
A) Título da produção digital em questão: Amnésia
 
B) Proposta pedagógica orientadora da produção:
 
Este trabalho foi realizado no segundo trimestre de 2012 com as turmas de progressão do 
terceiro ciclo da escola Pessoa de Brum na disciplina de Teatro.
A proposta de trabalhar com produção de audiovisual surge, primeiramente, como uma 
estratégia de superação a extrema timidez dos integrantes da turma (característica desta 
faixa etária) que sentiam muito receio de apresentar as cenas elaboradas em aula. A 
possibilidade dos trabalhos serem apresentados através de vídeos, ao invés de ao vivo, fez 
com que a turma se sentisse muito mais segura para produzir novos trabalhos e expô-los 
para a escola como um todo. Num segundo momento, a proposta do trabalho com 
audiovisual decorre do próprio ensino da Arte Contemporânea, que tem como característica 
mais marcante o entrelaçamento das diferentes linguagens artísticas. Além dos motivos 
expostos acima o trabalho com audiovisual promove a inserção dos alunos no mundo 
digital que exige, cada vez mais, conhecimentos sobre o uso das novas tecnologias.  
A ideia do projeto “Amnésia” surgiu a partir do estudo da linguagem cinematográfica, onde 
foi abordado um significativo período do cinema conhecido como a era do “Cinema Mudo” 
e a obra de um dos atores mais importantes deste período: Charlie Chaplin. Após este 
estudo, foi lançada a proposta à turma para que fizessem improvisações de cenas mudas e 
cômicas. Com base nas cenas apresentadas pelo grupo, foi estabelecido o roteiro do filme 
apresentado.   
 
 
C) Nome da escola: EMEF. Vere. Carlos Pessoa de Brum
 
D) Dados de identificação do professor:
 
Tatiana Raquel Baptista Greff
Professora de Teatro das escolas: EMEF. Vere. Carlos Pessoa de Brum e  EMEF Dolores 
Alcaraz Caldas
 
E) Identificação da turma:
 
O trabalho foi realizado com a junção das duas turmas de progressão do terceiro ciclo: CP1 
e CP2.
 
F) Nome completo e idade de todos os alunos envolvidos/autores:
Ailson Malater da Rocha (14 anos)
Gerson Jonas Lima dos Santos (13 anos)
Jéferson dos Santos Nascimento (14 anos)
Kaliandra de Oliveira Goulart (13 anos)
Karoline Oliveira dos Santos (14 anos)
Maurício da Rosa  Silva (14 anos)
Rafael Ribeiro Hoffmann (13 anos)
Thanize das Chagas Souza (15 anos)



LINK DO VÍDEO NO YOUTUBE: 
http://www.youtube.com/watch?v=xFN2Ddx66hU

http://www.youtube.com/watch?v=xFN2Ddx66hU

