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Carmen Miranda é tema
de exposição no Sesc de
João Pessoa
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Um outro olhar sobre o Sertão
Ronaldo Correia de Brito fala ao JORNAL DA PARAÍBA sobre sua estreia em romance,‘Galiléia’, um texto mais para ‘O Céu de Suely’ do que para ‘Vidas Secas’
ASTIER BASÍLIO

Q

uando Adonias, Ismael
e Davi cruzam a estrada rumo ao Sertão dos
Inhamuns, em vez de avistarem
vaqueiros encourados em cima
de cavalos, notam, na paisagem,
mulheres em cima de motos
pastoreando o rebanho. É assim
que começa Galiléia (Alfaguarra,
2008), destruindo mitos. Este livro marca a estreia no romance
de Ronaldo Correia de Brito, um
escritor que aposta em um outro
olhar sobre o Sertão.
Cearense de Saboeiro,Ronaldo
está radicado há décadas no Recife. O autor será adaptado por Luiz
Fernando Carvalho no projeto de
minisséries ‘Quadrante’, da Rede
Globo. Com a Paraíba, Ronaldo
mantém ligações afetivas e estéticas. O curtametragem Tempo de
Ira, codirigido pela atriz Marcélia
Cartaxo, é baseado em um conto
dele. O próximo espetáculo do
Grupo Piollin será feito a partir de
textos dos seus livros de contos, O
Livro dos Homens e A Faca.
A escrita de Ronaldo tem
muita proximidade com o cinema. Mas, a fotografia de sua trama está mais para O Céu de Suely
(2006, Karim Aïnouz) do que para
Vidas Secas (1963, Nelson Pereira
dos Santos). Perguntado sobre

essa relação com a sétima arte,
Ronaldo disse que sempre viu
muito cinema, mas Galiléia é literatura,“por mais que eu crie imagens”. “É possível que o romance
se alinhe com esse novo olhar
sobre o Brasil, ou se você preferir,
sobre o Nordeste. O meu recurso
de escrita é mesmo sujar o que já
parecia acabado, imutável. Não
devo fidelidade a nenhum cânone
literário. Busco escrever sobre o
que me parece a verdade. Porém,
como pergunta o personagem
Adonias: o que é verdade na Galiléia?”, diz o escritor ao JORNAL
DA PARAÍBA.
No romance, a comitiva de
primos vai para Galiléia celebrar o aniversário do avô,
Raimundo Caetano, que
está em seu leito de morte. A todo momento, a
escrita de Ronaldo
dá a impressão
de estar revisitando
os grandes
temas da
l ite r at u r a
nordestina e
a sua própria
obra também. Após
um assassinato, Adonias, narrador do romance, esconde-se num quarto onde
um seu antepassado, João

Domísio, também se refugiu ao
matar a esposa, Donana. Adonias
encontra com o fantasma de seu
tio numa cena epifânica que lembra muito o Bergman de Fanny &
Alexander (1982).
“Viver entre
fantasmas foi
sempre algo
bem natural para
mim.
Meu
avô
ma-
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terno Pedro Zacarias de Brito
morreu com 42 anos, mas o retrato dele no caixão ficou na parede
principal da casa de minha avó. E
ele continuou pela casa e conversava com a família como se estivesse vivo. O tratamento
que dou aos mitos em
Galiléia está mais
próximo do que
vemos no filme
O Sétimo Selo, de
Bergman, mesmo
se tratando de literatura”.

Ronaldo contou que foi muito doloroso voltar a essa história
familiar que tanto o marcou, o
assassinato de Donana pelo esposo João Domísio. “Esses nomes
são fictícios. Eu defendo a teoria
de que essas histórias familiares
nunca nos deixam em paz, que as
carregamos como uma maldição
e que tendemos a repeti-las”.
Adonias é médico, mora em
Recife, porém é do Sertão dos
Inhamuns. À primeira vista, muitas semelhanças entre escritor
e personagem, mas é bom não
cair no truque e Ronaldo avisa:
“É preciso insistir que não sou
Adonias e temos muito pouco em
comum”. Outro personagem que
lembra muito uma figura real, é o
tio Salomão. Assim como o escritor Ariano Suassuna, Salomão
aprecia ferros de marcar
gado, é fã da literatura
russa e tem “tem delírios míticos sobre a mistura
dos ibéricos,
índios e negros, dando
origem ao
povo do sertão”.

Ronaldo revela, todavia, que
não teve nenhuma intenção de
criar um personagem inspirado
em Ariano, apesar de estimá-lo e
admirá-lo muito. “Sem nenhuma
dúvida tio Salomão é o personagem mais íntegro, honesto e
coerente do romance. Mas inspirei-me nos meus próprios tios
e na correspondência mantida
por Câmara Cascudo e Mário de
Andrade, que discorre sobre os
mesmos assuntos defendidos por
tio Salomão.”
A cena final do livro é surpreendente: Adonias, carregando
a imagem de um santo em uma
procissão numa das mãos e uma
garrafa de cachaça na outra, é
cercado por motoboys que lhe
impedem o caminho. “É verdade,
Galiléia possui um final surpreendente, sobretudo porque nada do
que se possa imaginar ou desejar
ao longo da leitura acontece. E o
leitor não fica frustrado, apenas
surpreso”.
Ronaldo Correia de Brito,
com Galiléia, inaugura um novo
território mítico na literatura
brasileira: o sertão contaminado
de elementos da urbanidade e do
pós-modernismo.

CONEXÃO PARAÍBA Ronaldo Correia de Brito já teve um conto transformado
em curta por Marcélia Cartaxo e terá livros adaptados para o teatro pela Piollin
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