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Maria Valéria Rezende, os ombros e a sacola de livros  

Leonardo Costaneto 

 

Conheci Maria Valéria Rezende nos corredores do Fliaraxá, em 2019, e encantou-me a 

sua simplicidade, a maneira como falou que vinha acompanhando meu trabalho como 

editor pelas redes sociais e do quanto gostava dele. Vocês precisam manter esse projeto, 

o de uma "editora de escritores", disse-me ela na ocasião. Não entendi muito bem, mas 

ela explicou: as editoras de escritores são aquelas que valorizam o autor, que pensam com 

ele e respeitam o seu projeto. Pode até ser de gota em gota, mas, aos poucos, as coisas 

vão melhorando e a parceria cresce! 

Eram quase nove da noite e, apesar do cansaço visível, Maria Valéria esticou um pouco 

mais a conversa, deixou comigo seu número de telefone e e-mail e pediu para que eu 

entrasse em contato. Aquela senhora pequena, frágil, falou com uma empolgação que me 

contagiou! Despedimo-nos e fui jantar com Olavo e Kátia Romano, que me esperavam, 

no restaurante do hotel, e também não acreditavam em tamanha simpatia vinda de uma 

autora premiadíssima para conosco, que estávamos – e ainda estamos – no início da nossa 

jornada editorial. 

Aquela pequena grande mulher, de sacola de feira cheia de livros no ombro, vende nos 

eventos seus próprios livros? Perguntei, durante o jantar, mais tarde, aos amigos. 

Responderam que sim. Terminado o jantar, fomos a um piano-bar encerrar a noite e 

brindar à grande autora que nos chegava. Não, não acreditávamos, e o assunto invadiu-

nos o sono e o café na manhã, no dia seguinte. 

Não houve dificuldades no contrato, Nas curvas do caminho, um menino diferente..., saiu 

em setembro de 2019. O livro conta a saga de Biel e sua família unida em torno do garoto 

que se comunica com o mundo pintando a casa, a rua, a cidade. O lançamento do livro 

foi agendado durante o FLI-BH, no Parque Municipal. Combinei com Maria Valéria de 

ir buscá-la na casa da madrinha um pouco antes do evento. Ao descer do prédio, ela e sua 

sacolinha, cheia de livros seus! Me dá aqui, deixa que eu levo. Que nada, menino! Já 

estou acostumada, todo evento que vou por esse Brasil afora, ela vai comigo à tira colo! 

Mas Maria Valéria, está pesada... Tô acostumada. Deixa, deixa..., responde-me 

atravessando a rua. 

Durante a tarde de autógrafos, sob o sol bonito de setembro, Maria Valéria conversou 

com a turma, contou histórias, abraçou velhos amigos, sempre com os livros na sacola, 

ao ombro. O muito que fazia era puxá-la mais para o lado para poder caprichar numa 

dedicatória. Com Maria Valéria, venho reforçando a crença de que a grandeza de um 

autor não mora só nos prêmios que ele tem ou possa ganhar, mas na consciência de que 

os livros são companheiros e devem andar lado a lado, sempre à mão do autor e do leitor. 

Também aprendi – e essa lição é importante – que autor e editor caminham juntos, com 

livros em sacolas e caixas, sabendo que esse trabalho de formiguinha, de livro em livro, 

de mão em mão, é que pode salvar a todos nós diante de mais um desafio para quem 

produz literatura no país. Salve Maria Valéria! Seus ombros suportam o mundo! 
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