
O cinema, a cápsula escura que tem o poder de nos transportar para lugares 
onde a imaginação do cineasta permitir.  

A grande tela, portal de entrada para todos os mundos, muitas vezes mágicos, 
como o caminho dos tijolos amarelos, que conduz Dorothy à Cidade das Esmeraldas, 
excêntrico, como o País das Maravilhas de Alice, atraente, como o Navio do Tesouro 
dos Goonies.  

Lugar de encontro com heróis, vilões, seres fantásticos, monstros tenebrosos ou 
bons, animais falantes, gigantes e tantos outros personagens que estarão sempre lá 
para nos provocar sensações e nos fazer embarcar com eles em suas histórias, 
viagens, aventuras.    

Um mundo lúdico onde sonhos e fantasias enchem os olhos e o coração de 
emoção desde os primórdios, onde, na primeira sessão, a imagem de um trem em 
movimento dava a ilusão de se aproximar da plateia. A cena, aparentemente tão real 
que causou susto coletivo, levando todo o público a tentar se proteger atrás das 
poltronas. Reação ingênua e encantadora, típica de olhares infantis.  

A sétima arte poderia ser facilmente comparada à infância, pois nela existe a 
mesma liberdade para experimentar, se lambuzar, brincar, fazer de conta...  Criar 
sem julgamento.  

Em um ritual cinematográfico, emprestamos o nosso coração aos personagens, 
torcemos por eles, fazemos uma travessia, onde entramos de um jeito e saímos 
crescidos, transformados pelo caminho percorrido.                   

Que as sessões de cinema sejam vistas com olhos de menino em um mundo 
repleto de possibilidades a serem descobertas na imensa tela. 

Renata Melo  
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(*) Karim Aïnouz nasceu em Fortaleza, Ceará, em 17/01/1966.  Formou-se em Arquitetura pela UNB e fez mestrado em Teoria do Cinema na 
Universidade de Nova York. Fez diversos curtas metragens muito inovadores, que circularam pelo mundo. Seus longas metragens também 
foram premiados: Madame Satã (2002), O Céu de Suely (2006) Viajo porque preciso, Volto porque te amo (2010), O Abismo Prateado 
(2013) e, agora, Praia do Futuro (2014). Dirigiu também a série Alice (2008) para HBO e um dos fragmentos de Desassossego (2010).  

A lúdica sala escura 
	  

Alice	  no	  País	  das	  Maravilhas 

O	  Mágico	  de	  Oz	  	  

Os	  Goonies	  	  

Belas Artes: A Esquina do Cinema, documentário de longa-metragem de 
Fábio Ornelas, retrata a história de um dos cinemas de rua mais tradicionais 
de São Paulo. A primeira exibição aberta ao público será dia 30/05 (sexta), às 
18 horas, na Câmara de Vereadores, e marca a vitória do movimento pela 
reabertura do cinema da rua da Consolação com a Av. Paulista. O Grupo 
Cinema Paradiso celebra tanto a reabertura do cinema, luta da qual 
participamos, como o registro desse movimento.  Cláudia Mogadouro 
	  



 
Um homem entra no monastério, está cheio de monges 

meditando, fazendo orações em voz baixa. O homem se aproxima do 
Abade e diz ser o Diabo. Então, o Diabo pergunta o que fazem ali, o 
Abade responde que eles sustentam o mundo, eles contam a história 
que faz com que as coisas existam. Se se calarem, tudo deixa de 
existir. O Diabo, então, faz um gesto e todos os monges fecham a 
boca e não emitem nenhum som. Em meio ao silêncio, o Abade olha 
ao redor e diz: “veja, ainda estamos aqui!”. O Abade começa a rir e 
diz: “como fui cego, éramos só uma pequena parte da história; ainda 
estamos aqui por um simples motivo: alguém, em algum lugar está 
contando uma história e esta sustenta tudo”. Esta é a narração tosca 
da sequência inicial do filme O Imaginário do Doutor Parnasus, de 
Terry Gilliam. 

De onde vem a bruxa de João e Maria? 
E o lobo da Chapeuzinho vermelho, teve boa infância? 
Estas perguntas, se forem feitas um dia, provavelmente serão 

respondidas, pois existem pessoas que se debruçam sobre um 
universo ficcional para fazê-lo maior - são os profissionais de 
Storytelling. 

Desde o início dos tempos, a maior ferramenta para compartilhar 
o conhecimento é o contar histórias. Até hoje, a cultura de muitos 
povos se perpetua por meio de histórias, nas quais é possível ensinar 
caminhos e até como se comportar em comunidade. 

Vamos falar um pouco disso e a relação com o cinema, pois 
depois das narrativas orais e escritas, depois da internet, a sétima arte 
é o maior veículo de repasse de conhecimento que temos. E o pessoal 
de Storytelling bebe diretamente desta fonte. 

Desenvolver uma história de uma história ou mesmo criar uma 
história sobre algo é o trabalho do Storytelling: pode ser o 
complemento de um fato histórico (History) ou ficção (Story). 

Vamos mais além e complementar esta “história” com um termo 
que não é novo, mas que casou perfeitamente com o conceito de 
Storytelling: a Transmídia. Ao final, forma o que quero apresentar: a 
Transmídiastorytelling, que hoje é a maior ferramenta em 
desenvolvimento e repasse de informação; a internet é o seu maior 
fruto.  

O cinema é o responsável pela junção desses dois termos, pois 
surgiu da necessidade de categorizar o trabalho de contar histórias de 
histórias e de fazer com que essa necessidade alcançasse o maior 
número de indivíduos. Indo mais além, posso dizer que a 
transmídiastorytalling usou do cinema para salvá-lo da mesmice. 

Algumas “franquias” do cinema têm histórias de suas histórias, 
pormenores que fazem com que o universo daquele filme seja 
grandioso em linguagem em mídias que abrangem o que se chama de 

“comunicação em 360°”, ou seja, todas as plataformas de 
comunicação interligadas. Matrix foi o pontapé inicial, com as 
derivações dos longas metragens: animação, jogos, quadrinhos, livros 
e etc. Este universo foi concebido pra isso, todas as mídias eram 
partes da mesma história. Já Star War, hoje, é o maior propagador de 
trasnsmidiastorytelling que se tem notícia. A Lucasfilme (hoje parte da 
Disney) é o exemplo-mor desta tecnologia: eles abrangem todas as 
mídias digitais ou não, formando e contando histórias de personagens 
importantes, mas sem perder o contato com o universo do filme.  

Por conta desta solicitação do cinema de levar a essência de 
uma história para outros tipos de mídia, surgiram novas tecnologias: é 
o caso dos e-books, plataformas exclusivas para smartphones, tablets, 
games e outros, tudo de olho no poder do consumo e da continuidade. 

A Narratologia Transmidiática,  que estuda as tipologias de 
narrativas (em especial as pós-clássicas), tem o cinema como fonte 
primeira de suas possibilidades. Muito já é feito com o pensamento de 
multiplicidade em mídias. Um exemplo é o da Rede Globo, que possui 
um departamento só em Transmidiastorytelling, pois sabe que o 
telespectador guardará melhor uma informação (leia-se marca), se ela 
estiver envelopada em uma estrutura na qual o espectador possa 
atribuir significados emocionais a elementos de identificação em meio 
a certos contextos (vejam as novelas e seu poder de lançar moda 
popular). 

Pouco falei sobre o Cinema neste contexto, mas o meu interesse 
era mostrar que existem mais pormenores no repasse de informação 
do que se imaginamos, coisas que vão desde o contar histórias sobre 
histórias até o mundo da neurociência (vide neurônios espelho). 

Ainda usando o Imaginário do Doutor Parnasus: “O Diabo não só 
libertou o Abade (Parnasus) da incumbência de sustentar a existência 
da Criação, como lhe deu a certeza de que o universo não se extingue 
por um simples motivo: sempre haverá alguém contando uma história 
em algum lugar”. Vou mais distante: As mídias nunca deixarão de 
existir, pois sempre haverá Cinema! 

 
Robledo Lira 

 
 

TRANSMÍDIASTORYTELLING: A Continuidade do Cinema fora do Cinema 

COTAÇÃO 2014 
 
O Menino e o Mundo .......................................................... 9,50 
Ela ....................................................................................... 9,13 
A Grande Beleza ................................................................. 8,93 
Getúlio ................................................................................. 8,70 
Pais e Filhos ....................................................................... 8,52 
12 Anos de Escravidão ....................................................... 8,60 
Hoje eu quero voltar sozinho .............................................. 8,47 
Instinto Materno .................................................................. 8,44 
Inside Llewin Davis - Balada de um homem comum .......... 7,76 
Ninfomaníaca ...................................................................... 7,40 
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FUNDO FINANCEIRO DO GRUPO CINEMA PARADISO 
A doação voluntária, para as despesas anuais pode ser feita em 
qualquer valor, mas pedimos que, ao depositar, nos avise no e-
mail: estherstiel12@gmail.com A conta de poupança é:  
Banco: Caixa (104), ag. 0239, op. 013, nº da conta 8247-5 
	  

Nosso amigo Sérgio Rizzo acaba de lançar, pela Editora Segmento, o E-book Educação e Cinema, um conjunto de 200 matérias 
publicadas na Revista Educação. O conteúdo central dos textos são filmes que, de certa forma, estão relacionados com o universo 
escolar e com os períodos da infância, adolescência e juventude. Recomendo muitíssimo!   Cláudia Mogadouro	  


