
FOTONOVELA  
Lembranças da terceira idade. 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de teatro para a terceira idade 



“A velhice não me espanta.  

Carro de boi quanto mais velho, 

mais canta.” 

 

Zé da Luz 



Aqueles que viveram sua juventude na época das Fotonovelas 

no Brasil, hoje compõe a terceira idade e trazem na memória um 

conhecimento vivo que pode ser revisitado e compartilhado com 

as gerações mais novas.  

FOTONOVELA 
Lembranças de toda uma era, vivas na memória dos idosos... 



A fotonovela é um gênero midiático composto pela fusão de outros 

gêneros, especialmente da fotografia e do folhetim.  

No Brasil, a linguagem foi um verdadeiro fenômeno e em seu auge 

(entre os anos 60 e 70), a revista Capricho, da editora Abril, 

chegou a manter um público cativo de mais de duzentos mil 

leitores. A maioria desse público, na época, tinha entre 15 e 20 

anos, sendo majoritariamente público feminino.  

HISTÓRICO 



OBJETIVOS 

• Resgatar a linguagem da Fotonovela, não conhecida pelas novas 

gerações;  

• Revisitar as memórias do público da terceira idade, estimulando 

a auto-estima, a integração e o exercício mental do grupo. 

• Promover o compartilhamento da linguagem da Fotonovela, 

entre as novas gerações. 



ESTRUTURA 

A oficina terá, ao todo, 4 encontros de três horas cada. Nesses 

encontros falaremos sobre a história da fotonovela, técnicas de 

fotografia e artes gráficas, faremos exercícios de interpretação, 

através de jogos teatrais, onde os alunos criarão e montarão 

uma fotonovela, que será impressa e entregue aos próprios 

alunos, que poderão distribuir aos familiares e amigos.  



ESTRUTURA 

PÚBLICO-ALVO 

Terceira Idade. Não é necessário ter experiência em teatro. As 

turmas deverão ter no máximo 20 alunos. 

 

RECURSOS  

Sala ampla; projetor; e (nos dois últimos encontros) uma 

impressora com tinta; papel e grampeador. 



OFICINAS REALIZADAS 

Unati - Universidade Aberta da Terceira Idade 

Unesp São José dos Campos 

Novembro/2013 

 



ROTEIRO 

Unati - Universidade Aberta da Terceira Idade 

Unesp São José dos Campos - Novembro/2013 
 



Unati - Universidade Aberta da Terceira Idade 

Unesp São José dos Campos - Novembro/2013 
 

REVISTA  

IMPRESSA 



BASTIDORES 

Unati - Universidade Aberta da Terceira Idade 

Unesp São José dos Campos - Novembro/2013 
 



OFICINAS REALIZADAS 

Oficina Fotonovela – Relembrando Histórias 

Sesc - São José dos Campos 

Março/2015 

 



DIVULGAÇÃO 

Sesc São José dos Campos – Março/2015 
 



 
ROTEIRO 

Sesc São José dos Campos – Março/2015 
 



Sesc São José dos Campos – Março/2015 
 

REVISTA  

IMPRESSA 



BASTIDORES 

Sesc São José dos Campos – Março/2015 
 



CONTATO 

 

CARLOS ROSA  / LUCILENE DIAS 

Fones: (12) 3307-7948 / 99730-0708 / 98187-2835 

E-mail: teatrodegravata@gmail.com 

Blog: www.teatrodegravata.blogspot.com 

Fanpage: www.facebook.com/TeatroDeGravata  
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