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25º Festival internacional de Curtas Metragens de São Paulo 

Crítica Curta 

O muro do arrebatamento 
25 de agosto de 2014 

por Ivan Ribeiro 

Vivemos em uma época em que grupos religiosos, sejam eles ligados a qualquer crença, têm sido 
arquitetos de ações diversas e mudanças relevantes para a sociedade, ao redor do mundo, de um 
modo geral. Entenda “relevantes para a sociedade” por diversos aspectos. Proporcionando ajuda 
humanitária a populações necessitadas e devastadas pela miséria ou proporcionando guerras 
intermináveis. Propagando o amor ao próximo, a compreensão e, no mínimo, a tolerância ou 
disseminando preconceitos e ódio. Discutindo, junto à sociedade civil, temas de interesse público como 
o aborto, por exemplo, ou procurando impor seus preceitos e regras através de alianças e “cartadas” 
políticas. 

No Brasil, onde a constituição declara que o Estado é laico (neutro ou imparcial no campo religioso, não 
apoiando ou discriminando nenhuma religião e não permitindo que nenhuma delas interfira em decisões 
sociopolíticas), temos visto, incoerentemente, o crescimento da influência cristã, sobretudo dos 
evangélicos, sobre as práticas políticas e ações do governo. Isso fica evidente em determinadas 
situações como, por exemplo, na inauguração do Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de 
Deus (IURD), no bairro do Brás, na cidade de São Paulo, ocorrida oficialmente em 31 de julho de 2014, 
cerimônia à qual estiveram presentes diversos políticos brasileiros de alta cúpula, incluindo o prefeito da 
cidade, o governador do estado e a presidenta da nação. Presenças de importância estratégica no 
evento em ano de eleições. 

Os líderes evangélicos e suas bancadas políticas no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas 
e Câmaras de Vereadores, têm cada vez mais demonstrado seu poder e influência em assuntos vitais 
de interesse comum da sociedade deste país. A construção do já citado Templo de Salomão, além de 
ser obra de interesse dos fieis da IURD por se tratar de mais um local de orações e prática religiosa 
diária, foi também vista pela mídia e diversos segmentos da sociedade como uma demonstração física 
e visual deste poder. 

E é sobre o surgimento desse “colosso arquitetônico” em plena região central da maior cidade do país 
que trata o preciso, sucinto e, ao mesmo tempo, assustadoramente poético, Salomão, curta-metragem 
dos diretores Miguel Antunes Ramos e Alexandre Wahrhaftig, também responsáveis pelo roteiro, 
produção, fotografia e edição do filme. 

É por meio de imagens dos tapumes que cercam as obras do imenso templo que os diretores nos 
apresentam a monumentalidade do que está para surgir. Os tapumes são decorados com plácidas 
ilustrações do prédio que terá suas instalações erigidas no local. Gigantescas colunas, paredes 
imponentes de pedra impenetrável, paisagismo e arquitetura de deixar qualquer crente ou ateu sem 
fôlego e de pêlos eriçados, por onde, nas mesmas imagens, passeiam pessoas felizes, sorrindo, casais 
de mãos dadas com seus filhos, fieis tão pequenos perplexos diante da grandeza da obra de Deus (e 
dos homens), ofuscados não pelo sol que os acolhe, mas pelo matiz dourado do templo que acolhe e 
ofusca ainda mais. 
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Contrastando com os painéis que protegem a construção e a enchem de mistério e promessas de 
dádivas sem fim estão os transeuntes que passam pelo bairro, em frente aos tapumes. Pessoas 
comuns. Gente que vai de lá para cá atrás de seus afazeres diários, de seus empregos, preocupações 
cotidianas, vidas que seguem enquanto aguardam (ou não) a conclusão das obras atrás do muro. 
Gente que continua existindo e sobrevivendo independentemente do que é erguido no local. 

Da construção do templo só ouvimos os sons de máquinas, tratores, escavadeiras, martelos, serras, 
ferramentas tão humanas que darão forma a obra tão divina. A brilhante direção de som do filme deixa 
no imaginário do espectador a realidade por trás daquelas tapadeiras que exibem o que foi idealizado 
por seus engenheiros e arquitetos. Mesclada ao som dos trabalhadores, começa a crescer, em off, a 
voz de um pastor que prega maravilhas. O pastor, possivelmente repleto da inspiração do Espírito 
Santo, se empolga cada vez mais, num ritmo e intensidade crescentes, exaltando-se e exaltando o 
poder (de sua fé) de Deus: 

“Depois da tempestade vem a bonança”. “É preciso existir guerra para que haja vitória”. 

Os tapumes já não existem mais. Andaimes imensos, intrínsecas teias enormes de barras de ferro, 
emaranhados de madeira, pregos e metal santos surgem na tela diante dos olhos extasiados ou 
indignados do espectador da sala de cinema. 

O Templo de Salomão vai surgir, o templo está de pé, Aleluia! 

Enquanto isso, as pessoas na rua apenas passam. E param. E seguem. 

E Salomão, sem fazer qualquer crítica contrária nem apologia à construção do Templo ou à IURD e 
seus representantes, deixa para o espectador a responsabilidade da reflexão. O que é necessidade real 
e o que é dispensável? O que é fundamentalismo e o que é fé? O que é realidade e o que é utopia? O 
que está à vista o que se faz oculto? O que é caridade e o que é ostentação? O que é divino e o que é 
humano? 

Mas uma certeza fica. Este deus tem uma nova casa na Torre de Babel que é esta cidade sulamericana 
com nome de santo. Paraíso para uns, inferno para outros tantos. 

Hosana nas alturas!!!!! 

Salomão está na mostra Panorama Paulista 3 no Festival de Curtas 2014 

 

Extraído de http://kinoforum.org.br/criticacurta/o-muro-do-arrebatamento/ 

 

------------------------------ 

Crítica Curta  é um projeto da Associação Cultural Kinoforum que acontece anualmente no Festival 
Internacional de Curtas metragens de São Paulo. 

Desde 2005, o projeto convida alunos de escolas de audiovisual parceiras do Festival para refletir sobre 
o curtas-metragem e escrever a respeito. Assim, os alunos assistem aos filmes brasileiros e latino-
americanos selecionados e produzem textos críticos. 

Até 2012, a coordenação da oficina esteve a cargo de Sergio Rizzo e os textos eram publicados em um 
jornal tabloide distribuído na sessão de encerramento do Festival. Os alunos que já participaram do 
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projeto eram convidados, no ano seguinte, a continuar participando com textos para este blog. A partir 
de 2013, Heitor Augusto assumiu a coordenação e o Blog Crítica Curta torna-se o espaço principal da 
oficina, possibilitando o contato mais próximo dos realizadores com os textos produzidos sobre seus 
filmes durante o evento. 

A navegação é simples: na parte superior da home page estão os posts mais recentes. Do lado direito 
da metade inferior da home você poderá procurar por textos usando tags (nome do filme, nome do 
diretor, nome do autor, tema do curta etc). À direita de cada página há a nuvem de tags, que aponta os 
tópicos mais comentados nos textos. 

Participantes do Crítica Curta 2014 

Amanda Martinez (FAAP) 
Andreia Saracchi Figueiredo (Cásper Líbero) 
Arthur Ivo (Unicamp) 
Beatriz Couto (FAAP) 
Beatriz Modenese (Cásper Líbero) 
Bianca Elias Mafra (Senac) 
Camila Fávaro (FAAP) 
João Gabriel Vilar Cruz (Senac) 
Lucas Navarro (FAAP) 
Mylena Santos Dantas (Cásper Líbero) 
Pither de Almeida Lopes (Anhembi) 
Plínio Chaparin (ECA-USP) 
Samuel Baptista Mariani (Unicamp) 
Thiago Zygband (Unicamp) 
Valeria Tedesco (Senac) 

Participantes do Crítica Curta 2013 

Marina Moretti (Senac) 
Belisa Marques de Lima (Senac) 
Bruno Marra (Senac) 
Camila Fink (PUC) 
Ivan Ribeiro (ELCV Santo André) 
João Pedone (ECA-USP) 
Leonard Gonçalves de Almeida (ELCV Santo André) 
Nicolle Reuter (FAAP) 
Peri Semmelmann ELCV Santo André 
Rafael Marcelino 
Alice Mayumi Tsukamoto (Cásper Líbero) 
Letícia Fudissaku (Cásper Líbero) 
Mariana Vieira Gregório (ECA-USP) 
Kleber Franzoso de Oliveira (ELCV Santo André) 
Tadeu (ELCV Santo André) 
Matheus Rego (FAAP) 
Thiago Garcia (FAAP) 
Julia Lacerda (PUC) 
Nicolie Amphiprion (PUC) 
Thais Andrade (PUC) 
Beatriz Moura (Senac) 
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Raquel Arriola (Senac) 
Henrique Rodrigues Marques (UFSCar) 
Carol Neumann (Unicamp)Pablo Gea (Unicamp) 
Rodrigo Faustini (Unicamp) 
Ricardo Corsetti (Anhembi) 
Erico Botelho (Anhembi) 
Malu Andrade 
Daniel Simião (Metodista) 
Guilherme Savioli (ECA-USP) 

Participantes do Crítica Curta 2012* - http://kinoforum.org.br/criticacurta/aqui-o-jornal-da-edicao-2012/  

Tablóide  
Amanda Zamora Bernardo 
Belisa Marques de Lima 
Bruna Mass 
Bruno Marra 
Clarice França 
Domenica Di Gangi 
Eleonora Del Bianchi 
Guilherme Agostini Cruz 
Ivan Ribeiro 
João Pedone 
Júlia de Andrade Longo 
Julia Tereno 
Juliana Teles 
Leonard de Almeida 
Loiane Vilefort 
Nicolle Reuter 
Pedro Riera 
Peri Semmelmann 
Renato Duque 
Tereza Temer 

Blog 

Camila Fink 
Carlos Alberto Farias 
Gabriel Ribeiro 
Isabela Maia 
Luiza Folegatti 
Rafael Marcelino 
Renato Batata 
Rodrigo Ferro 

 

Extraído de http://kinoforum.org.br/criticacurta/sobre/ 
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*Aqui, o jornal da edição 2012 

srizzo / 3 de setembro de 2012 

Na edição de 2012, os participantes da oficina Crítica Curta foram convidados a redigir textos críticos 
sobre os filmes apresentados no Festival Internacional de Curtas-metragens de São Paulo. O resultado 
foi a publicação de um tabloide, distribuído ao final do evento. 

Ao todo 20 alunos de oito escolas de audiovisual escreveram sobre os curtas exibidos na Mostra Brasil, 
Panorama Paulista, Mostra Latino-americana, Oficinas Kinoforum e Mostra KinoOikos. Para baixar o 
tabloide, clique aqui. 

Como revela a leitura dos 51 textos publicados nesta edição, esses jovens têm em comum apenas a 
faixa etária e o interesse em se dedicar à mesma área de atuação profissional. Suas ideias em relação 
ao cinema – e, em recorte mais amplo, ao audiovisual contemporâneo – são muito distintas. Tamanha 
diversidade possibilita compreender um pouco melhor as principais tendências de pensamento hoje em 
circula-ção nas escolas paulistas de audiovisual e, possivelmente, alguns dos valores políticos e 
estéticos mais próximos à geração que começa a chegar ao cenário da produção. 

Boa leitura! 

(Sergio Rizzo) 

 

Extraído de http://kinoforum.org.br/criticacurta/aqui-o-jornal-da-edicao-2012/ 


