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IDENTIDADES E TERRITÓRIOS EM TRÂNSITO NA FICÇÃO DE 

RONALDO CORREIA DE BRITO  

Analice de Oliveira Martins (IFF) 

RESUMO: A prosa ficcional do cearense Ronaldo Correia de Brito, seja nos contos de Faca 
(2003) e Livro dos Homens (2005), seja no romance Galileia (2008), explora os tensos diálogos 
entre a ambientação sertaneja e a esfera urbana, entre tradição e modernidade, entre localismo e 
cosmopolitismo, a partir de situações fronteiriças e de personagens em trânsito. Nesse sentido, 
uma das grandes questões da prosa de Brito tem sido insistir na representação do sertão como 
um lugar de passagem, atravessado por deslocamentos e abandonos, incapaz de agarrar o 
homem a terra. Nesse contexto, observa-se não apenas a reestruturação de uma ordem 
econômica de produção, mas sobretudo um traço mais crônico, sinal de que os tempos 
irremediavelmente mudaram, acentuando a mobilidade e suas implicações para a formação das 
identidades culturais. É desses atravessamentos e hibridizações que trata a ficção de Ronaldo 
Correia de Brito. O conceito de lugar identitário, relacional e antropológico, postulado por Marc 
Augé (1994), pode ser associado ao sertão da prosa regionalista de 30, ao qual os personagens 
de Vidas Secas, por exemplo, mesmo acossados pela seca e pela miséria, desejavam estar 
plantados, criando raízes e agarrando-se a terra. O deslocamento compulsório em direção à 
cidade grande era antes de tudo uma estratégia de sobrevivência, não um desejo de errância. O 
sertão da Galileia de Brito não é relacional, é lugar de passagem e de fluxos. Um lugar em que, 
como diz o personagem Adonias, estão todos sempre de passagem ou de saída. Perceber o 
sertão como um “não-lugar”, na acepção de Augé, fratura o discurso localista da tradição 

regionalista brasileira, embaralha e tensiona as fronteiras entre campo e cidade, configurando 
um palco de tensões entre a herança rural e o futuro apocalíptico das cidades, segundo Karl Erik 
Schøllhammer (2011). 

Palavras-chave: Identidade cultural. Não-lugar. Território. Trânsito. 

   

Em Cultura e Imperialismo (1995), Edward Said alerta para a circunstância de 

que nenhum indivíduo está fora ou totalmente ausente da luta pela geografia e que tal 

luta é complexa e interessante porque não se restringe a soldados e canhões, mas 

abrange também ideias, formas, imagens e representações. 

A geografia atravessa a produção ficcional do escritor Ronaldo Correia de Brito, 

seja pela constituição de paisagens e cenários, seja pela possível vinculação a uma 
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tradição de contornos regionalistas. Tanto numa condição quanto noutra, o sertão dos 

Inhamuns, o Cariri e o Crato oferecem uma espécie de localização discursiva.  

O mundo entrevisto e reinventado pela ficção de Brito elege, portanto, uma 

geografia, como ponto de vista, em que serão tensionados os diálogos que se 

estabelecem entre realidades não excludentes, como afirma o autor depoimento ao 

jornal O Povo1: “O meu sertão é a paisagem através da qual eu interpreto o mundo, o de 

hoje, o globalizado, o que rompeu com as tradições. (...) Meus personagens migram, 

sofrem o embate com as outras culturas”. 

  Na condição de migrantes, os personagens em trânsito do romance Galileia 

(2008) colocam em cena territorialidades que se reconfiguram em espaços superpostos. 

O conceito de territorialidade vai além do de território e de espaço, pois diz respeito às 

múltiplas formas de apropriação que o indivíduo pode mobilizar e agenciar no seu 

cotidiano. Se este indivíduo se encontra em trânsito, estabelecendo múltiplos 

pertencimentos com seu território de origem e com os outros atravessados por fronteiras 

simbólicas e cambiáveis, terá sempre sua identidade cultural revista. 

Para explorar os tensos diálogos entre a ambientação sertaneja e a esfera urbana, 

entre tradição e modernidade, entre localismo e cosmopolitismo, já estabelecidos nos 

contos de Faca (2003) e Livro dos Homens (2005), Brito lança-se na empreitada do 

romance Galileia (2008). 

O romance narra o retorno de três primos Adonias, Davi e Ismael à casa do 

patriarca, o avô Raimundo Caetano, na qual todos passaram a infância. Homens da 

cidade e do mundo, viajantes e estrangeiros, fazem o caminho de volta ao sertão do qual 

fugiram como “aves de arribação”, segundo o avô. A celebração do aniversário do 

patriarca moribundo é o mote da viagem. O reencontro com um passado que não 

esconde culpas, mágoas, violência e tragédia é temido pelos três assim como o sertão 

com o qual se deparam. 

São as ruínas de um passado opulento, de latifúndios com até doze mil cabeças 

de gado, que são vislumbradas pelas janelas da caminhonete que os traz de volta. Com a 

agricultura e a pecuária falidas, o sertão descortinado aos olhos dos personagens é outro. 

                                                           
1Entrevista publicada no jornal O Povo, em 09/05/2005, e reproduzida em 
www.revista.agulha.nom.br/ronaldobrito. 
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Os tempos mudaram, como diz, sobre a terra e os filhos, o dono de uma birosca à beira 

da estrada: “Não existe mais roça, nem eles querem, não existe mais gado, nem eles 

querem. Tem a cidade sem emprego” (BRITO, 2008, p.38). 

O sertão descrito pela ficção de Brito é agônico, sua grandeza épica pertence a 

uma outra ordem econômica do Brasil. Já o sertão contemporâneo se assemelha à 

periferia da cidade grande. Vive às margens de uma efetiva modernização, ainda que 

beneficiado por ela. Celulares, games, internet, motocicletas e mototáxis encurtam as 

distâncias, mas não preenchem o vazio de empregos, nem incluem o sertanejo 

marginalizado. Se antes era o flagelo da seca, agora a prostituição como resultado de 

uma modernização excludente. 

As tradições culturais locais servem tão somente para encenações. Roupa de 

couro e chapéu na cabeça são tristemente adereços para o xaxado, não correspondem 

mais ao exercício de uma função. Até os aboios de vaqueiro são ouvidos apenas nos 

programas de rádio. O sertão arcaico é apenas imagem, simulacro: o quarto de fabrico 

de queijo na Galileia, por exemplo, arruinou-se, as prensas lembram esqueletos de 

dinossauros, lembranças da fartura de leite: 

Nos fogões de lenha não se torra café nem manteiga, nem se produz 
sabão da gordura de porcos e bois. Panelas de barro e cobre, cuias, 
jarras, potes e alguidares perderam a função. Minguaram, substituídos 
sem saudades por plásticos e acrílicos (BRITO, 2008, p.70) 

Seria temeroso, no entanto, afirmar que o sertão ficcionalizado por Brito seja 

apenas uma paisagem e um cenário em ruínas, pano de fundo para discussões mais 

universalizantes. A fortuna crítica tem feito coro a esse olhar, embalada, sem dúvida, 

pela voz do próprio escritor, cujas entrevistas ajudam a construir tal discurso de 

autoridade. 

Penso que uma das grandes questões temáticas da prosa de Brito tem sido insistir 

na representação do sertão como um lugar de passagem, de trânsito, atravessado por 

deslocamentos e abandonos, incapaz de agarrar o homem a terra. A paisagem desolada e 

arruinada de agora em nada lembra os “inventários do passado”, “quando os Inhamuns 

eram uma terra rica, cheia de pasto, em que não parava de chegar gente” (BRITO, 2008, 

p. 73), como afirma o personagem Ismael. Nesse contexto, observa-se não apenas a 

reestruturação de uma ordem econômica de produção, mas sobretudo um traço mais 

acentuado, sinal de que os tempos irremediavelmente mudaram a partir dos intensos 
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fluxos migratórios, da aceleração da mobilidade em um mundo globalizado. É desses 

confrontos e hibridizações que fala Brito, da construção de identidades culturais 

atravessadas por territórios e temporalidades que se superpõem. 

Nesse sentido, o conceito de lugar identitário, relacional e antropológico, 

postulado por Marc Augé, pode ser associado ao sertão da prosa regionalista de 30, ao 

qual os personagens de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, por exemplo, mesmo 

acossados pela seca e pela miséria, desejavam estar plantados, criando raízes e 

agarrando-se a terra. O deslocamento compulsório em direção à cidade grande era antes 

de tudo uma estratégia de sobrevivência, não um desejo de errância. O sertão da Galileia 

de Brito não é relacional, é lugar de passagem e de fluxos. Um lugar em que, como diz 

Adonias, estão todos sempre de passagem ou de saída. Perceber o sertão como um “não-

lugar”, na acepção de Augé, fratura o discurso localista da tradição regionalista 

brasileira, embaralha e tensiona as fronteiras entre campo e cidade, configurando, como 

propõe o pesquisador Karl Erik Schollhammer, um palco de tensões entre a herança 

rural e o futuro apocalíptico das cidades. Para o crítico, na ficção brasileira 

contemporânea, a questão regional tem aberto mão do interesse pelos costumes, pelas 

tradições e pelas características etnográficas. 

Interessa-me aqui discutir, em especial, como os personagens, os primos 

Adonias, Davi e Ismael (“vaqueiros desesperados, comboys voltando de planícies 

lunares”- BRITO, 2008, p.135), encenam a rasura das fronteiras entre as imagens do 

sertão como lugar de fixidez e a cidade como espaço da mobilidade. Interessa-me 

sobretudo afirmar que, na ficção de Ronaldo Correia de Brito, o sertão é mais discurso 

do que geografia, mais local de enunciação do que paisagem física, porque abrange, 

segundo afirma Said, ideias, formas, imagens e representações. 

Quando chegam à Galileia, sequer tiram as bagagens do carro, pois estão de 

passagem. São, como diz Adonias, visitantes arredios ou “estrangeiros para si mesmos” 

na emblemática imagem conceitual que Julia Kristeva (1994) emprega para dar conta do 

estranhamento das múltiplas pertenças. Sem deixarem de ser do sertão, ainda que o 

quisessem, carregam-no como um mal sem cura: “o sertão a gente traz nos olhos, no 

sangue, nos cromossomas. É uma doença sem cura” (BRITO, 2008, p.19), como dispara 

Ismael. 
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Embora Davi encarne o eleito pelo clã, aquele sobre o qual todos os mimos se 

desvelam, é a ele que Brito confere o discurso menos localista, seja do ponto de vista da 

pertença à terra sertaneja, seja do ponto de vista existencial. Ansioso por outros espaços 

que pudessem dar vazão aos seus desejos. Não desconhece, entretanto, que o destino de 

qualquer viagem é sempre a solidão, vista por um prisma paradoxal: “Em cada uma das 

viagens que fiz experimentei a angústia e o deleite de sentir-me sozinho, cercado de 

gente falando um idioma que não é meu” (BRITO, 2008, p.192).  

  A familiaridade com o anônimo é um traço recorrente nos processos de 

globalização e de desterritorialização do sujeito contemporâneo. O fortuito do encontro, 

acalentado pela internet, é a estratégia mais confortável para Davi, aquele que se 

revelará uma espécie de anjo exterminador, sob a aura de eleito. 

O estranhamento no seio familiar o lança em uma solidão desejada que as 

viagens poderiam concretizar: “Minha bagagem era essa agonia, uma insatisfação que a 

família desconhece” (BRITO, 2008, p.195). Davi encarna o homem em trânsito 

constante para quem a paisagem da traumática infância se superpõe a qualquer sensação 

de exílio, como afirma: “não precisava estar fora de casa para experimentar o mesmo 

desconforto, a solidão, a procura. Era um exílio fugaz, uma paisagem enxergada pela 

janela de um trem bala, um orgasmo que se desfazia num instante” (BRITO, 2008, 

p.196) 

Davi nascera em São Paulo, longe da Galileia e dos familiares. Aparentemente 

era o mais desgarrado de todos. Mas, por estranho que pareça, para o músico, o sertão 

permanecia como memória residual, impossível de ser apagada, absoluta e despótica, 

aderida ao corpo e à pele:  

... contemplo um território desconhecido, mas o meu corpo é o 
mesmo, e ele mantém a referência de uma paisagem interna, que 
prevalece, e é tão absoluta que não posso olhar nada sem comparar 
com essa memória residual. Durante as duas viagens, sentia-me uma 
escultura fora do lugar de seu museu de origem, em exposição 
itinerante por outras galerias, deslocado, sem foco (BRITO, 2008, 
p.197) 

Já para Ismael, o filho bastardo de Natan, adotado pelo avô Raimundo, a 

errância sempre foi compulsória, estratégia de sobrevivência à morte. Temido e 

impetuoso, seus deslocamentos não foram um abandono voluntário das raízes, do 

sangue dos índios kanela, mas o espaço que lhe coube na organização familiar. Se sobre 
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ele pesava, apesar do amor e da proteção do avô, a sina do maldito, a suspeita do 

estupro do meio-irmão Davi, não lhe restara outra alternativa que não a fuga. Sem ser 

dos Inhamuns, já que nascera no Maranhão, talvez fosse o filho mais amante daquelas 

terras, exímio conhecedor dos nomes das plantas e dos ventos. O desterro na gélida 

Noruega só reforçou a sensação de que, embora reivindicasse para si um lugar na 

família, já que era um Rego Castro, com vocação para a façanha e para o perigo e a 

Galileia lhe pertencesse também, nenhum lugar lhe cabia. Sem saber para onde ir, 

continuava sem lugar, como desabafa com Adonias: “Você não imagina o que é voltar 

para o meio de uma gente que não é mais a sua, que não o reconhece e você não sente 

nada por ela, a não ser o desprezo” (BRITO, 2008, p.132).  Nesse sentido, como 

reconhece o intelectual da diáspora Stuart Hall, nenhum retorno é possível, e a casa está 

definitivamente perdida. A condição de imigrante, ao contrário da escolha de Davi, era 

para Ismael a ausência de futuro em qualquer outro lugar. Para ele, o preconceito 

ocidental em relação ao resto do mundo era uma verdade bem mais explícita do que 

para o irmão louro, de pele branca, para quem o sertão constituía uma memória residual. 

Adonias, o médico, saído dos Inhamuns aos cinco anos, criado no Recife, 

homem declaradamente urbano e cosmopolita, para quem a aproximação do sertão 

causava fascínio e repulsa, sempre carregou a culpa de ter traído sua terra natal, ao fazer 

novas escolhas: “Culpava-me por ter abandonado o sertão. Mas aqui estão todos de 

passagem ou de saída. É o que sinto agora” (BRITO, 2008, p.72). É pelas lentes desse 

sentimento ambíguo e doloroso em relação ao sertão, que retorna, qual ave de arribação, 

ainda uma vez para a festa do aniversário do moribundo avô Raimundo Caetano, 

paralítico e decrépito, como a devastada e arruinada Galileia. 

A ele atribuíam a intenção ficcional de narrar a história do clã. Dizia-se, no 

entanto, um remendador de histórias, aquele que preencheria com a imaginação a 

heráldica sertaneja, o que reverteria o bloco de notas de Davi, tecendo com “rolos e fios 

de pensamento”, os buracos deixados pelas traças na biblioteca do avô, abrindo gavetas 

e baús. Aquele que se julgava o portador de uma biografia medíocre, agarrado aos livros 

desde a infância, criança frágil para épica sertaneja, sentia-se impotente para qualquer 

projeto de fôlego, por isso sabiamente alinhava-se aos fabuladores, aos que revertem 

genealogias e tratados, preenchendo lacunas e adensando anotações. 
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É no espaço da escrita do romance, que talvez seja o próprio Galileia, que 

Adonias, o personagem narrador, buscará entender a si mesmo explorando as tensões 

entre o arcaísmo de um sertão que não existe mais e o do presente, assemelhado à 

periferia das cidades grandes, como propõe também o pesquisador Joelson Santiago 

Santos em sua dissertação, ao afirmar que o espaço sertanejo encenaria as problemáticas 

urbanas num ambiente excêntrico. 

Adonias e a sua pretensa narrativa simbolizam os trânsitos entre o sertão e a 

cidade, entre o localismo e o cosmopolitismo:  

Vago numa terra de ninguém, um espaço mal definido entre campo e 
cidade. Possuo referências do sertão, mas não sobreviveria muito 
tempo por aqui. Criei-me na cidade, mas também não aprendi a ginga 
e o sotaque urbanos. Aqui ou lá me sinto estrangeiro. (BRITO, 2008, 
p.160) 

 É possível afirmar, então, que Ronaldo Correia de Brito, ao perseguir a tônica 

da tensão entre um universo agrário, pré-moderno, patriarcal, imobilizado em códigos 

reificados e um outro urbano, moderno, cosmopolita e desenraizado não incorre no 

equívoco de polarizações extremadas, não faz do primeiro universo o repositório de 

uma pureza original e essencialista, nem do segundo a medida impune do 

desenraizamento cosmopolita. Sua prosa rasura territórios e reconfigura territorialidades 

a partir do trânsito de suas personagens. 
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