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Apresentação – Edy Lima
Em nome do pai
Silêncios no escuro
A cobra na cabaça
Os cabelos de Melissa
Balaio de cabeças
O novo jardim
A praga
A santa que fugiu do altar
Vorita, a mulher agulha
Encontro no mar marcado
Condensação e deslocamento
A maldição de Afrodite
Do outro lado da linha do trem
O que a vitrine guarda
A lição do tempo
Em busca do pai

APRESENTAÇÃO

O prazer de ler algo especial. É isso o que a
gente sente ao mergulhar nos contos de Maria
Viana, que ao surgir com seu novo livro faz uma
espécie de reinvenção do Realismo. Ela é estudiosa do Naturalismo e defendeu dissertação de
mestrado sobre a obra de Aluísio Azevedo.
Aqui em seus contos de estreia o enfoque é
realista, abordando o mundo pobre e sofrido de
personagens perdidas na solidão da espera da
chuva para plantar e de muitas outras solidões
de lugares esquecidos no mapa. Todavia, a solidão maior é a vai dentro de cada personagem,
nessa luta pela busca de recursos para a parca e
miúda sobrevivência. Essa solidão interina, que
impossibilita a comunicação, se entrelaça com
a dura realidade externa, fazendo da vida destas
personagens um drama sem trégua.
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Apresentação

Dessa maneira, Maria Viana faz a mescla literária entre o dentro e o fora; o imediato e os
fatos estranhos, repletos de crendices, que são
encaixados com maestria no real por ela reinventado, incorporando mistérios que fazem parte dessas vidas, com a força de coisa conhecida.
Com o livro Silêncios no Escuro Maria Viana marca seu lugar entre os novos escritores de
maneira muito promissora. Ela não é uma promessa, já é um acontecimento e os votos que se
podem fazer é que nos ofereça outros trabalhos
com essa força de renovação.
Edy Lima
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