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Para ir de mal a pior, a Família Addams pre-
cisa se preparar para receber uma visita de 
parentes ainda mais arrepiantes. Mas a mis-
teriosa mansão deles parece estar com os 
dias de maldade contados. O clã assustador 
mais querido dos cinemas está de volta nessa 
animação baseada nos quadrinhos de Charles 
Addams.

A FAMÍLIA ADDAMS

PROGRAMAÇÃO

A FAMÍLIA ADDAMS
Cine Santa Cruz, sala 1 (3D): 13h45min (somente 01/11), 
14h (somente 05/11), 14h20min (somente 02 e 03/11), 
16h, 17h45min e 19h30min.
Cine Shopping Germânia, sala 1 (3D): 14h30min (so-
mente 02, 03 e 06/11), 16h10min (somente 02, 03 e 
06/11), 17h45min e 19h20min.

MALÉVOLA 2
Cine Santa Cruz, sala 1 e 2: 14h10min (3D, somente 
06/11), 14h10min (somente 05/11), 14h30min (somente 
01, 02 e 03/11) e 21h (3D).
Cine Shopping Germânia, sala 1 (3D): 21h (somente 
02, 03 e 06/11).

CORINGA
Cine Santa Cruz, sala 2: 16h45min, 19h e 21h15min.
Cine Shopping Germânia, sala 1: 21h (exceto 02, 03 e 
06/11).

O EXTERMINADOR DO FUTURO
Cine Shopping Germânia, sala 2: 14h20min (somente 
02, 03 e 06/11), 16h40min (somente 02, 03 e 06/11), 
19h e 21h15min.

DIVULGAÇÃO

Cinema

“O crítico literário só tem 
um partido: o partido da 
literatura”, escreveu Álvaro 
Lins no prefácio ao primeiro 
volume do seu Jornal de 
crítica, de 1941. Essa afir-
mação do grande mestre 
está estampada na parede 
a minha frente, acima do 
computador, junto com 
outras tantas anotações 
que me guiam. Nas elei-
ções do ano passado, fiz de 
tudo para não esquecê-la. 
Apesar de não ser a rigor 
um crítico literário, afinal 
escrevo sobre livros de 
forma amadora, sou fiel à 
literatura. É minha única 
ideologia, é meu único 
partido, é minha única 
religião.

Infelizmente, vejo 
nos literatos brasilei-
ros uma subserviên-
cia cega às ideolo-
gias. Tudo é maior do 
que a literatura para eles. 
Quando um escritor ganha 
um concurso literário, por 
exemplo, seu discurso e 
entrevistas dão ênfase à 
situação do país, à defesa 
de políticos, a opiniões 
sobre assuntos polêmicos, 
enquanto que o fazer li-
terário, a construção de 
personagens ou mesmo 
as leituras que o inspiram 
ficam em segundo plano, 
se é que isso tudo chega a 
ser mencionado.

A oportunidade de colo-
car a literatura em primeiro 
lugar é desperdiçada. Essa 
atividade, que tão pouco 
espaço tem, cede seu lugar 

a assuntos que já estão 
sempre na pauta diária.

O mesmo ocorre em 
vestibulares, Enem e mes-
mo nos prêmios literários 
(como o Nobel). Ora, as uni-
versidades que trazem em 
suas listas de leituras obri-
gatórias letras de música 
(seja MPB ou Rap), tirando 
lugar da poesia, só fazem 
dar espaço para algo que já 
tem um público específico, 
perdendo a chance de 

apresentar aos leito-
res outros poetas que não 
têm tanta visibilidade. No 
Exame Nacional do Ensino 
Médio, há poucas questões 
de literatura propriamente 
dita (a elaboração artística 
da palavra). Já o Nobel che-
gou a premiar um cantor 
e compositor, Bob Dylan, 
pela qualidade literária de 
suas canções, sendo que 
ele já recebeu diversos ou-
tros prêmios musicais, que 
por sua vez não dão espaço 
para a poesia. E aqueles es-

critores que dedicam suas 
vidas a fazer literatura, a 
escrever livros para serem 
lidos em primeiro lugar, são 
cada vez mais menospreza-
dos, inclusive nas poucas 
oportunidades que teriam 
para brilhar.

Voltando à questão po-
lítica, é difícil aceitar o en-
gajamento de escritores 
em campanhas e defesas 
de partidos, ainda mais 
quando deixam de escre-
ver ou, quando o fazem, é 
elaborando panfletos que, 
por consequência, não pos-

suem qualidade. Nenhum 
defesa de uma suposta 
democracia (que aqui 
no Brasil significa acei-
tar as ideias do outro) 
justifica que o escritor 
abdique de sua fun-
ção. Se o faz, deixa de 

ter independência, e o 
artista independente é 

justamente aquele que 
faz o leitor questionar o 
mundo a sua volta a partir 
de um texto que o inco-
moda, que o inquieta. A 
boa obra de arte faz isso, 
incomoda, faz pensar, mas 
não deve conduzir o leitor 
a pensar de uma maneira 
única. Isso não é arte, mas 
sim doutrinação, pregação, 
panfletagem, tudo que 
a grande literatura deve 
evitar.

Escritores: que tal es-
crever, ler, comentar suas 
leituras, fazer da literatura 
a protagonista de suas his-
tórias e nas redes sociais? 
Ela merece.

O desprezo da literatura 
por quem faz literatura


