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Resumo: 
O presente artigo pretende discutir o processo de transmídia a partir da imagem 
videográfica para um conjunto de produtos impressos, mantendo a temática ori-
ginal. O mesmo tem por base o projeto “Artes do Corpo”, que surge como pro-
posta de material didático para o curso de Artes Cênicas, direcionado a discutir o 
trabalho corporal do ator. Inicialmente solicitado como uma série de videoaulas 
que reproduziriam trechos das peças, transformou-se em um rico documentário 
com apresentações, making off e entrevistas. Para além de sua vertente audio-
visual, a proposta migrou para a plataforma impressa, formando um “kit didáti-
co” que é o resultado da “escuta” das contações transformado em ilustrações, 
cartões-postais, cartazes e outros produtos gráficos. O trabalho apresenta esse 
processo de expansão do projeto enquanto discute as questões didáticas e poé-
ticas envolvidas. 
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The current paper intends to discuss about the process of transmedia since the 
videographic image to a set of printed products, keeping the original thematic. 
The material is based on a project named "Arts of the Body" that rises as a di-
dactic material proposed for a Course of Theatrical Arts, which is oriented to 
study the actors’ bodywork. Originally requested at as series of video-lessons 
that plays sequences of the theatrical performances, it became a rich documen-
tary with the shows, making offs and interviews. Beyond the audiovisual pro-
posal, it migrated to a print support named as a "Didactic Kit" inspired on the 
"listening" of the tales transformed into illustrations, post cards, posters and 
others graphic products. This work shows the expansion process of the project 
while it discusses the didactics questions and the involved poetics. 
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1. Introdução 
 

O resultado de um projeto de Design colocado no entorno 
público, seja este um artefato analógico, digital ou comu-
nicacional, exerce impacto cultural e influencia nossas ex-
periências. Este impacto afeta a maneira pela qual as pes-
soas se relacionam com os artefatos, com outras pessoas, 
com o meio ambiente e contribui para a criação de um 
consenso cultural. (PORTUGAL, 2013, p.32) 
 
 

O Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da Universidade Federal de Goiás 
– CIAR.UFG tem como foco oferecer suporte aos diversos cursos superiores, seja 
em nível de graduação, especialização ou aperfeiçoamento na modalidade à dis-
tância e, eventualmente, na modalidade presencial. Neste contexto, o curso de 



Artes Cênicas da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, como parte de sua 
graduação à distância, solicitou a produção de videoaulas referentes a duas pe-
ças teatrais, no intuito de complementar uma das disciplinas da matriz curricular 
intitulada “Artes do Corpo”. 
 
A solicitação em si, se caracterizava exclusivamente na filmagem, captura, edi-
ção e gravação das apresentações das peças. Sob um conceito restrito de video-
aula, a proposta colocava-se apenas como um suporte técnico de execução de 
videografia, sem qualquer aporte projetivo em torno de uma proposta conceitual 
que atendesse às questões didáticas inerentes à natureza do produto. Essa é 
uma abordagem comum, como aponta Levy: 
 

De modo equivocado, costuma-se considerar os recursos audio-
visuais, como as videoaulas, por exemplo, uma espécie de evo-
lução das “antigas apostilas” ou o mesmo que uma aula presen-
cial gravada em vídeo. (LEVY, 2011, p.85) 
 

O mesmo autor já aponta, consequentemente, uma outra perspectiva na abor-
dagem da produção deste tipo de material: 
 

Nesse sentido, a elaboração de conteúdos audiovisuais para EaD 
é uma prática multi e interdisciplinar, envolvendo profissionais 
com diversas competências e disposição para o trabalho colabo-
rativo. Do ponto de vista do formato e linguagem, é preciso su-
perar a ideia de que aulas, conforme o modelo presencial, po-
dem ser transpostas para o vídeo. (LEVY, 2011, p.94) 
 

Para a equipe de produção de material didático, envolvida no projeto, essa é 
uma perspectiva já comum às suas práticas e que, no caso específico, deu ori-
gem a uma solução que extrapolou as fronteiras do vídeo como recurso didático. 
 
Ao definir-se por uma peça que explore experiências além das apresentadas no 
produto audiovisual, o grupo utilizou linguagens e recursos que compuseram um 
kit que recontextualiza o produto videográfico para além das imagens apresen-
tadas na tela. 
 
Como produto de mídia massiva, o vídeo não carrega condições de interação que 
vão além do acionamento e controle de seu percurso. Uma proposta gráfica que 
integrasse elementos imagéticos que, não somente reapresentasse o conteúdo 
do vídeo, mas o recondicionasse em torno de imagens ilustrativas e cenográfi-
cas, daria ao leitor da imagem, nesse caso o aluno, a opção de criar um ambien-
te próprio para interpretação das cenas. 
 
O teatro possui uma experiência própria, construída não somente pela narrativa, 
mas pelo cenário, acústica, tempo dos atores e mesmo o ambiente onde se de-
senvolve a trama. Não raro, transcrições videográficas de peças teatrais “en-
clausuram” em uma tela fria toda as emoções transmitidas pelas personagens e 
outros objetos cênicos. 
 
Se não é possível transcrever tais experiências, não seria possível construir ou-
tras que se abarcassem a tentativa do autor de aproximar a realidade da perso-
nagem do seu público? Essa questão embasou toda a exploração de recursos do 



material, como o uso da fotografia da personagem em locação própria referida 
no texto original, mas que é representada cenograficamente no teatro. 
 
A ilustração, com seus horizontes infinitos de possibilidades, retrataria os ele-
mentos oníricos, os mitos e fantasias dos contos, que no teatro são inspirados 
pelas palavras dos narradores. 
 
Sendo assim, se a imersão proporcionada pelo teatro em toda sua ambientação 
é evanescida nessa nova mídia, a construção de outro cenário em torno do 
usuário, com perfil interacional, caracteriza-se como uma alternativa àquela ex-
periência imersiva, trazendo à luz a intensidade dramática do espetáculo. Como 
sugere Janet Murray, a imersão não é uma propriedade passiva do espectador, 
mas o resultado de uma criação ativa do mesmo: 
 

A prazerosa rendição da mente a um mundo imaginário é 
geralmente descrita, nas palavras de Coleridge, como “a 
suspensão intencional da descrença”. Mas essa é uma for-
mulação muito passiva, mesmo para os meios de comunica-
ção tradicionais. Quando entramos num mundo ficcional, fa-
zemos mais do que apenas “suspender” uma faculdade críti-
ca; também exercemos uma faculdade criativa. Não sus-
pendemos nossas dúvidas tanto quanto criamos ativamente 
uma crença. Por causa de nosso desejo de vivenciar a imer-
são, concentramos nossa atenção no mundo que nos envol-
ve e usamos nossa inteligência mais para reforçar do que 
para questionar a veracidade da experiência. (MURRAY, 
2003, p.111) 
 

2. Limitações, preposições, possibilidades e análise do material didático 
Artes do Corpo 
 
A partir da proposta apresentada pelos professores, a equipe de produção se re-
uniu para estudar e tratar sobre a relação entre o conteúdo e o fim desejado pa-
ra o material. O conteúdo das peças, apresentada na forma de releases, trouxe-
ram a percepção da riqueza com que era possível desenvolver o produto, posto 
que não expunha muitas restrições no aspecto criativo, com total liberdade para 
o que se tornaria uma proposta interdisciplinar envolvendo a criação audiovisual, 
impressa e multimídia. 
 
As peças teatrais que constituem o material “Artes do Corpo” são: Um Dia uma 
Banana…, encenada por Maria Ângela de Ambrosis Pinheiro Machado, e  Maria 
Grampinho, por Alexandre Ferreira e Luciano di Freitas. 
 

Um Dia uma Banana... tem como personagem principal (e único) um palhaço 
devidamente caracterizado e à sua volta, como objetos cenográficos, livros por 
toda parte. Essa peça explora a temática da descoberta solitária deste persona-
gem a cerca do fantástico universo que a literatura viabiliza. 
 
Em Maria Grampinho, a personagem principal é fundamentada em uma figura 
que realmente existiu na Cidade de Goiás, estado de Goiás, e que foi contempo-
rânea à famosa poetisa Cora Coralina. Maria Grampinho foi o nome que os cida-
dãos vilaboenses[4] a apelidaram por sua rotina caminhante, tagarela, catadora 



e obcecada por objetos. Sua popularidade na cidade foi correspondente à sua 
excentricidade. 
 
Além dessas peças, o material conta também com as diversas contações de his-
tórias apresentadas pela escritora de um dos contos e por alunos/atores do cur-
so de Artes Cênicas. Os contos O Batizado e Giripoca são narrados por Lorena 
Fontes, Dom Jorge e Antonino são narrados por Nelli Gáspio, já os contos Boiúna 
e as Serpentes que Roubaram a Noite são interpretadas por Luciano di Freitas. 
 
O que as duas peças e os contos possuem em comum é a abordagem voltada 
para a cultura popular brasileira, o folclore e à literatura goiana. À medida que 
se fazia o aprofundamento nos roteiros, percebeu-se a necessidade de elaborar 
um mapa mental que viabilizasse a oportunidade de criar um material visual que 
enriquecesse e apresentasse fisicamente o conteúdo mencionado. 
 
No processo criativo inicial, a poética cedeu espaço à livre imaginação, a partir 
de um processo de imersão no contexto das peças e sua possíveis representa-
ções: 
 

[...] Essa intervenção do acaso é observada nos relatos dos 
artistas dos imprevistos externos e internos ao processo, 
que são enfrentados de diferentes maneiras e recebem tra-
tamentos diversos; podem, porém, ser responsáveis por in-
teressantes descobertas. Aceitar a intervenção do imprevis-
to implica compreender que o artista poderia ter feito aquela 
obra de modo diferente daquele que fez; ao assumir que há 
concretizações alternativas, admite-se que outras teriam si-
do possíveis. Chegamos, desse modo, à possibilidade de que 
mais de uma obra satisfaça as tendências de um processo. 
(SALLES, 2005, p.16). 
 

Em todos os momentos que se seguiram, a meta principal era expandir a ima-
gem para além de sua apresentação videográfica, de modo que o aluno, público-
alvo em questão, não apenas visualizasse o conteúdo, mas que compreendesse 
o processo de criação do ator como um todo. 
 
3. Objetivo do projeto (Kit Didático Artes do Corpo) 
 
A videoaula foi construída de forma que pudesse traçar o caminho entre a con-
cepção, a criação e a representação das peças e das contações de estória. Em 
Maria Grampinho tem-se dois momentos distintos que apontam este desenvol-
vimento: o making off, que revela os bastidores e exibe o ator em formato de 
depoimento, onde ele fala do processo enquanto se prepara para encenar. O ví-
deo também apresenta as cenas realizadas na Cidade de Goiás com o recurso da 
voz off, de forma que se tenha uma visualidade do cenário real, para que assim 
o ator possa contextualizar a personagem e a sua referência local. E em seguida, 
como produto final, a peça filmada na íntegra para que se possa analisar e veri-
ficar o processo descrito anteriormente. 
 
Em Um Dia uma Banana...a mesma sequência didática foi apresentada: entre-
vista com a atriz e o vídeo final para análises e observações. Já para as conta-
ções de história, o filme não apresenta o background do processo e, sim, a fil-
magem propriamente dita. 



Ao receber o material videográfico (contendo duas peças e também as contações 
de histórias) colocou-se em questão a natureza do produto a ser finalizado. Em 
uma orientação que busca incorporar outras experiências com a imagem, a 
apresentação somente videográfica da peça, ainda que rica no seu modo de 
“contar” a história, deixava de explorar outras perspectivas imagéticas envolvi-
das que poderiam ser expressas por meio de outros materiais. 
 
Do ponto de vista prático, essa expansão das imagens videográficas para outros 
suportes demandaria uma proposta de apresentação que se definiria por um kit 
didático, que contivesse as mídias de suporte dos vídeos e seus pares imagéticos 
impressos. 
 
Por fim, o kit proposto se caracteriza em uma caixa com a função central de ar-
mazenar os DVDs com as peças (Um Dia uma Banana…, Maria Grampinho e as 
contações de histórias), porém, sem o tradicional formato de encarte para 
CDs/DVDs, e sim guardados em uma caixa, com o acréscimo de bolsas e enve-
lopes que são os compartimentos para as peças gráficas de maneira que com-
plementem o material videográfico. Sendo as peças escolhidas, um pôster ilus-
trado com o conteúdo textual dos contos e oito cartões-postais com fotografias 
das peças/perfomances. 
 
Para chegar a tal solução, o processo criativo dividiu-se em etapas que são 
apresentadas a seguir. 
 
 
4. Metodologia 
Tendo sempre em mente uma forma de abordagem que provocasse outras expe-
riências das quais o produto videográfico em si estava restrito, o desenvolvimen-
to do projeto originou-se seguindo as seguintes etapas para a sua conclusão. 
 
4.1 Primeira Etapa 
Problematização: Com o acesso ao material, iniciou-se com a leitura detalhada 
dos dados para esclarecimentos do que realmente se tratava a proposta. 
 
Análise: A partir da coleta de dados inicial, foi realizada uma análise de produ-
tos similares e outros referenciais que apresentavam soluções análogas no que 
tange ao trabalho sistemático de imagens em torno de um mesmo objeto comu-
nicacional. Esta etapa enriqueceu o processo na medida em que expandiu os ho-
rizontes de possibilidades criativas. 
Ideias e Esboços: De posse de todo o material colhido e analisado, iniciou-se 
os estudos preliminares por meio de reuniões de equipe e explorações de recur-
sos tecnológicos e visuais que poderiam ser usados no material. 
 
4.2 Segunda Etapa 
Projeto: Depois de definidas as ideias e diretrizes, foi iniciada a etapa de definir 
e projetar os itens do kit, tais como escolha de suportes, materiais e formatos 
para o alcance do mesmo. 
 
Criação e desenvolvimento: Em seguida a edição do vídeo e da escolha da 
identidade visual do kit, passou-se para a etapa de criação e edição de imagens 
das peças dentro dos moldes estabelecidos no processo, tais como edição e cria-
ção de imagens (ilustração e coloração), diagramação e processos gráficos. 



 
Execução: Com o kit finalizado, fez-se necessário o acompanhamento dos pro-
cessos de impressão e testes de usabilidade com o resultado final. 
 
4.3 Terceira Etapa 
Validação: Antes da distribuição do kit, realizou-se uma apresentação do mes-
mo, oportunidade em que foi explicada a proposta e as peças do material ao so-
licitante. 
 
Avaliação dos resultados: Como o material foi um experimento que explorou 
diversos tipos de comunicação para fins didáticos, após o estágio criativo (com 
processos integrados entre pesquisa e produção), deu-se a etapa de avaliação 
dos resultados. Etapa essa que se estendeu para uma discussão na qual surgiu a 
necessidade de maiores detalhamentos que resultariam no presente artigo. 
 
5. Processos de criação e desenvolvimento do Kit Didático. 
O Kit Didático é formado por uma caixa, oito postais, dois DVDs e um cartaz. 
Como a matéria-prima ofertada eram as peças teatrais e as contações de histó-
rias, inicialmente foi realizado um levantamento dos sujeitos, personagens, luga-
res e objetos que compõem as narrativas. Todos esses elementos resgatados se 
tornaram ícones necessários para conectar o conteúdo dos vídeos com a estética 
final do kit, que seria posteriormente elaborada. 
 
A identidade do curso foi desenvolvida a partir do desmembramento das narrati-
vas existentes no material. Primeiramente, desenvolveu-se a marca do material, 
optando por não inserir símbolo, o que resultou em uma marca tipográfica. Ficou 
definido, durante esse processo, que a ilustração seria o complemento imagético 
que acompanharia a marca na identidade, cuja função seria dialogar com a ideia 
central do material e já sugerir alguns dos espaços, personagens e objetos que 
compõem as narrativas. O palco, um espaço que serve de base para diversos 
tipos de narrações e espetáculos, desde teatro de bonecos, contações de histó-
ria, encenação de peças teatrais e outras formas de expressões artísticas e cor-
porais, foi a escolha para a ilustração principal, e nela, conteriam as já mencio-
nadas representações ilustradas de diversos personagens que protagonizam as 
histórias. 
 
Acompanhando a metodologia de produção proposta para o material, seria reali-
zada a etapa de registro e edição dos vídeos e posteriormente o restante do kit 
em formato impresso. O material em vídeo, disponibilizado em formato DVD, 
precisaria de um menu de abertura. Para isso, verificou-se a necessidade da cri-
ação de uma vinheta que abriria o material, cujo teor apresentasse a identidade 
do produto e, em seguida, o menu com os demais títulos inclusos.  
 
A vinheta apresenta a identidade com as ilustrações (as mesmas que seriam 
posteriormente inseridas na caixa), porém de forma animada, onde as persona-
gens e a marca despontam-se rumo ao centro da tela e se encaixam suavemen-
te na representação ilustrada do palco. 
 

 



 
Figura 1. Frames retirados da vinheta de abertura  do material multimídia de Artes do 
Corpo. Fonte: acervo do autor. 

 
Após definida a ideia do conteúdo do Kit, estudou-se vários tipos de suportes 
que correspondessem à identidade elaborada, tanto esteticamente quanto mate-
rialmente. Ficou definido, então, que uma caixa com compartimentos seria ideal 
para armazenar todas as peças de forma prática, sendo ela projetada exclusi-
vamente para esse projeto, já que o mesmo deveria sustentar e guardar todos 
os elementos existentes no material. O papel definido para a caixa foi o Craft 
300g/m2, a gramatura foi escolhida para dar a estrutura e rigidez necessária pa-
ra a peça. A cor e textura parda do papel ajudaram a transmitir uma impressão 
de um material rústico, que visualmente possuísse intrínseca a estética vernacu-
lar que remetesse às embalagens e impressos sem muitos recursos, oriundos 
das memórias visuais da cultura popular brasileira. 
 
O Kit foi pensado, desde o início, para que houvesse uma interação entre o con-
teúdo audiovisual e o impresso, de modo que um complementasse o outro. Nes-
sa linha de pensamento, um dos compartimentos da caixa conteria material des-
tinado à transcrição das contações de histórias presentes no produto audiovisu-
al, permitindo, então, disponibilizá-los também em texto, de forma exibível e 
destacável, oferecidos independentes ao material em vídeo. Assim, os alunos 
atores e professores, a quem se destinam a disciplina ofertada, poderiam ter um 
material gráfico impresso, que lhes permite transportá-los de forma prática, 
além da oportunidade de treinarem e praticarem a técnica de contações de his-
tória nos locais de suas preferências, ou simplesmente acompanhá-las simulta-
neamente aos vídeos. 
 
A produção do cartaz foi realizada em papel offset fosco de 110g/m2, que seria 
disponibilizada dobrada para que se ajustasse dentro de um dos compartimentos 
do kit e também pudesse ser manuseado com facilidade e praticidade. Os con-
tos, num aspecto geral, abordam temas bastante densos que exploram e meta-
forizam a morte. Com o intuito de transmitir um aspecto soturno, o azul, em 
tom escuro, surgiu como background, já que parte das histórias utilizam o rio e 



a noite como cenários. As ilustrações elaboradas dizem respeito às personagens 
específicas de dois contos, que melhor representariam os contos no geral. 
 
Em um dos lados do cartaz, a figura do pavão surgiu como tema central, sendo 
personagem presente no conto Antonino. Já para o verso, a ilustração da Boiu-
na, personagem oriunda de lendas indígenas brasileiras e homônimo ao título do 
conto que foi extraído. A técnica utilizada foi a de ilustração digital, já a coloriza-
ção, foi resultado de um processo de criação que mescla colagem digital com o 
shape do desenho (por meio de cores, texturas e desenhos extraídos de diversos 
tipos de tecidos). Destaca-se no pôster a representação da Lua, elemento em 
evidência na maioria dos contos, cuja composição da ilustração na capa foi ela-
borada somente com a textura original das rendas (ícone e patrimônio imaterial 
tradicional da cultura popular brasileira). 
 

 

  
Figura 2. Imagens do cartaz. Fonte: acervo do autor. 

 
 

O segundo compartimento da caixa foi destinado a uma série de oito cartões-
postais com fotografias que foram feitas paralelamente à encenação das peças 
Maria Grampinho e Um Dia uma Banana…, além de algumas fotos extras do ator 
personificando a personagem de Maria Grampinho em perfomances nas ruas da 
Cidade de Goiás. 
 

 
 
Figura 3. Fotografias retiradas das peças e perfomances 
das peças Maria Grapinho e Um Dia uma Banana… 



Por último, o compartimento central da caixa foi planejado para os dois DVDs 
das peças Maria Grampinho e Um Dia uma Banana…. 
 

 

 
Figura 4. Fotografia do Kit Didático Artes do Corpo,  

com seus compartimentos e peças. 
 
 

 
 

Conclusão 
O que o presente trabalho nomeia por "transmídia" trata-se da exploração das 
possibilidades visuais de um produto teatral para além de sua representação vi-
deográfica. Por meio de um processo que se deu pelo "ouvir" a história contada, 
investigar o contexto das personagens em sua geografia narrativa e a explora-
ção das representações fantásticas por meio de ilustrações foi possível a realiza-
ção de um produto gráfico, configurado na forma de um kit, que "expandiu" os 
sentidos da produção original. 
 
Enquanto um produto educacional, espera-se uma maior imersão do leitor, aluno 
e docente, no universo das histórias contadas, enquanto se envolve com a diver-
sidade das mídias apresentadas. Como resultante, ter-se-á a realização de uma 
experiência singular, nos moldes do que nos apresenta Dewey, na medida de 
sua relação com o antes e o depois da integração com os elementos do material 
ali apresentado. 
 
Já não há dispersão ou automatismo, mas uma construção de significados parti-
culares, envolvimento emocional e intelectual para a concretização dessa experi-
ência. Caminhos possíveis para um possível outro modo de ler e ouvir histórias. 
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