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  A literatura é capaz de criar um canal de reflexão. 
Não que esta deva estar, segundo o escritor Darlan 
Lula, na obra em si, mas uma reflexão acionada 
pelas ações de personagens, atitudes, descrições, 
detalhes que surjam no desenrolar da leitura. 
Autor de “Pontos, fendas e arestas” (2002 - edição 
do autor), “Viera tarde” (2005 - Nankin/Funalfa) e 
“Desvios” (2008 - 7letras/Funalfa) - os dois últimos 
financiados pela Lei Murilo Mendes -, Darlan tem 
em mãos um livro de contos finalizado. “Todos os 
dias” trata da ideia da morte no imaginário do ser 
humano. “Tenho buscado outras possibilidades no 
mercado editorial para este livro, talvez essa seja 
uma das atitudes mais entusiasmadas em meu 
processo nos últimos tempos.”
   Professor e doutor em literatura comparada pela 
Universidade Federal Fluminense (UFF), Darlan 
também se dedica à produção de um romance, em 
fase de trato dos personagens e alicerce da história, 
cujo título ainda não foi pensado. “Acredito que será 
um livro difícil de ser escrito, pois quero batalhar 
muito para que a história tenha uma leveza na 
escrita”, diz. O autor percebeu que a prosa seria o 
caminho quando ela ganhou mais importância 
em sua vida literária que a poesia. “Até as minhas 
leituras tendem para esse caminho. Gosto de 
romances e contos. Ainda me policio ao ler um livro 
de poesia. Devemos lê-lo aos poucos, interiorizar 
cada poema, cada verso.” 
  Darlan busca uma escrita sóbria, uma voz própria, 
para a qual, em determinado momento - de uma 
maneira ou de outra -, os autores se voltam. “É um 
processo bastante complicado, porque buscar uma 
escrita sóbria e ao mesmo tempo refinada é difícil”, 
reflete. Nesse intuito, o autor ressalta a importância 
de deixar ao seu leitor signos de identificação 
da tradição literária, rebuscamento que está à 
margem da própria história contada. “As pessoas, 
em geral, quando vão ler um livro, o fazem pela 
história interessante. É neste momento que entra 
a linguagem para dar arcabouço literário a esta 
história. Deve haver um meio-termo. Ser acessível é 
saber equilibrar essas forças.”

  “Literatura para mim é chacoalhar o leitor, tirá-lo 
de sua zona de conforto. E a minha atração pelo 
insólito vem justamente disso. Gosto de assuntos 
que mexem com o ser humano. E, geralmente, o 
insólito, o desagradável, a dor, o sofrimento fazem 
esse estrago inicial com o leitor, para, logo em 
seguida, torná-lo uma pessoa mais humana, mais 
sensível ao outro”, avalia o mineiro, natural de 
Itacarambi (MG), em Juiz de Fora há 16 anos.
 
Rompendo a bolha regionalista
  A literatura contemporânea é vasta na opinião de 
Darlan, que acredita existirem ainda muitos bons 
escritores no “limbo”, merecedores de um cuidado 
da crítica, mas que, talvez, não souberam aproveitar 
ou não tiveram a oportunidade de conquistar um 
espaço melhor no mercado editorial brasileiro. 
Da nova safra, Darlan cita Daniel Bittencourt, 
escritor da cidade fluminense de Paraíba do Sul, 
que conseguiu o apoio da editora Patuá para lançar 
sua primeira obra. “O livro dele (‘Pornô hardcore’) 
é muito bom justamente por fugir de uma linha 
conceitual de escrita, trabalhando com profissões 
à margem, com o ‘trash’, com o fantástico”, destaca. 
“Acho esse exemplo emblemático. O cara correu 
atrás de uma editora e conseguiu.” 
  Usando a mesma lógica, Darlan propõe uma 
reflexão para as indagações sobre o fato de 
os escritores da cidade, em sua maioria, não 
buscarem apoio editorial. “Acredito eu que seja, 
geralmente, por um comodismo de haver uma 
lei de incentivo à cultura, a Murilo Mendes, que 
dê respaldo financeiro a projetos contemplados, 
mas que - não podemos nos esquecer - não 
oferece ao escritor apoio na distribuição e na 
divulgação de sua obra.” 
  É preciso, segundo ele, romper com essa “bolha 
regionalista” e tentar o mercado editorial no âmbito 
nacional. “Muita coisa boa está sendo escrita por 
aqui, e não devemos condenar uma geração nova 
inteira a ser conhecida somente em sua região”, 
dispara. “Todo escritor quer ter sua obra conhecida, 
quer ter leitores. A maioria das pessoas que fala o 
contrário, com raras exceções, esconde-se por trás 
de sua frustração. E o escritor, infelizmente, tem 
que conviver com ela em muitas ocasiões.”

Darlan se dedica a novo 
romance e tem livro de contos 
finalizado sobre a morte no 
imaginário do ser humano

Sobriedade narrativa
Darlan Lula reflete sobre os desafios enfrentados 

na busca por uma escrita própria

  Durante os fins de semana do mês de outubro, o grupo Contadores de 
Histórias do Granbery apresenta seu novo espetáculo “Viageiro, viajante”, 
com vasto repertório que contempla diversos nomes da música e da 
literatura brasileiras, como Mário Quintana, Renato Teixeira, Ferreira 
Gullar, Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa e Almir Sater. 
No evento, a plateia é convidada a recriar as histórias lançadas pelos 
contadores, participando ativamente como coautores do processo 
criativo. As apresentações, com entrada gratuita, acontecem aos sábados 
e domingos, às 20h, no auditório anexo II do Instituto Metodista Granbery 
(Rua Batista de Oliveira 1.145 - Granbery).

Contadores de histórias do Granbery 
criam universo lúdico e participativo

O mundo encantado
da imaginação

ENCONTRO DE 
COMPOSITORES

Nesta segunda, às 21h

Bar Cai & Pira
(Rua Roberto Stiegert 
16 - São Pedro)

Raízes da música
mineira 

  O Encontro de Compositores, 
uma mostra livre de trabalhos au-
torais, comemora seu sexto ano 
de atividades nessa segunda-fei-
ra, às 21h, homenageando Paulo 
Roberto Barbosa, o Paulinho Cri 
Cri, homem que dedicou sua vida 
à música mineira. Serão apresen-
tados pocket shows mostrando 
apenas suas canções, interpreta-
das por músicos amigos do com-
positor, como Roger Resende, o 
guitarrista Salim, Gibran Lamha e 
Dudu Costa. O repertório conta, 
inclusive, com uma canção iné-
dita, fruto de uma parceria entre 
o homenageado e Salim. Antes e 
após o pocket show, o palco fica 
livre para quem quiser apresentar 
até duas composições próprias.
  Paulinho Cri Cri, natural de São 
João Nepomuceno, compositor, 
violonista e baixista, deixou um 
acervo de aproximadamente 200 
músicas, entre elas “Arca de Noé 
do futuro”, premiada no festival 
de música em Juiz de Fora, em 
1982. Paulinho é também autor 

de diversos sambas-enredos ven-
cedores em carnavais de São João 
Nepomuceno.
  Referência para artistas de vá-
rias gerações, Cri Cri é influência 
reconhecida por vários músicos 
e compositores de Juiz de Fora e 
região, como Ricardo Itaborahy, 
Weber Martins, Emerson No-
gueira, Kadu Mauad, Kiko Fur-
tado e Roger Resende, que con-
fessa uma admiração especial 
pelo artista. “Paulinho foi um pai 
musical para mim. Era um músi-
co muito eclético, gostava muito 
de samba e 
música mi-
neira. So-
mos da mes-
ma cidade, 
e eu apro-
veitava essa 
proximidade 
para obser-
var seu mo-
do de tocar 
e de cantar”, 
atesta Roger.  
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Dudu Costa é uma das atrações da sexta 
edição do Encontro de Compositores

F
O

T
O

S
 D

IV
U

L
G

A
Ç

Ã
O


