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RESUMO

Este estudo é parte de uma pesquisa em andamento que investiga a inserção do teatro no currículo da escola brasileira. Inseridas na referida pesquisa, enquanto uma das categorias de análise, principalmente da pesquisa documental, estão às produções acadêmicas e as experiências
profissionais ligadas ao ensino do teatro de Olga Garcia Reverbel, pioneira na inserção do ensino do teatro na escola brasileira. Apesar da diversidade atual de produções acadêmicas na área da Arte e do Teatro, no cotidiano escolar o ensino do teatro não tem sido amplamente difundido após
o estabelecimento da obrigatoriedade do ensino da arte no Brasil (LEIS 5692/71 E 9394/96). Um motivo a mais para centrar as reflexões deste artigo na etapa da pesquisa que investiga a trajetória do Ensino do teatro no Brasil a partir dos reflexos do trabalho de Olga Reverbel, que desde
1939 difundiu o teatro com alunas do curso Normal.
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ABSTRACT

This study is part of an ongoing research that investigates the inclusion of theater in Brazilian school curriculum. Inserted in the initial research, while a category of analysis, especially the documentary research, are the productions academic and professional experiences related to teaching
theater Reverbel Olga Garcia, a pioneer in the integration of teaching theater in Brazilian school. Despite the diversity of current academic productions in the field of Art and Theatre, at school teaching theater has not been widely disseminated after establishing the compulsory teaching of art
in Brazil (LEIS 5692/71 and 9394/96). One more reason to focus the reflections of this article in the stage of research that investigates the trajectory of theater education in Brazil from the reflections of the work of Olga Reverbel, who since 1939 spread with the theater students of the Normal
course.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo a reflexão sobre a ‘inserção’ da disciplina de Arte em sua modalidade teatro na escola brasileira. Em função do recorte necessário para o presente momento, o eixo de análise deste artigo estará centrado na discussão que enfatiza a relevância e a obrigatoriedade
do ensino da Arte e do teatro (este como um componente curricular da Arte) no currículo da escola brasileira.
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Assim, a discussão deste artigo estará circunscrita na reconstrução da trajetória profissional de Olga Garcia Reverbel, uma educadora pioneira na inserção do teatro na escola brasileira. As contribuições de Olga Reverbel, evidenciadas neste artigo, juntamente com a análise dos componentes
do código disciplinar que integram a Cultura Escolar e a História das Disciplinas escolares (outras categorias de análise da pesquisa), constituem-se como os elementos centrais para a análise e a compreensão da temática aqui pretendida.

A ESCOLA, A ARTE E O TEATRO

Dentre muitas reflexões necessárias que a escola brasileira carece desenvolver está o desafio de superação de visões limitadas sobre a Arte. Além disso, Reis (2005, p. 71) enfatiza a necessidade de:

[...] conferir ao trabalho de arte um estatuto à altura da importância da lei que tornou obrigatório o ensino de arte nos diversos níveis da educação básica. [...]. Portanto, se a promulgação da lei representa o coroamento de uma longa trajetória de lutas de pelo
menos três gerações de professores em prol do reconhecimento oficial da arte como área de conhecimento e da sua obrigatoriedade nos diversos níveis da educação básica, cabe às novas gerações enfrentar o desafio de torná-la efetivamente um marco na educação
brasileira. (REIS, 2005, p. 71).

A reflexão sobre a provocação contida na citação acima revela a intuito deste artigo que é parte de uma pesquisa já referida. A intenção aqui é a de colaboração com as pesquisas e reflexões que de fato confiram à Arte o seu estatuto não de merecimento, e sim de reconhecimento enquanto
uma área do conhecimento.

Para tanto, a proposta inicial é a de observação de um hiato da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9.394/96 que estabelece a obrigatoriedade do ensino da Arte. Todavia,

[...] o texto da atual LDB não explicita as diferentes linguagens artísticas que compõem o ‘ensino da arte’. [...], a reconstrução do espaço das artes na educação básica nacional permanece um desafio (JAPIASSU, 2008, p. 66).

Reside no fato de não evidenciar as diferentes linguagens artísticas que passam a compor os currículos escolares, justamente a possível não inserção das diferentes áreas da própria Arte. Ou se estão inseridas, como organizá-las no currículo escolar de modo a atender as especificidades
inerentes a cada ramificação da área da Arte

A questão não está na possível prevalência desta ou daquela linguagem. Muito menos na ênfase de que o currículo escolar deva retirar outras disciplinas em detrimento da Arte. Mas, como atender a multiplicidade inerente à Arte nos currículos escolares de maneira satisfatória, isto é,
respeitando a especificidade de cada um dos códigos de comunicação por ela utilizados

Infelizmente, Eco (2007) sinaliza para o fato de que pouco da arte foi inserida em nossa sociedade “[...] mesmo quando esta se inseria - por força das contingências – no circuito mercantil dos consumos culturais” (ECO, 2007, p. 18). Conceder à Arte, aos artistas, aos professores de Arte e
aos espectadores (estes, atualmente já não estariam mais na condição de espectadores passivos e sim de participantes) o devido encontro, nos parece, no mínimo, “[...] o explícito projeto de educar o homem contemporâneo para a contestação das Ordens estabelecidas, em favor de uma
maior plasticidade intelectual e de comportamento” (ECO, 2007, p. 18).

A popularização da Arte necessitaria significar a sua extensão às populações, independente das classes sociais que elas representem e não, o fenômeno que Eco (2007) descreve e que foi referido anteriormente. A educação e a escolarização participam nas possíveis maneiras de aproximar a
Arte às pessoas.

Em se tratando do Teatro no Brasil, este esteve e, em alguns casos ainda permanece restrito à classe dominante[2]. Não por questões puramente econômicas, pois, atualmente já existem projetos com acesso gratuito a diversas peças. Mas, por questões socioculturais acabam se configurando
numa espécie de distorção, a que Chaves (1979) explica.

A distorção a que me refiro é em grande parte responsável pela situação atual de certas áreas da ação criadora – as artes plásticas, algumas correntes literárias, o teatro. São atividades que se tornam a cada dia mais elitárias (sic.) e falam para uma elite cada vez
mais restrita e menos significativa. Pretendem a falsa linguagem dos ‘iniciados’ (CHAVES, 1979, p. VIII).

O teatro especificamente necessita de uma linguagem diferente daquela do cinema, da música e de outras linguagens da própria Arte. Precisa acontecer sem o foco da câmera, carece ser no momento em que acontece. Precisa ser enxergado, sentido e escutado, ao vivo e ao mesmo tempo.
Diferente da Arte Visual, que, aliás, de alguma forma tem sido difundida nos currículos escolares, não pode ser apresentado numa exposição de Arte a partir de linguagens inerentes a ela (fotografia, pinturas, esculturas, instalações, cerâmica, etc.). O teatro é “[...] a arte de manipular os
problemas humanos, apresentando-os e equacionando-os” (CHAVES, 1979, p. VIII).

Neste sentido, percorrer as possíveis trajetórias que aproximam o teatro da escola e por consequência, das pessoas, configura-se como uma possibilidade da História da Educação por meio da história das disciplinas escolares.

[...] a história, a análise dos livros de texto e do material de ensino como produtos pedagógicos e culturais, somente adquirem um sentido histórico pleno quando se inclui no âmbito mais amplo da história das disciplinas, [...] (VIÑAO FRAGO, 2008, p. 192).

Desgranges (2011), Japiassu (2008) e Santana (2009) explicam que algumas concepções modernas na área do teatro e da educação se desenvolveram em contextos culturais, sociais e educativos diferentes. Fato do qual resultou uma produção diversificada sobre a relação entre arte e
educação e, neste caso específico, teatro e educação.

A partir da segunda metade do século XX, conforme sinaliza Japiassu (2008), o teatro e sua dimensão pedagógica começaram a ser pensados além do caráter instrumental. A partir do referido momento, se caracterizou a abordagem do teatro essencialista fundamentado na especificidade da
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linguagem teatral, ao mesmo tempo em que buscava compreender seus princípios psicopedagógicos.

No bojo de questões como os exemplos mencionados anteriormente, as pesquisas referentes à educação e ao teatro, embora sejam “[...] um tema ainda hoje pouco visitado pela literatura [...]” (SANTANA, 2009, p. 39), também possuem diversas ramificações e desdobramentos. Todavia,
“[...] nas várias possibilidades de enfoque acerca do fenômeno teatral, em que o valor educacional que lhe é inerente pode ser reconhecido e analisado criticamente” (DESGRANGES, 2011, p. 19).

No interior da diversidade de pesquisas sobre a relação do teatro com a educação destacam-se estudos referentes ao teatro épico brechtiano[3], à metodologia proposta por Slade[4], aos jogos teatrais propostos por Viola Spolin[5] e ao teatro do Oprimido de Boal.

Olga Reverbel é citada como difusora do método francês do jogo dramático, principalmente pelos autores Japiassu (2008), Desgranges (2011) e Neves (2006). Peixoto (1993) cita Olga Reverbel como precursora de um dos movimentos que ocorreram no Brasil responsável pelo
desenvolvimento do Teatro Infantil Brasileiro.

Santana (2009) menciona a importância de Olga Reverbel no contexto da promulgação da Lei 5692/71. Segundo ele, devido à falta de professores preparados para trabalhar com uma atividade obrigatória da disciplina Educação Artística, existiam naquele momento iniciativas de “[...] cursos
rápidos com o propósito de habilitar professores para o exercício do magistério na área teatral” (SANTANA, 2009, p 79). Dentre as referidas iniciativas configuravam-se também as Escolinhas de Arte descritas por Barbosa (1989) como o “[...] Movimento Escolinhas de Arte [...] difundido por
todo o país com 32 Escolinhas [...]” (BARBOSA, 1989, p. 170)[6].

Quando o ensino da Educação Artística foi implantado compulsoriamente na educação brasileira, no apogeu da tendência tecnicista, era esse o pensamento praticado na escola, salvo raríssimas experiências isoladas. Num momento em que emergiam críticas ao ensino
oficial e à política educacional como um todo, adotou-se no currículo da escola básica uma disciplina com conteúdo adjetivado – Educação Artística -, ao sabor das ideias propostas pelos legisladores do poder instituído. Em outras palavras, inventou-se uma outra
modalidade do milagre brasileiro, termo cunhado para caracterizar as diretrizes econômicas adotadas pela ditadura militar, mas que serve, metaforicamente, para traduzir a maneira com que foi concebido originalmente o ensino das artes, pautado numa fusão
polivalente das linguagens, com vistas a tornar mais humano o ensino profissionalizante regulamentado pela lei 5692/71, ou melhor, voltado para o desenvolvimento harmonioso (sic) do educando (SANTANA, 2009, p. 33).

Imersa no referido contexto, Olga Reverbel iniciou a publicação de seus livros e enfatizou, em 1978, a necessidade de continuar relatando as suas experiências relacionadas ao ensino do teatro devido à reforma do ensino no Brasil (referindo-se a Lei 5692/71) que inseriu o teatro como parte
do currículo das escolas de 1º e 2º graus. Isto porque no momento no qual se instituiu a obrigatoriedade do ensino da Arte, além da falta de professores, também eram escassos os materiais didáticos referentes à metodologia do ensino do teatro nas escolas e peças infantis escritas e
adaptadas para esta função.

AFINAL, QUEM FOI OLGA REVERBEL QUAL A RELEVNCIA DO SEU TRABALHO PARA A HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS ESCOLARES

Olga Garcia Reverbel[7] foi precursora na introdução do teatro na educação brasileira (1939). Além disso, realizou uma produção bibliográfica referente ao ensino do teatro, no período em que o ensino da Educação Artística no Brasil tornou-se obrigatório com o advento da Lei 5.692.71.
Peixoto (1993) inicia o esclarecimento deste fato.

[...] num colégio tradicional para moças, o Instituto de Educação, a professora Olga Reverbel, utilizando a reforma do Ensino Normal, cria um Clube de teatro, que logo em seguida passa a ter o nome de Teatro Infantil Permanente do Instituto de Educação (TIPIE), e
depois de várias semanas [...] promovendo leitura de peças, oficinas de mímica e interpretação, estreia uma peça de sua autoria, A chave perdida, trazendo o artista plástico Glauco Rodrigues para fazer a cenografia. Com estudo e experiência em Paris, Olga Reverbel,
com inquietação e permanente entusiasmo, dá início a um movimento dos mais fascinantes do país em busca da renovação e do aprofundamento do teatro para crianças, passando, anos depois a relatar em diversos livros sua intensa e sempre renovadora experiência
como professora [...] (PEIXOTO, 1993, p. 76).

Em 1936, iniciou sua carreira como professora do ensino primário. Em 1939, passou a lecionar Teatro na Educação, no Curso de Formação de Professores, do Instituto de Educação General Flores da Cunha. Neste Instituto, em 1956, criou um programa para a formação de professores da
educação primária: o Laboratório de Teatro e Didática que resultou no T.I.P.I.E. (Teatro Infantil Permanente do Instituto de Educação). O T.I.P.I.E. “[...] funcionou durante vinte anos como Laboratório de Teatro e Didática, [...]” (NOTA DA EDITORA, 1979, p. VII).

A disciplina que, inicialmente, tinha caráter facultativo e contava com 18 alunos, no ano seguinte teve a inscrição aumentada para 200 alunos. Por este motivo, a professora Maria Lygia Borba dos Santos Chaves, diretora do educandário, inseriu a disciplina no
currículo, em caráter obrigatório (NOTA DA EDITORA, 1979, p. VI).

A referida iniciativa participou da gradativa incorporação do ensino do teatro na escola, que lentamente caminha ao longo da História da Educação Brasileira. Japiassu (2008) ressalta que a Lei de Diretrizes e Bases 4.024/61 instituiu de maneira não obrigatória “[...] a disciplina arte dramática,
ministrada em alguns ginásios vocacionais, colégios de aplicação e escolas pluricurriculares” (JAPIASSU, 2008, p. 63).

O ensino de educação artística foi incorporado obrigatoriamente na educação brasileira pela Lei 5.692/71. Ele devia ser ministrado a partir da 5ª série do 1º grau até 3º série do 2º grau[8].

Reverbel (1979), ao escrever seu segundo livro, refletiu sobre a necessidade de continuidade nas experiências e produções científicas na área do Teatro e educação uma vez que “[...] o teatro faz, pela Reforma do Ensino no Brasil, parte do currículo, [...]. [...] o teatro merecia um nobre lugar
entre as demais disciplinas e não era apenas um instrumento para a clássica, rígida e melancólica festinha de colégio” (REVERBEL, 1979, p. X-XI).

Estudou Dramaturgia e Literatura na Université de Sorbonne, em Paris. De volta ao Brasil, além da criação do T.I.P.I.E.. Integrou, em 1958, a primeira turma do curso de Cultura Teatral da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A partir de 1969, “[...] passou a integrar o quadro dos
professores do Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [...]” (NOTA DA EDITORA, 1979, p. VII).

Em seu sétimo livro[9] Olga Reverbel apresentou o currículo desenvolvido durante 15 anos[10], de modo experimental, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nesta proposta curricular de ensino do Teatro na Escola, as crianças tiveram a experiência do Teatro
desde o primeiro ano do ensino fundamental, ‘a primeira série’, até o 2º ano do 2º Grau.
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Atualmente, no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Teatro é componente curricular obrigatório para os anos finais do ensino fundamental. No ensino médio os alunos podem “[...] optar entre as áreas de Educação Musical, Artes ou Teatro. [...], é campo de
estágio curricular, observações e pesquisas para a UFRGS, além de outras instituições” (RODRIGUES, 2007, p. 328).

A seguir, será apresentado o quadro dos trabalhos publicados (livros e artigos) por Olga Reverbel. Os referidos trabalhos integram o acervo documental desta pesquisa.

TÍTULO ANO DE
PUBLICAÇÃO EDIÇÃO EDITORA OBSERVAÇÕES

Técnicas
dramáticas
aplicadas à
escola.

1974 1ª Editora do Brasil
S. A.

Relatos de
experiências e
programa de curso.

Teatro na sala de
aula

1979 (1ª edição
publicada em
1978)

2ª Livraria José
Olympio

Planejamentos de
unidades de ensino,
considerações sobre
o professor, o aluno
e o ambiente
escolar.

O jogo dramático
e o currículo por
atividades

1982 Artigo publicado
em revista

Revista educação
e realidade

Relato de
experiências

Teatro: uma
síntese em atos e
cenas

1978 1ª L&PM

Síntese do teatro da
antiguidade clássica
à
contemporaneidade.

Um caminho do
teatro na escola

1997 (1ª edição
publicada em
1989).

3ª Scipione

Coleção:
pensamento e ação
no magistério.
Categorização da
pedagogia da
expressão.

Jogos teatrais na
escola:
atividades
globais de
expressão

1993 (primeira
edição publicada
em 1989).

2º Scipione

Coleção:
Pensamento e ação
no magistério.
Atividades globais
e laboratório de
expressão.

Vamos
alfabetizar com
jogos dramáticos
Atividades
básicas

1994 (1ª edição
publicada em
1989).

3º Kuarup

Série
Alfabetização.

Obra destinada a 1ª
série do 1º grau.

Teatro:
atividades na
escola -
currículos

1995 (1ª edição
publicada em
1989).

3º Kuarup

Série: Educação.

Currículo para o
ensino do teatro no
ensino fundamental
e médio.

Oficina de Teatro
1993 (1ª edição
publicada em 2ª Kuarup

Série: Teatro e
educação. Criação
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1993). da Oficina de teatro

O texto no palco 1993 1ª Kuarup

Série: teatro e
educação. Textos
produzidos para a
oficina.

A chave perdida 1995 1ª L&PM
Coleção: a leitura é
uma aventura.
Peças de Olga.

Estética teatral 1996 Artigo publicado
em Revista

Revista do
Instituto Estadual
do livro

Textos.

Verdade
Inventada 2001 1ª DR publicidade

& Pallotti SM
Crônica e
Romance.

As premissas apresentadas até o momento foram conduzidas com o intuito de vislumbrar um possível olhar na vastíssima produção e atuação de Olga Reverbel como profissional da educação, tendo em vista a contribuição dela na inclusão da Arte/teatro como componente curricular
obrigatório, bem como a produção de material didático para os professores atuarem em sala de aula.

Assim, o foco deste trabalho não está centrado na escrita da biografia desta teórica da Educação Brasileira. Não que ela não se constitua como um elemento a ser considerado pela História da Educação. A recorrência à memória aqui significa utilizá-la como um dos instrumentos que denuncia
o esquecimento que é marca da sociedade contemporânea. Sobre este aspecto, Nunes (2002, 2003) enfatiza que por meio da reconstrução das memórias escolares se possam recuperar o valor histórico dos documentos produzidos institucionalmente.

[...] quando nos referimos à memória e à história estamos procedendo a duas leituras simultâneas da temporalidade: uma que define o tempo como tempo presente e, portanto, saturado de passado e futuro e, outra, que marca a insistência do passado no tempo e,
portanto, se encarrega do seu exame a posteriori (NUNES, 2002,2003, p.10).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão do teatro no currículo de escola fundamental e de educação infantil pressupõe uma concepção de teatro e uma perspectiva sobre a finalidade de seu ensino. Isso pode parecer evidente em uma escola de teatro [...]. Mas qual a justificativa para a presença
do teatro dentro do ensino fundamental e da educação infantil (SANTANA, 2009, p. 11).

Antônio Viñao Frago (2008) pesquisa sobre a História das disciplinas escolares e, inserida neste campo de estudo, está a categoria de análise por ele chamada de código disciplinar. Para este autor, o código disciplinar tem sido o responsável pela construção de discursos que legitimam ou
descaracterizam a importância da existência e da manutenção desta ou daquela disciplina no currículo, além de outros elementos que não cabem aqui mencionar.

Neste sentido, percorrer a trajetória de Olga Reverbel, fundamentada pelas categorias de análise aqui mencionadas, evidencia a possibilidade de um estudo que possa contribuir para a discussão em torno da Arte e de seu estatuto de área do conhecimento e assim, difundi-la de fato no
cotidiano escolar, respeitando suas diferentes linguagens e formas de expressão, que há 42 anos já tem o status de componente curricular obrigatório. Provavelmente, os questionamentos feitos no início das considerações finais cederiam espaço às questões que vislumbrem a real existência
da Arte e de suas diferentes linguagens não apenas no currículo e/ou nas Leis de Diretrizes de Bases da Educação, mas nas experiências e práticas educativas vivenciadas na escola cotidianamente.
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