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Cinco anos após Aurora (Elle Fanning) des-
pertar do sono profundo, a agora rainha dos 
Moors é pedida em casamento pelo príncipe 
Phillip (Harris Dickinson). Ela aceita o pedido 
e, com isso, parte rumo ao reino de Ulstead 
ao lado de Malévola (Angelina Jolie), no in-
tuito de conhecer seus futuros sogros, John 
(Robert Lindsay) e Ingrith (Michelle Pfeiffer). 
O jantar entre eles deveria ser de celebração 
entre os reinos, mas os interesses de Ingrith 
vêm à tona quando é criado um atrito com 
Malévola e os demais seres mágicos.

MALÉVOLA 2

PROGRAMAÇÃO

MALÉVOLA 2
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 14h30min (somete 19, 20 
e 23/10), 16h45min, 19h e 21h15min.
Cine Shopping Germânia, sala 1 (3D): 14h (somente 18, 
19, 20 e 23/10), 16h50min, 19h e 21h.

ABOMINÁVEL 
Cine Santa Cruz, sala 2: 15h (somente 19, 20 e 23/10).
Cine Shopping Germânia, sala 2 (3D): 14h40min (so-
mente 19, 20 e 23/10).

CORINGA
Cine Santa Cruz, sala 2: 17h, 19h15min e 21h30min.
Cine Shopping Germânia, sala 2: 16h40min, 18h50min 
e 21h10min.

DIVULGAÇÃO

Cinema

Esta coluna leva um 
nome que tem muito em 
comum com Harold Bloom, 
crítico literário e professor 
norte-americano que mor-
reu na segunda-feira, aos 89 
anos, um exemplo de quem 
carregava uma biblioteca 
na cabeça. Coincidente-
mente, conheci o mestre 
a partir de sua coluna no 
extinto caderno Mais!, da 
Folha de São Paulo, mesmo 
nome deste suplemento do 
Arauto. Aliás, Bloom era um 
arauto da alta literatura e 
atacava ferozmente os que 
defendiam fatores extralite-
rários, principalmente os 
politicamente corretos, 
para avaliar um livro, 
o que ele denominou 
de Escola do Ressen-
timento.

Harold Bloom era 
uma hipérbole ambu-
lante. Consta que lia 
incríveis 400 páginas 
por hora, devido a sua 
memória fotográfica. Ti-
nha uma paixão enorme 
pela literatura, uma fé cega 
em Shakespeare e não eco-
nomizava elogios rasgados 
aos escritores de seu câ-
none pessoal que se torna 
ocidental. Essas e outras 
características o transfor-
maram num grande crítico, 
talvez o maior de todos, 
num grande professor e 
num grande ensaísta, pu-
blicando calhamaços como 
“Shakespeare: a invenção 
do humano”, com quase 
900 páginas, ou “Gênio: os 
100 autores mais criativos 
da história da literatura”, de 
mais de 800 páginas. Sua 
obra visa analisar o maior, 
o melhor, o supra sumo, 
como se pode ver no tão 

adorado e ao mesmo tem-
po detestado “O cânone 
ocidental”, de 700 páginas, 
em que analisou escritores 
que para ele são os melho-
res, “obrigatórios em nossa 
cultura”, conforme escre-
veu no prefácio, lembrando 
que cânone é o que serve 
de modelo, o padrão e, no 
sentido religioso do termo, 
o que deve ser aceito sem 
ser questionado, um dog-
ma. E quem somos nós para 
discordar de Harold Bloom?

Mais modes-
to na extensão (200 pági-
nas), “Abaixo as verdades 
sagradas” é uma boa dica 
para começar a ler o autor, 
pois traz resumidamente 
algumas de suas ideias, 
como a visão de que a 
poesia é a forma essencial 
de conhecimento, mais do 
que qualquer crença, ou 
a do agon literário, que é, 
nas suas palavras, “a luta 
de cada indivíduo para res-
ponder ao tríplice problema 
concernente às forças em 
disputa do passado e do 
presente: mais? Igual a? ou 
menos que?”. Ou seja, o 

poeta tem um embate com 
aqueles que vieram antes 
dele, o que Bloom chama 
de “angústia da influência”.

Duas obras também 
mais acessíveis foram lan-
çadas no Brasil: “Onde está 
a sabedoria?” e “Como e 
por que ler?”, que servem 
como guia de leituras. Neste 
último, escreve: “Lemos não 
apenas porque, na vida real, 
jamais conheceremos tan-
tas pessoas como através 
da leitura, mas, também, 
porque amizades são frá-
geis, propensas a diminuir 
em número, a desaparecer, 

a sucumbir em decorrên-
cia da distância, do tem-
po, das divergências, 
dos desafetos da vida 
familiar e amorosa.” 
Uma boa justificativa 
para o ato de ler.

O crítico literário 
brasileiro Wilson Mar-
tins afirmava que a 

crítica é uma espécie 
de “triálogo” entre Autor, 

Crítico e Leitor, sendo que 
o crítico faz a análise e o 
leitor faz o julgamento final. 
Harold Bloom tinha esse 
papel triplo, afinal criou 
uma voz própria ao analisar 
as obras (seu estilo é único 
na forma de escrever) e fa-
zia questão de se declarar 
um leitor apaixonado acima 
de tudo. Em “O cânone 
americano: o espírito cria-
tivo e a grande literatura” 
escreveu: “(...) só posso 
escrever tal como leciono, 
de maneira muito pessoal e 
passional. Poemas, roman-
ces, contos, peças só têm 
importância se nós temos 
importância. Oferecem-nos 
o venturoso dom de mais 
vida (...)”.

O adeus a um grande crítico


