MARIA VALÉRIA REZENDE

Maria Valéria Rezende nasceu em 1942, em Santos (SP), onde morou até os 18
anos. Em 1965 entrou para a Congregação de Nossa Senhora - Cônegas de Santo
Agostinho. Sempre se dedicou à educação popular, primeiro na periferia de São
Paulo e, a partir de 1972, no Nordeste. Viveu no meio rural de Pernambuco e da
Paraíba e, desde 1986, mora em João Pessoa. Já esteve em Angola, Cuba, França
e Timor, entre outros países, convidada a falar sobre seus projetos sociais. Maria
Valéria estreou na ficção em 2001, com o livro de contos Vasto mundo. Depois,
escreveu livros infanto-juvenis e o elogiado romance O Voo da guará vermelha. A
autora, que costura referências das culturas erudita e popular, “é uma revelação
em nossas letras”, como disse Frei Betto.
A experiência de Maria Valéria com a dor do analfabetismo e também com
a educação de jovens e adultos foi o mote para O voo da guará vermelho. “Uma
personagem se apaixona por aprender a ler e a outra descobre um sentido para
sua vida, ensinando”. A autora constrói no livro o encontro de Irene, uma nordestina
que vira prostituta em São Paulo, com Rosálio, um servente pedreiro. Dona de uma
escrita inventiva e conhecedora da realidade de “Rosálios” e “Irenes”, Maria Valéria
fez uma obra poética e forte, que dispensa trivialidades.
Nos contos de Vasto mundo, seu primeiro livro, Maria Valéria apresenta
“causos” do povo nordestino, em que trata de amores e dores, da geografia local e
da crença fácil no que transcende o explicável. A autora também escreve para crianças e jovens, tanto poemas quanto histórias
ficcionais, em que aborda temas como o medo, a lealdade e as relações sociais, sempre com humor e criatividade.

PRINCIPAIS OBRAS

Romances
O Voo da Guará Vermelha – 2005.
Quarenta Dias – 2014.
Outros Cantos – 2016.

Contos & Crônicas
Modo de Apanhar Pássaros à Mão – 2006.
Uma Aventura Animal – 2013.
Vasto Mundo – 2001.

Infantil & Juvenil
O Arqueólogo do Futuro – 2006.
O Problema do Pato – 2007.
No Risco do Caracol – 2008.
Conversa de Passarinhos – 2008.
Histórias daqui e d'acolá – 2009.
Hai-Quintal – 2011.
Ouro Dentro da Cabeça – 2012.
Jardim de Menino Poeta – 2012.
Vampiros e outros sustos – 2013.

QUARENTA DIAS

“Quarenta dias no deserto, quarenta anos.” É o que diz (ou escreve) Alice, a
narradora de Quarenta dias, romance magistral de Maria Valéria Rezende, ao anotar
num caderno escolar pautado, com a imagem da boneca Barbie na capa, seu mergulho
gradual em dias de desespero, perdida numa periferia empobrecida que ela não
conhece, à procura de um rapaz que ela não sabe ao certo se existe.
Alice é uma professora aposentada, que mantinha uma vida pacata em João
Pessoa até ser obrigada pela filha a deixar tudo para trás e se mudar a Porto Alegre.
Mas uma reviravolta familiar a deixa abandonada à própria sorte, numa cidade que lhe
é estranha, e impossibilitada de voltar ao antigo lar. Ao saber que Cícero Araújo, filho
de uma conhecida da Paraíba, desapareceu em algum lugar dali, ela se lança numa
busca frenética, que a levará às raias da insanidade.
“Eu não contava mais horas nem dias”, escreve Alice em Quarenta dias, um relato
emocional e profundo. “Guiavam-me o amanhecer e o entardecer, a chuva, o frio, o sol,
a fome que se resolvia com qualquer coisa, não mais de dez reais por dia (...) Onde
andaria o filho de Socorro? a que bando estranho se havia juntado, em que praça ficara
esquecido?”

