecnologia e Cultura (CIENTEC) 2013, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o estande da Editora Universitária foi todo voltado à sua obra; e a primeira leitura poética
de trechos dos livros publicados é realizada na Academia Norte
-Rio-Grandense de Letras, da qual Navarro foi imortal. As últimas
duas décadas foram, em se tratando do contexto editorial do Rio
Grande do Norte, de republicações e publicações. Navarro paira
como unanimidade pela qualidade literária do seu trabalho.
14
NAVARRO, Newton. Sete poemas quase inéditos & outras crônicas
não selecionadas. Organizadores Paulo de Tarso Correia de Melo e Gustavo
Sobral. Natal: Edufrn, 2013.
15
AZEVEDO, Sheyla. Navarro, um anjo feito sereno. Natal: Edufrn,
2013.
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Os temas e a forma explorados por Navarro sobrevivem e
a leitura da sua obra permite inseri-lo na literatura moderna
potiguar16. Sua obra plástica também é destaque. No raro contexto
de publicação de catálogos e, sobretudo, de uma obra dispersa,
a pesquisa, reunião e organização pela artista e pesquisadora
Angela Almeida17, catalogando a obra plástica de Navarro é de
extrema importância. Além de dispersa nos acervos particulares
e ameaçada de extinção pelas condições materiais em que fora
produzida, é pela primeira vez, possível de ser vista em conjunto,
compondo um legado documental e um registro necessário para
perenidade de Newton Navarro.
A toda esta coleção Navarro, – que a editora da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte imprime o seu mérito de registro,
promulgação e divulgação – parte integrante do acervo patrimonial
literário do Rio Grande do Norte, a oportuna publicação destes
contos inéditos, O boi Careta e a morte do cavalo baio, vem não só a
acrescentar mais uma bibliografia, mas também, propor um novo
olhar sobre a obra literária de Newton Navarro. O livro consta de
sete contos escritos entre 1949 e 1966, ou seja, compreendem o
período anterior à publicação dos seus dois primeiros livros em
16
DUARTE, Constância Lima; MACEDO, Diva Cunha Pereira de
(Org.). Literatura do Rio Grande do Norte: antologia. Natal: Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto, Secretaria de Tributação,
2001.
17
ALMEIDA, Angela (Org.). Newton Navarro: os frutos do amor amadurecem ao sol. Natal: Edufrn, 2015.
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versos, o livro de poemas Subúrbio do silêncio (1953) e ABC do
cantador Clarimundo (1955) e os livros de contos O solitário vento
do verão (1961), e antecede o seu último livro de contos Os mortos
são estrangeiros (1970).
O livro O boi Careta e a morte do cavalo baio traz sete contos e segue a mesma estrutura dos anteriores18. Paulo de Tarso
Correia de Melo fez a escolha do título. Outra característica comum aos livros anteriores, todos eles trabalham a mesma temática: solidão, incerteza, violência, angústia, são alguns temas, e se
desenvolvem no mesmo estilo literário, são textos curtos em que
predominam as imagens visuais. Navarro foi um criador de paisagens na literatura. A presença das cores é marcante, a descrição
dos detalhes nas cenas literárias também enriquecem o quadro. O
primeiro conto, “O boi careta”, é de 1949, mesmo ano da sua badalada exposição, o que leva a crer que o escritor nasceu junto ao
desenhista. Se, pode considerar pela data o primeiro conto escrito, Navarro nele já se revela um escritor preparado, com domínio
sobre as técnicas de escrita, certo da sua escolha temática e do
seu estilo. A estrutura do conto é muito semelhante à dos contos
que estão no primeiro livro, o ambiente predominante é o sertão.
Navarro explora em “O boi Careta”, a visualidade, trabalha a oposição entre a secura da terra e a chuva que se anuncia, o clarão do
dia e o escuro da noite. A cor é uma presença marcante: a terra
18
Em O solitário vento do verão, Navarro reuniu seis contos; em Os
mortos são estrangeiros, sete.
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vermelha, o azulão do céu, o voo preto dos urubus, o escampado
cinzento; e os sons: o barulho do chocalho, o urro do boi, o chiado
das cascavéis. O discurso indireto livre é outra marca, as personagens, sejam os homens, ou os animais, expressam seus dilemas,
incertezas, angústias, medos, solidões.
O cavalo baio de Navarro se encontra com o Burrinho pedrês
de Guimarães Rosa19. Ambos, o cavalo e o burrinho vivem a velhice, estão à espera da morte, já decadentes, no fim da vida. “Agora,
porém, estava idoso, muito idoso. Tanto, que nem seria preciso
abaixar-lhe a maxila teimosa, para espiar os cantos dos dentes. Era
decrépito mesmo a distância: no algodão bruto do pelo – sementinhas escuras em rama rala e encardida; nos olhos remelentos,
cor de bismuto, com pálpebras rosadas, quase sempre oclusas, em
constante semissono; e na linha, fatigada e respeitável – uma horizontal perfeita, do começo da testa à raiz da cauda em pêndulo
amplo, para cá, para lá, tangendo as moscas”. Era este o burrinho
de Rosa, que bem vive o mesmo fim, do cavalo de Navarro: “Da
vida, somente, na solidão do ermo ensolarado, o cavalo baio. Um
geral de tristeza. No pelo ralo e velho o sinal de um tempo amargo
de viver. Tinha os olhos fundos na cacimba das olheiras que as
moscas inquietavam. A cauda esfiapada abanando, como se com
esse gesto irrequieto ajudasse a soprar do vento vagabundo. As
orelhas já não se alteavam mais, caídas que estavam para esconder
19
2001.
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as oiças dos rumores da pouca vida que o cercava. Era um cavalo
dos mais abandonados. Com uma corda de solidão infinita”.
A mesma correspondência está nas cachorras Tainha e Aparecida de Navarro e a cachorra Baleia de Graciliano Ramos20. As
cachorras representam a brutalidade do homem, que é muito mais
bicho que o animal. Baleia: “A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi-se desviando, até ficar no outro
lado da árvore, agachada e arisca, mostrando apenas as pupilas
negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela,
esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do
canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse
de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns
passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou
o gatilho. A carga alcançou os quartos de Baleia, que se pôs a latir
desesperadamente”. Tainha, de Navarro: “Silvino atira o pé e chuta o animal magoado. Agora Tainha late alto. Como num choro,
quase sem grito. Cai se contorcendo e cisca a areia mole do morro.
O brilho alegre dos seus olhos esmaece. As costelas parecem mais
expostas sob o couro cinzento. Silvino mantém a mesma indiferença, tira uma baforada forte, bochecha a fumaça e solta num
longo espiral de fumo...”.
Graciliano Ramos é uma influência duradoura nesta fase
que começa em 1949 com o conto “O boi careta” e termina em
20
2009.
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1970 com a publicação do livro Os mortos são estrangeiros. A obra
contista de Navarro, neste período, apresenta uma unidade que
transpassa divisibilidade nestes três livros. O primeiro, O solitário
vento do verão, termina na cidade fictícia de Rosário, que aparece
em quase todos os contos, e na mesma cidade começa o livro seguinte, Os mortos são estrangeiros. Navarro agrupa a sua obra em
conto numa continuidade retomada em cada livro.
Se os contos foram separados para cada livro deve-se ter
como uma questão de publicação; a obra em conto de Navarro é
uma só e deve ser lida em seu conjunto. Uma pista é a republicação, por Navarro, entende-se proposital, de um conto de um livro
no outro, firmando ainda mais a continuidade21. Outros pontos
coadunam para construir esta unidade. Os animais são personagens recorrentes e principais: boi Milonga, boi Careta, galo amarelo, cavalo baio, e as cachorras Tainha e Aparecida. E quando
não marcam a narrativa numa perspectiva simbólica, os patos, no
conto “Os patos”, que trata da repressão. Também há contos a partir de objetos: “A arma”, “Pão de milho” e “A cadeira”.
Temas que também permeiam o livro de poemas Subúrbio
do silêncio: o morto e a morte, a composição em que se destaca o
cenário, poesia que Navarro exercita em trânsito com a sua ficção.
Também o mar e os animais estão presentes (sapo, aranha, abelha)
motivos que continuam a aparecer nos poemas esparsos. Navarro
21
O conto “Os cavalos” aparece em O solitário vento do verão e em Os
mortos são estrangeiros.
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não interromperá com este livro a sua atividade poética, que coexistirá com as suas crônicas, os seus contos e os seus desenhos.
Canto ao poeta Renato Caldos é de 1966, o poema As roupas é
de 1950 e Canção antiga de 1952 e Os presentes (1987)22; e o livro
ABC do cantador Clarimundo é de 1955.
O conto de Navarro desta fase explora uma só linha temática,
um estilo e uma forma. O tema é, predominantemente, a vida no
sertão, a forma é o conto curto, em torno de uma personagem
central e do drama vivido. O estilo é conciso, a exemplo do romancista Graciliano Ramos, no entanto, diferente do mestre por
um aspecto: Navarro é um grande construtor de paisagens. Navarro não fez uma mera reprodução literária ou apropriou-se da
forma deste escritor ambientando-a à cor local. Há inspiração sem
prejuízo para originalidade. Nestes aspectos se filia à vanguarda
da literatura de sua época, desenvolvendo um estilo próprio tanto
na primeira fase, que compreende os três livros de contos O solitário vento do verão, Os mortos são estrangeiros e O boi Careta e
a morte do cavalo baio; quanto na segunda, em que se juntam os
livros Beira-rio, Do outro lado do rio, entre os mortos e A morte do
gajeiro Curió.
Navarro trouxe para a sua literatura a sua capacidade de observação do desenhista e pintor. O pano de fundo, o quadro, e
22
Todos os poemas publicados no livro Sete poemas quase inéditos &
outras crônicas não selecionadas. Organizadores Paulo de Tarso Correia de
Melo e Gustavo Sobral. Natal: Edufrn, 2013.
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muitas vezes a história do conto, é o próprio ambiente criado por
ele com a presença da cor e as mudanças sutis que tornam os contos da primeira fase peças de extrema beleza e apuro descritivo. A
literatura é a expressão em que reuniu toda a sua multiplicidade
artística, o escritor está impregnado pelo artista plástico e pelo
teatrólogo. Navarro tinha 21 anos em 1949, neste período a ficção
regionalista de Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz e José Lins
do Rego imperava. Navarro também procura estabelecer contato com escritores brasileiros; fragmentos de correspondência nas
orelhas dos dois volumes de Navarro obra completa23 sinalizam, de
alguma forma, que os romancistas Jorge Amado e Érico Veríssimo
e o poeta Carlos Drummond leram os seus contos.
Jorge Amado: “Caro Newton, você é um porreta. Bom no desenho, bom na literatura. ‘Pão de milho’ é um conto muito bonito,
assim como ‘Os mortos são estrangeiros’, duro e denso. Em
realidade, gostei de todo o livro. ‘Os cavalos’, por exemplo, com
o menino Pedro a olhar as ancas dos animais. Parabéns.” Érico
Veríssimo: “Newton Navarro: Eu quisera ter mais tempo para lhe
dizer do quanto gostei de seu Os mortos são estrangeiros, a começar pelo título. Santo Deus! Esse Nordeste brasileiro é um viveiro
de escritores. Creio que é dessa zona que nos tem vindo os melhores narradores. Sua prosa, meu caro Newton, é de uma precisão,
duma concisão que me lembra a do Graciliano. Seca e despojada
23
NAVARRO, Newton. Navarro obra completa. Natal: Fundação José
Augusto: FIERN, 1998, 2 volumes.
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como a paisagem nordestina. Mas rica e bela não apesar mais por
causa disso... Parabéns!”. Carlos Drummond de Andrade: “Prezado Newton Navarro: Seus contos foram para mim uma surpresa
boa. A começar pelo caso do boi Milonga, com traços paisagísticos que iluminam a narrativa (‘o grupo esguio das carnaúbas que
espana o claro do tempo’) e a notação rápida, dizendo mais que
a circunstanciada informação da morte do animal (‘o rastro da
cobra na areia frouxa’). Vi imagens de cinema em suas histórias.
A bela gravura sensual de ‘Os cavalos’ deixa marca na lembrança.
Você soube ligar terra, bichos e gente em trama sensível de palavras. Pena que o livro seja tão breve: fica-se desejando mais”.
Navarro fará uma opção por este caminho literário. O sertão
é a porta de entrada e o caminho em que traçará a sua literatura
pelos próximos vinte anos (1949-1970). No entanto, na contramão
de Rachel de Queiroz de O Quinze e de Graciliano em Vidas secas,
Navarro construirá a sua literatura não como imitação de estilo,
mas com períodos literários em que não só importam as ações e
os fatos para a composição de uma narrativa. O conto é um gênero
predominantemente narrativo, e ganha em Navarro a construção
de um cenário e a composição de cenas cinematográficas. Navarro
é capaz de descrever as cenas em planos. A paisagem também tem
movimento, que Navarro alcança sem perder a força da expressão
e sem perder a concisão. O conto “O boi Careta” se passa entre a
mudança do tempo, o dia está claro e o céu anuncia nuvens, uma
chuva virá? E a passagem do dia para a noite. O vocabulário é outro
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destaque na sua obra. Navarro, além de pecar pelo preciosismo,
empregando os termos próprios do universo do sertão, também
se vale da oralidade, há ocorrências de “tou”, para “estou”, “pras”,
para “para as”, entre outras, alcançando a verossimilhança.
Os contos de Navarro têm este movimento independente
da ação das personagens. O conflito em cena é, senão, solitário,
na presença apenas do homem e do animal, ou de apenas um
deles e do pensamento, como a história do boi Careta. Chico sai
à procura do boi perdido, desgarrado do rebanho naquela seca,
e vai aflito, temendo a tragédia que se anunciará; só há Chico,
o espaço e os seus pensamentos. Navarro filia-se ao realismo
em voga, com Graciliano aprende a extrair a dor, a violência, o
conflito, a resignação. Chico está conformado quando encontra o
animal morto. Como Graciliano, Navarro faz do seu personagem,
também um narrador.
E assim será em todos os contos que se inscrevem nas obras
desta nomeada primeira fase. Navarro encontrou um campo propício na cidade para a literatura. Entre 1944 e 1961, diversos lançamentos apresentaram uma nova geração de escritores e poetas
que farão a literatura do Rio Grande do Norte nas décadas seguintes: Zila Mamede, Sanderson Negreiros, Berilo Wanderley, Celso
da Silveira, Myriam Coeli, Luís Carlos Guimarães, Deífilo Gurgel,
Augusto Severo Neto, Oswaldo Lamartine de Faria. Acompanha
também, no caso de Navarro, a instauração definitiva da arte moderna em Natal. Navarro é um caso raro, e talvez único, de um
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artista que produziu com originalidade, continuidade e qualidade
notável tanto desenho e pintura quanto literatura. Numa terra
de poetas – ele mesmo publicando um livro de poemas – e de
cronistas, ele mesmo um cronista diário, Navarro fará uma opção
acertada na literatura pelo conto. Um gênero pouco explorado e
sem notoriedade na literatura do Rio Grande do Norte até então24.
Newton Navarro praticará a crônica nos jornais à Rubem
Braga e à Vinicius de Morais, com o tema do cotidiano, a vida
na cidade. Não bastasse, firmar-se-á um agitador cultural da
cidade aliado ao clima propício do governo municipal nas mãos
de Djalma Maranhão, que institui as Praças da Cultura, inclusive
construindo uma galeria de arte (depois demolida) na praça
André de Albuquerque, na Cidade Alta; e no governo estadual,
que publicará uma coleção de ensaios e poesia promovendo também o I Festival do Escritor Norte-Rio-Grandense25. Navarro
também criará as condições propícias para que a cultura, arte e
literatura movimentassem a cidade. Navarro promoverá exposições coletivas, incentivará o trabalho dos artistas, escreverá crônicas para os jornais, apresentará peças e escreverá peças, publicará
livros de poesia e contos, participará de um concurso literário26,
24
GURGEL, Tarcísio. Informação da literatura potiguar. Natal: Argos,
2001.
25
CASTRO, Marize. O silencioso exercício de semear bibliotecas. Natal:
Una, 2011.
26
O ABC do cantador Clarimundo, vencedor do primeiro prêmio de
poesia Câmara Cascudos, concurso promovido pela prefeitura municipal de
Natal no ano de 1955.
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fará desenhos de capa para os livros dos amigos, balançará a vida
cultural da cidade, e também será parte integrante da primeira
antologia de contistas do Rio Grande do Norte (1966)27.
O livro de contos Os mortos são estrangeiros (1970) encerra
a primeira fase da sua literatura. Uma segunda fase totalmente lírica, que se considera de difícil categorização em gênero,
se crônica, se conto, se ensaio biográfico, se guia da cidade, se
memória, em que se funde a poesia, o conto e a crônica. Todo
o exercício literário anterior prepara esta fusão que redundará
em dois livros: Beira-rio e Do outro lado do rio, entre os morros
que se completam. Mais uma vez, são trabalhos independentes
que se constituem como partes de um livro só. Apenas o rio os
separa. Misto de biografia da cidade, história da praia do cais, do
rio e da praia da Redinha, as personagens são ele mesmo, Navarro, e os seus temas, o mar, o rio, os pescadores e os boêmios, a
vida na beira do rio, seja no cais, ou na outra margem (o cenário
e o ambiente dos dois livros), é a própria literatura despojada das
amarras. Navarro deixa o sertão e segue a caminho do mar.
27
CASTRO, Nei Leandro de (Org.). Contistas do Rio Grande do Norte.
Natal, 1966. Capa de Newton Navarro. Estão presentes contos de 13 contistas. O conto “Os patos” que sairia no livro de contos Os mortos são estrangeiros consta nesta antologia. Na apresentação do contista Newton Navarro, Nei
Leandro escreve que aquele tempo, 1966, Navarro era já autor de uma novela
ainda não publicada, só seria em 1976, De como se perdeu o Gajeiro Curió e do
livro de crônicas nunca publicado Três negros e um samba.
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Navarro já é dono do próprio traço literário compondo uma
narrativa híbrida e sem igual na literatura do Rio Grande do Norte.
Ninguém nunca fará um Beira-rio. Navarro abandona os mortos,
os conflitos, a dor, o sofrimento, a angústia e o sertão da primeira
fase e vem a abraçar a vida da cidade. São os tipos pitorescos de
quem encontra na leitura de Jorge Amado uma chave para composição de um quase romance. A literatura de Navarro passa a ser
ele. Os capítulos despojam-se de títulos. O livro é um contínuo.
Uma única história, a da própria vida. Navarro está impregnado
da vida e compõe uma ode à Redinha: “Da pedra mais afoita do
cais, pedra limosa e escura, o sujeito procura descobrir, ao certo,
de onde chega a noite anoitecida. Se dos altos cumes da cidade,
se da linha do mangue, com a bocarra úmida de suas gamboas;
se das encostas verdes do Refoles ou quem sabe, das bandas do
Forte dos Reis Magos, onde a barra entre pontos de luz, é saída e
entrada para os longes do mundo?”28, e literalmente se consagra
um escritor da cidade.
A cidade é a sua vida e dela extrai os seus motivos, seja a
paisagem do rio, as ruas, o cais, a praia, o mar, o folclore, os
amigos e o bar, a literatura de Navarro passa a ser o registro de
bordo da cidade e da sua vida, para finalmente assumir a sua
condição de mito e pairar na lenda como personagem da cidade:
28
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“estas anotações, à maneira de um logbook, poderiam começar
na Confeitaria de Olívio Domingues – ‘mestre’ Olívio –, continuar seus cursos até à casa do compadre Zé Arruda (caldo de
feijão verde, panelada, buchada, manjuba frita, que o ‘tio’ Vitor
traz da Barra), alcançar o meio da Avenida, no balcão hospitaleiro de Araújo, onde Silvio Caldas deu entrevista, bebeu e cantou
e onde o Poeta Sanderson distribuiu amostras grátis de Poesia;
e por fim o nosso BEIRA-RIO, porto de ir e voltar, hospedaria,
acolhida, chegada dos ‘guerreiros’[...]”29.
Beira-rio é um espaço literário. Se Rosário, a cidade fictícia em que se desenlaçam a maioria dos contos ambientados no
sertão, é a recriação do sertão de Angicos, terra da sua infância,
Beira-rio é o Potengi e o cais. Aqui a literatura de Navarro se
revelará em toda a sua experimentação, conquistada a partir do
primeiro conto. Aparecida é um emblema, um elemento dessa
fusão dos seus textos que torna a sua literatura uma continuidade, um quase romance composto por contos que compartilham
de um mesmo universo. “Aparecida” se repete tanto em O boi
Careta e a morte do cavalo baio quanto em Beira-rio. Comparar os dois textos que tratam de Aparecida é também encontrar
o percurso de um autor nas suas questões e escolhas. Navarro
lega assim, na literatura, o próprio exercício da escrita quando
29
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se confrontam supressões de parágrafos, acréscimos, escolha de
palavras, construção de frases. Navarro revela a literatura não
só na obra criada, escrita e publicada, mas também na própria
engenharia do fazer literário. Assim é possível pensar Navarro
por completo.
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