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RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização tem por objetivo revisitar 
aspectos da vida e da carreira da professora Olga Garcia Reverbel (São Borja, 
RS, 1917 – Santa Maria, RS, 2008), precursora do ensino de Teatro na educação 
escolar no Rio Grande do Sul e uma das teóricas pioneiras no que se refere às 
relações entre Teatro e Educação no Brasil. A proposta da investigação consiste 
em reconstituir parte da sua trajetória profissional ligada ao ensino de Teatro, por 
meio de entrevistas realizadas pelo pesquisador, com amigos de Olga Reverbel, 
artistas e teóricos, na busca de estimar o que essa pensadora, escritora e 
professora representa na formação de uma geração de profissionais que atuam 
na área das artes – na academia ou fora dela – e na formação de um público 
frequentador de teatro. No total, foram consideradas seis entrevistas: três delas 
aconteceram em encontros presenciais com os professores Maria Lucia de Souza 
Barros Pupo, Alain Brum e com o ator Marcos Breda; e as outras três, com as 
professoras Vera Lúcia Potthoff da Silva, Ana Mae Barbosa e Sandra Ramalho, 
foram respondidas por escrito, e enviadas ao pesquisador por e-mail. As 
entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. Nas 
transcrições, tanto das entrevistas gravadas, como das realizadas por e-mail, as 
perguntas feitas pelo pesquisador foram suprimidas, e as respostas “costuradas” 
e editadas em formato de depoimentos. De modo geral, os depoimentos 
coletados possibilitam refletir sobre diversos aspectos, dentre os quais se 
destacam: a relação pessoal travada com Reverbel; as lembranças em relação a 
ela; a importância da sua obra e sua contribuição para o ensino de Arte e de 
Teatro; e a atualidade dessa contribuição. E tais reflexões realizam-se na 
perspectiva de autores como Elie Bajard, Fernando Becker, Antônio Damásio, 
Jorge Larrosa e Marcos Villela Pereira, e de conceitos como narrativa, 
conhecimento, memória e experiência. Os resultados demonstram que Reverbel 
goza de respeito e credibilidade para além das fronteiras do Rio Grande do Sul. 
Não bastasse o fato de ser referência para os artistas que vinham ao estado, que 
encontravam nela, e em sua casa, um porto seguro, Reverbel era constantemente 
convidada para palestrar em simpósios, ministrar cursos ou ainda para integrar 
comissões julgadoras de festivais e mostras de teatro. O trabalho não tem por 
finalidade concluir o debate acerca da trajetória de Reverbel, visto que ainda há 
muito a buscar para poder compreender e mensurar a sua importante contribuição 
para o ensino de Teatro no Rio Grande do Sul e no Brasil. Acredita-se que o 
estudo que envolve uma personalidade da sua relevância nunca é conclusivo, 
pois a sua obra tende a propagar-se para além do tempo e do espaço em que foi 
concebida. 

Palavras-chave: Teatro. Educação. Memória. Biografia. Conhecimento.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Certamente a mente humana ou animal depende em grande parte da 
memória. O pensador italiano Norberto Bobbio, falecido neste ano, dizia 
que “somos aquilo que lembramos”. Eu costumo acrescentar “e também 
somos o que decidimos esquecer”.   

Ivan Izquierdo, 2004  
 

Sou filho de pais gaúchos que, na década 1970, migraram para Missal, 

região de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Então, minha lembrança mais 

remota do contato que tive com aquilo que posso chamar de teatro vem da minha 

infância, numa localidade chamada Santa Cecília, no interior daquele Estado, 

onde minha mãe por muito tempo desempenhou sozinha as funções de 

professora e diretora da única escola local. Lembro que na época ela já 

trabalhava muito os jogos tradicionais, atividades de cunho teatral (mesmo sem 

qualquer formação específica) e cantigas de roda com seus alunos.  

Um pouco mais tarde, residindo na localidade de Portão Ocoy, iniciei no 

ballet clássico nas cidades de Missal e Medianeira, com a professora Dóris 

Beduschi Della Pasqua, uma pessoa que me marcou profundamente. Fiz ballet e 

jazz de 1984 a 1992, e esse foi o período em que tive minhas primeiras 

experiências no palco. Em 1993, quando me mudei para o interior do Rio Grande 

do Sul (em 1993 morei em Sete de Setembro, e de 1994 a 1995 em Guarani das 

Missões) na região das Missões, participei de um grupo de danças folclóricas 

polonesas, que, de certa forma, preenchia a necessidade que sentia de me 

envolver com alguma manifestação artística.  

Em Guarani das Missões cursei o ensino médio, antigo magistério, no 

Colégio São José (das Irmãs Franciscanas da Sagrada Família de Maria), onde 

éramos incentivados para as práticas artísticas pela então professora de 

literatura, Irmã Ana Otelakoski. Na ocasião, poderia ter optado pela tranquilidade 

de estagiar no próprio colégio das freiras, com todas as facilidades que isso 

representava. Escolhi, no entanto, ir para a Escola Estadual São Estanislau, na 

Linha Harmonia, localizada na periferia da cidade. Madrugava, pegava o ônibus 

na cidade por volta das 06h15 da manhã, e ainda caminhava em torno de dois 

quilômetros e meio em uma estrada de terra até chegar à escola.  
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Graças às aulas da professora Ana Otelakoski, durante meu estágio, 

consegui proporcionar aos alunos, dentro das possibilidades de minha pouca 

formação, experiências únicas com práticas teatrais e danças. Também organizei 

algumas viagens, oportunizando aos alunos conhecer um pouco da cultura, das 

artes e da história da região. Muitos saíam pela primeira vez da comunidade. 

Levei-os à Santo Ângelo, onde visitamos exposições no Centro Municipal de 

Cultura e assistimos a um espetáculo teatral da “Turma do Dionísio”, grupo de 

teatro criado em 1986 e desde então sediado nesta cidade. Em São Miguel das 

Missões puderam conhecer as ruínas jesuítas da antiga redução de São Miguel 

Arcanjo, declaradas Patrimônio Mundial pela UNESCO, em 1983.  

Só passei a ter um contato mais estreito com o teatro em 1996, quando 

viajei para estudar na Polônia, em Cracóvia. Estudando língua, história e cultura 

polonesa no Instituto Polônico, ligado à Universidade Jagueloniana, tive a 

oportunidade de fazer uma disciplina de teatro, oferecida aos alunos como forma 

de intensificar o aprendizado da língua. O teatro era utilizado como recurso 

didático para propiciar a fluência e ampliar o vocabulário, além de aproximar a 

relação entre os alunos provenientes de diferentes países.  Piotr Horbatowski, 

reconhecido diretor de teatro e professor da Universidade, costumava fazer 

excursões com os alunos pelos teatros da cidade, levando-nos semanalmente 

para assistir aos espetáculos teatrais e musicais. Com ele tive o privilégio de 

conhecer de perto e de ir aos shows de artistas como Paco de Lucia e Cesária 

Évora.  

Em Cracóvia conheci o brasileiro Edilson Ribeiro de Lima, professor de 

dança radicado há muitos anos na Polônia, cujo companheiro polonês, Pawel 

Miskiewicz, é um reconhecido e premiado diretor de teatro. Fiquei amigo deles, 

visitava-os com frequência, e era convidado por eles para ir ao teatro, 

principalmente quando o Pawel estreava a direção de um novo trabalho. Hoje, 

rememorando aquele período, percebo o quanto tais experiências foram 

importantes para mim. 

Sendo assim, foi fora do Brasil que tive a oportunidade de, pela primeira 

vez, entrar em contato com o teatro profissional, assistindo a grandes espetáculos 

naqueles teatros europeus imponentes e maravilhosos. Gostei tanto das aulas de 

teatro com o professor Horbatowski, que no final do ano letivo participei de três 
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montagens com diferentes turmas do Instituto Polônico, quando a média era de 

uma peça por aluno.  

Em 1997, no período das férias de verão, viajei até a cidade de Lublin, 

onde permaneci por 30 dias com dançarinos de vários países, aperfeiçoando-me 

nas danças polonesas, com aulas nos turnos da manhã e tarde. Em Cracóvia, 

frequentei o Krakus, um dos grupos mais antigos de Danças Folclóricas 

Polonesas, cuja sede, em relação à minha casa, ficava no outro extremo da 

cidade. Certo dia, voltando de um dos ensaios, passeando pelo Centro Histórico, 

minha atenção se voltou para a movimentação que se formava em torno de uma 

moça. Ela estava acompanhada de um velhinho que caminhava apoiado em uma 

bengala e muitas pessoas os interpelavam, pediam-lhes autógrafos e posavam 

para fotos ao lado dela. Aproximei-me sem que percebessem que os observava 

de longe e pedi-lhes uma informação com o único objetivo de tentar descobrir 

alguma coisa sobre eles. Em passos lentos foram comigo até a parada do bonde 

que eu desejava pegar. No trajeto, ela contou-me que era atriz, e que o senhor 

que a acompanhava era diretor de teatro. Convidaram-me para assistir a peça 

que estava em cartaz em um dos teatros da cidade e deram-me dois ingressos. 

Pedi-lhes então um autógrafo, sem mesmo saber direito de quem se tratavam. 

Quando contei ao professor Horbatowski e mostrei-lhe o autógrafo da moça, 

disse-me que tive sorte, pois a atriz era Katarzyna Figura (Kasia Figura), uma das 

mais talentosas do teatro e do cinema polonês.  

No final daquele ano, fluente em polonês, saí da casa de estudantes para 

estrangeiros e aluguei um apartamento no centro da cidade. No corredor do 

prédio, sempre encontrava uma senhora de certa idade que puxava assunto 

comigo. Sem adentrarmos na intimidade um do outro, percebia que algo a 

diferenciava dos poloneses de sua idade, geralmente “ásperos”, “frios” e não 

muito simpáticos com os estrangeiros. Uma amargura que seguramente refletia 

os anos de sofrimento que os mais velhos enfrentaram primeiramente com a 

guerra, e depois com as dificuldades do período do comunismo. A empatia, a 

confiança e a cumplicidade aumentaram quando ela descobriu que eu era 

brasileiro. Mãe de um antigo cônsul da Polônia em São Paulo, ela esteve no 

Brasil mais de uma vez, e sua neta, que tinha mais ou menos a minha idade, 

falava português fluentemente. Essa senhora chamava-se Janina Krause-
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Swiderska, artista plástica e uma das atrizes da antiga companhia de teatro de 

Tadeusz Kantor, cuja obra e trajetória eu até então desconhecia. Foi ela quem me 

apresentou à obra de Kantor, mostrou fotos da época em que atuava com ele, 

levou-me à Cricoteca de Kantor e passou a me carregar pelos teatros da cidade. 

Mais tarde Janina me apresentou ao consagrado cineasta e diretor de teatro 

Andrzej Wajda.  

No final de 2000, com a crise que se abateu sobre o Brasil dois anos 

antes, causando a desvalorização do real, e com o falecimento do meu pai, 

retornei ao país, estabelecendo-me definitivamente em Porto Alegre, RS, onde, 

por indicação de um amigo, procurei a Oficina de Teatro Olga Reverbel. Passei a 

frequentá-la, passando a conhecer de perto a trajetória de sua fundadora e a me 

interessar por ela. Naquela época Reverbel já residia em Santa Maria, no interior 

do estado, para onde viajei algumas vezes acompanhado da professora Vera 

Potthoff. Amiga, companheira e sócia de Reverbel, Potthoff foi sua aluna no 

Instituto de Educação General Flores da Cunha, trabalhou por muitos anos a seu 

lado, ficando responsável pela Oficina de teatro na capital. 

Com a mudança de Reverbel para Santa Maria, a Oficina tivera que 

deixar o casarão da Rua Coronel Bordini, antiga residência do casal Olga e Carlos 

Reverbel, localizada no bairro Auxiliadora, para instalar-se em um endereço 

“pouco nobre” na Avenida São Pedro, perto da Avenida Farrapos, próximo a uma 

zona de prostituição. A nova localização da escola fez com que os alunos fossem 

deixando de frequentá-la. Os que restaram reuniam-se para fazer leituras 

dramáticas e ensaiar algumas peças. Paralelamente às minhas atividades ligadas 

à Oficina, assumi a Comunicação e Marketing de uma instituição da cidade, 

trabalho que possibilitava a continuidade do meu vínculo com o fazer teatral. A 

Oficina manteve o Grupo de Teatro Farracênicos, com o qual montamos, entre 

outras, a peça Mateus e Mateusa, de Qorpo Santo, dirigida por Vera Potthoff. O 

último trabalho da Oficina de Teatro Olga Reverbel foi a montagem do texto 

infantil “O mundo é assim...”, que escrevi em coautoria com Vera Potthoff. 

Aprovado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o espetáculo ficou um ano em 

cartaz no Teatro Bruno Kiefer da Casa de Cultura Mario Quintana, entre agosto 

de 2006 e agosto de 2007, período em que levamos ao teatro um público de mais 

de 21 mil crianças das escolas de Porto Alegre e região metropolitana. 
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Durante esses anos, conheci muitas pessoas que iniciaram suas vidas no 

teatro pelas mãos de Reverbel. Numa determinada oportunidade a professora 

Vera Potthoff comentou sobre o seu desejo de ver contada em livro a história da 

Oficina de Teatro criada por ela. Então, já conhecendo um pouco da sua 

trajetória, achei que podia fazer mais, e pensei que a vida de Reverbel merecia 

um trabalho de pesquisa mais aprofundado. Percebi que era uma história que 

precisava ser registrada e contada para a atual, e futuras gerações. Aos poucos, 

através de entrevistas com ex-alunos, amigos, admiradores, colegas de trabalho e 

familiares, além das pesquisas em arquivos particulares, o projeto foi tomando 

proporções maiores.  

Sem qualquer objeção ou esforço adicional da parte dos que foram 

procurados para contribuir com a pesquisa, falando pela primeira vez sobre Olga 

Reverbel e sua contribuição para o ensino do teatro, a vida e a obra da professora 

gaúcha foi sendo desvelada, e sua trajetória foi tomando forma, como num “sair à 

luz”. O neurologista António Damásio (2000, p. 52), na obra O mistério da 

consciência: do corpo e das emoções ao conhecimento de si, reflete sobre a 

relação entre memória e conhecimento:  

 
Quando a história é contada pela primeira vez, espontaneamente, sem 
nunca ter sido demandada, e depois disso sempre que ela é repetida, o 
conhecimento [...] emerge automaticamente como a resposta a uma 
pergunta nunca formulada. Desse momento em diante começamos a 
conhecer. (DAMÁSIO, 2000, p. 52). 

 
Nesse sentido, é interessante constatar, nos depoimentos coletados, que 

os envolvidos na pesquisa demonstraram facilidade em relatar suas experiências, 

tornando visível a necessidade (até então oculta) que sentiam de relatar os 

acontecimentos de um período tão importante de suas trajetórias profissionais. 

Embora nunca tivessem falado sobre o assunto anteriormente, as informações e 

referências relativas aos períodos mencionados, pareciam estar ainda muito 

presente em suas memórias, como se esperassem o momento oportuno para 

esse compartilhamento.  

A vontade de voltar a estudar e de me envolver novamente com as 

práticas teatral e pedagógica, aliada à necessidade de dar uma organicidade ao 

meu trabalho, impulsionou-me para o curso de Pós-graduação em Pedagogia da 

Arte, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
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Assim, contextualizando na contemporaneidade e ressignificando sua obra, a 

precursora gaúcha do Teatro na Educação passou a ser meu objeto de pesquisa.  

Considerando a perspectiva construtivista “de que nada, a rigor, está 

pronto, acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado, em 

nenhuma instância, como algo terminado” (BECKER, 1992, p. 88), pretendo 

concluir o curso de Especialização com o esboço de um projeto de dissertação de 

mestrado, que se proponha a ir ainda mais fundo na vida e obra de Reverbel, 

resgatando histórias e memórias que possibilitem ampliar a compreensão sobre a 

representatividade dessa pensadora, escritora e professora não apenas na 

formação de toda uma geração de artistas gaúchos, mas também na formação de 

um público frequentador de teatro. 

 
Figura 1: Mateus e Mateusa em montagem do grupo da Oficina de Teatro Olga Reverbel. 

Fonte: Caderno Panorama, Jornal do Comérico de Porto Alegre, 15/07/2002. 
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Figura 2: Frente do convite de estreia da peça “O mundo é assim...”, último trabalho da Oficina 
Teatro Olga Reverbel, que ficou em cartaz de agosto de 2006 a agosto de 2007. 
Fonte: Acervo Cristiano Goldschmidt 
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Figura 3: Verso do convite de estreia da peça “O mundo é assim...”, último trabalho da Oficina de 
Teatro Olga Reverbel, que ficou em cartaz de agosto de 2006 a agosto de 2007. 
Fonte: Acervo Cristiano Goldschmidt 
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1. A ESCRITA COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO E 

PROPAGAÇÃO DOS REGISTROS HISTÓRICOS 

 

 

O objetivo deste Trabalho de Conclusão de Curso é revisitar aspectos da 

vida e da carreira da professora Olga Garcia Reverbel (São Borja, RS, 1917 – 

Santa Maria, RS, 2008), precursora do ensino de Teatro na Educação no Rio 

Grande do Sul e uma das teóricas pioneiras no que se refere às relações entre 

Teatro e Educação no Brasil. 

A proposta da investigação consiste em reconstituir parte da sua trajetória 

profissional ligada ao ensino de Teatro, por meio de entrevistas realizadas por 

mim, com amigos de Olga Reverbel, artistas e teóricos, na busca de estimar o 

que essa pensadora, escritora e professora representa na formação de uma 

geração de profissionais que atuam na área das artes – na academia ou fora dela 

– e na formação de um público frequentador de teatro.  

Nesse sentido, o trabalho alia-se às pesquisas do Grupo de Estudos em 

Teatro Educação (GESTE), enfocando temas referentes ao ensino e à 

aprendizagem das formas teatrais em diferentes âmbitos da educação (formal e 

informal), abarcando diferentes faixas etárias e níveis de escolarização. 

Como registro histórico, a escrita é tida como um elemento fundamental e, 

neste caso, talvez o mais seguro, visto que a transcrição da comunicação oral 

contribui para a sua perpetuação, servindo de fonte para futuras consultas. De 

modo que a possibilidade de disponibilizar os diálogos que se sucederam entre 

mim (o pesquisador), e os entrevistados, permite não só a decodificação e a 

compreensão do objeto pesquisado, mas também uma posterior análise, com 

novos e possíveis desdobramentos.  

A respeito da compreensão e da comunicação do texto escrito, Bajard 

(1994, p. 18) considera: 

 
 
Inversamente ao olhar, o ouvido não pode perceber concomitantemente 
dois ou mais termos. A escrita, ao se apresentar em sua totalidade, 
permite comparar os diversos usos de um mesmo elemento, revelando 
suas variações. A capacidade do leitor de manter duas proposições sob 
o mesmo olhar, possibilita-lhe tratá-las simultaneamente e, a partir delas, 
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deduzir logicamente uma terceira. O silogismo, assim como a lógica e a 
filosofia, nasce da escrita. (BAJARD, 1994, p. 18). 
 

Portanto, as entrevistas realizadas são a base empírica para a análise da 

contribuição de Reverbel para o ensino do teatro e permitem registrar fatos e 

aspectos da sua atuação enquanto professora de Teatro “responsável pelo alto 

nível de grande parte do público jovem de Porto Alegre, onde vem trabalhando há 

muitos anos, contribuindo para a formação de uma plateia capaz de entender, 

discutir, criticar e, sobretudo, apreciar os espetáculos que lá se apresentam”, 

conforme afirmou Paulo Autran1. 

 

Figura 4: Olga Reverbel e Paulo Autran  

Fonte: foto de Vitor Hugo Araujo – Arquivo pessoal Olga Reverbel 

 
A realização das entrevistas deu-se nos últimos anos, em que tive a 

oportunidade de conhecer muitas pessoas que iniciaram suas vidas no teatro 

pelas mãos da professora, ou que foram por ela influenciadas, e outras que se 

valeram de publicações da sua autoria para constituírem-se como artistas ou 

educadores e fundamentarem a sua prática teatral ou pedagógica.  

                                                             
1 AUTRAN, Paulo. Apresentação. In: REVERBEL, Olga. Técnicas dramáticas aplicadas à escola. 
São Paulo: Editora do Brasil S.A., s.d. p. 8.  
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Assim, a pesquisa surge da necessidade de ressignificar a obra de 

Reverbel e contextualizá-la na contemporaneidade; e torna-se importante na 

medida em que as entrevistas realizadas apontam na vida e obra de Reverbel 

características que vão além de qualidades enquanto pedagoga e professora de 

Teatro. É consenso entre os entrevistados, o seu temperamento amoroso e 

expansivo e a sua preocupação com as diversas manifestações culturais. E a 

pesquisa possibilita percorrer os meandros dessa figura aglutinadora, que estava 

sempre aberta a receber todo mundo, em uma casa considerada um reduto da 

inteligência e do prazer intelectual da cidade de Porto Alegre.  

Nesse sentido, a intenção do trabalho é a busca de opiniões e 

informações sobre Reverbel, a fim de que estas se conservem para além do 

espaço e do tempo em que ela viveu. Os significados e as interpretações mudam 

com o passar do tempo e com o surgimento de novos elementos, e apesar de as 

perguntas permanecerem as mesmas por muito tempo, as respostas e as 

opiniões sempre podem ser divergentes. Outras questões surgirão, e o sentido 

destas, só o distanciamento no espaço e no tempo poderá mostrar. O que fica, 

até o momento, é um registro que poderá ser consultado, sempre que necessário, 

pelas futuras gerações de pesquisadores e profissionais das artes, principalmente 

da Pedagogia das Artes Cênicas. O professor Marcos Villela Pereira reflete sobre 

o leitor, ou seja, o destinatário da obra escrita: 

 
O ‘para quem’ da escrita é constituinte da própria escrita. O destinatário 
da escrita é, ao mesmo tempo, um sujeito realmente existente e um 
sujeito possível. Realmente existente porque toda escrita [...] pressupõe 
um leitor, e esse leitor deve ser tomado como referência para o 
endereçamento das ideias. [...] é um sujeito possível no sentido de se 
considerar que a escrita deve atravessar o tempo e durar. Portanto, vale 
investir em um sujeito que ainda não está lá para ler, tanto no sentido de 
alguém que ainda não existe porque não nasceu como alguém que ainda 
não chegou ao campo ou não acedeu àquele lugar de interlocutor desse 
texto. (PEREIRA, 2012, p. 02). 
 

O critério de escolha dos entrevistados considerou o ineditismo de seus 

depoimentos e a possibilidade de análise de diferentes personalidades que 

conviveram com Reverbel em distintas fases da sua vida pessoal e profissional. 

Ou seja, levou em conta depoimentos que trouxessem referências concretas 

sobre seu pioneirismo no teatro gaúcho e sua contribuição para o ensino do 
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Teatro no Brasil; contribuição também inédita, levando em conta a época em que 

a professora iniciou suas atividades.   

Dentre aproximadamente vinte entrevistas que disponho, considerei, para 

este trabalho, apenas seis: três delas aconteceram em encontros presenciais, 

previamente agendados, com os professores Maria Lucia de Souza Barros Pupo, 

Alain Brum e com o ator Marcos Breda; e as outras três foram respondidas por 

escrito, e enviadas por e-mail, pelas professoras Vera Lucia Potthoff da Silva, Ana 

Mae Barbosa e Sandra Ramalho.  

Para delimitar o interesse do trabalho, as entrevistas foram conduzidas por 

um conjunto de perguntas que pudessem me auxiliar a compreender melhor o nível 

e a densidade das relações afetivas ou profissionais estabelecidas entre os 

entrevistados e o meu objeto da pesquisa. Algumas perguntas foram feitas a todos 

os entrevistados, outras foram direcionadas de forma mais especifica, 

considerando a relação estabelecida com os entrevistados.  

As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas. Nas 

transcrições, tanto das entrevistas gravadas, como das realizadas por e-mail, as 

perguntas feitas por mim foram suprimidas, e as respostas “costuradas” e editadas 

em formato de depoimentos.  

De modo geral, os depoimentos coletados possibilitam refletir sobre 

diversos aspectos, dentre os quais se destacam: a relação pessoal travada com 

Reverbel; as lembranças em relação a ela; a importância da sua obra e sua 

contribuição para o ensino de Arte e de Teatro; e a atualidade dessa contribuição.  

E tais reflexões realizam-se na perspectiva de autores como Elie Bajard, Fernando 

Becker, Antônio Damásio, Jorge Larrosa e Marcos Villela Pereira, e de conceitos 

como narrativa, conhecimento, memória e experiência.  

É importante ressaltar que este Trabalho de Conclusão de Curso não tem 

por finalidade encerrar o debate acerca da contribuição de Reverbel. Trata-se 

apenas do início de um caminho longo a ser percorrido, visto que ainda há muito 

a buscar para poder compreender e mensurar a sua significação para o ensino de 

Teatro no Rio Grande do Sul e no Brasil. Pelo contrário: acredita-se que o estudo 

que envolve uma personalidade da sua relevância nunca é conclusivo, pois a sua 

obra tende a propagar-se para além do tempo e do espaço em que foi concebida.  

Para o professor Fernando Becker (2003, p.26): 
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O sujeito revela-se na historicidade de uma pessoa, mas não se reduz a 
essa historicidade, ao passado dessa pessoa ou à tradição. Transforma-
se continuamente, mas nunca deixa de ser, radicalmente, o que era. 
Revela-se continuamente e, continuamente, esconde sua origem, sua 
identidade e seu destino. É capaz de perguntar – apesar da angústia 
existencial que isso produz – pela sua origem e por seu destino. 
(BECKER, 2003, p.26). 
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2. DA METODOLOGIA E ANÁLISE DE DADOS  

 

 

Como este Trabalho de Conclusão de Curso constitui um recorte de uma 

investigação mais ampla, que vem sendo desenvolvida por mim ao longo dos 

últimos anos, em que entrevistei dezenas de profissionais das artes cênicas que 

conviveram com a professora Olga Garcia Reverbel em diferentes momentos de 

sua vida, e também considerando tratar-se de um curso de Especialização em 

Pedagogia da Arte, o objetivo aqui foi resgatar e contextualizar na 

contemporaneidade sua atuação e contribuição para o ensino do teatro na 

educação no Rio Grande do Sul e no Brasil. Assim, identifico a necessidade de 

privilegiar os profissionais que atualmente se dedicam ao ensino do teatro em 

Instituições de Educação Básica ou de Ensino Superior.  

Devido ao farto material coletado, não foi fácil chegar num consenso que 

apontasse para os profissionais a serem considerados e analisados neste 

trabalho. Inicialmente propus a análise das entrevistas realizadas com os atores 

Paulo Autran, Fernanda Montenegro e Marcos Breda, com a cantora e 

compositora Adriana Calcanhoto e com as professoras Ana Mae Barbosa e 

Sandra Ramalho, cujo conteúdo parecia satisfazer os anseios da pesquisa. 

No entanto, a necessidade de elaborar um resumo e formalizar uma 

apresentação para o ensaio à Banca Examinadora de Qualificação2 do trabalho, 

já indicavam ser indispensável uma mudança no foco das análises da pesquisa. 

Assim, considerei algumas contribuições, especialmente as do professor Marcelo 

de Andrade Pereira, que, com a sua arguição e considerações, identificou a 

necessidade de se estabelecer um diálogo que aproximasse ainda mais as 

análises das entrevistas com a especialização em Pedagogia da Arte, o que foi 

decisivo para que eu viesse a substituir algumas entrevistas, alterando 

significativamente o resultado final do trabalho.  

Outra experiência que considero fundamental foi a participação, como 

aluno especial, na disciplina “Memória, Narrativa, Experiência e Conhecimento em 

Artes Cênicas”, ministrada pela professora Vera Lúcia Bertoni dos Santos e 

                                                             
2 Ocorrida em 6 de dezembro de 2012, e integrada pelos Professores Doutores Marcelo de 
Andrade Pereira, Sergio Lulkin e Susana Rangel Vieira Cunha.  
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oferecida pelo Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas (PPGAC) do 

Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A oportunidade 

dos encontros, nos quais pudemos resgatar nossas memórias, compartilhar 

nossas experiências, reconstituir nossas trajetórias, sistematizar e ampliar 

conhecimentos relacionados aos referenciais sugeridos possibilitou a constituição 

de material significativo e norteador que utilizo para a escrita deste trabalho.  

Nesse sentido, os autores de referência da análise dos dados da 

pesquisa são: Elie Bajard, pesquisador francês na área da aprendizagem da 

escrita; Fernando Becker, professor de Psicologia da Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), dedicado aos 

estudos da Epistemologia Genética; António Damásio, neurologista e 

neurocientista português, estudioso do comportamento humano e das áreas 

cerebrais responsáveis pelas tomadas de decisões; Jorge Larrosa, Doutor em 

Pedagogia pela Universidade de Barcelona, Espanha, onde atualmente é 

professor titular de Filosofia da Educação; e Marcos Villela Pereira, Professor 

Titular do Programa de Pós Graduação em Educação da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), que desenvolve estudos sobre filosofia 

da arte e da educação. 

Considerando essas importantes contribuições, o critério de escolha das 

entrevistas para o presente trabalho passou a levar em conta, preferencialmente, 

os depoimentos de profissionais envolvidos diretamente com a docência.  Desta 

forma, no total, foram consideradas seis entrevistas: três delas aconteceram em 

encontros presenciais, previamente agendados, com os professores Maria Lucia 

de Souza Barros Pupo (gravada no dia 11 de outubro de 2012, na casa da 

professora Blanca Brites, em Porto Alegre – RS), Alain Brum (gravada em 24 de 

julho de 2004, em sua casa, em São Paulo - SP, e atualizada em dezembro de 

2012) e com o ator Marcos Breda (gravada no dia 07 de janeiro de 2011, no Foyer 

do Theatro São Pedro, em Porto Alegre – RS); e as outras três, com as 

professoras Vera Lúcia Potthoff da Silva, Ana Mae Barbosa e Sandra Ramalho, 

foram respondidas por escrito, e enviadas a mim por e-mail. 

Para delimitar o interesse do trabalho, as entrevistas partiam do seguinte 

roteiro de perguntas norteadoras e semiestruturadas:  
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• Como, quando e onde você conheceu Olga Reverbel? 

• Quais são as lembranças que você tem de Reverbel? 

• Como você avalia a contribuição e produção de Reverbel? 

• Como você vê, avalia, a Pedagogia do Teatro hoje? 

• A obra de Olga Reverbel continua atual? 

 

O roteiro auxiliou-me a compreender melhor o nível e a densidade das 

relações afetivas ou profissionais entre os entrevistados e o objeto da pesquisa. As 

referidas perguntas foram feitas a todos os entrevistados, outras ainda foram 

direcionadas de forma mais especifica, considerando a relação que se estabeleceu 

entre mim (o entrevistador, ou pesquisador) e os entrevistados.  

As conversas resultantes das entrevistas foram gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas. Nas transcrições, tanto das entrevistas gravadas, como 

das realizadas por e-mail, as perguntas feitas pelo pesquisador foram suprimidas, 

e as respostas “costuradas” e editadas em formato de depoimentos.   

Por fim, é importante ressaltar que o conjunto de disciplinas oferecidas ao 

longo do curso foi fundamental para o desenvolvimento deste trabalho, 

constituindo-se em material de apoio significativo para sua organização.  

Outro aspecto a considerar na elaboração do trabalho é a colaboração 

recebida de familiares e da própria professora Olga Reverbel, que ainda em vida 

disponibilizou-me vasto material para a pesquisa, como as fotografias de seu 

acervo pessoal que ilustram este trabalho.  
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3. A PEDAGOGIA DAS ARTES CÊNICAS NO BRASIL E A CRISE NA 

EDUCAÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, cada vez mais os profissionais das Artes Cênicas têm 

constituído um campo de estudo que se denomina Pedagogia do Teatro. A 

Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-graduação em Artes Cênicas 

(ABRACE), instituição que existe há 15 anos, atualmente conta com cerca de 900 

sócios no Brasil e possui um grupo de trabalho e pesquisa em Pedagogia do 

Teatro que conta com aproximadamente 100 pesquisadores em todo o país 

procurando estabelecer relações entre o ensino e os diferentes aspectos do fazer 

teatral, e tendo implicações diretas na formação das pessoas. A área cresceu 

muito no nível universitário, e consequentemente a formação de professores 

também aumentou exponencialmente no país.  

Temos também um fenômeno relativamente novo, bastante recente no 

país, que é o crescimento impressionante na esfera da ação cultural em teatro. 

Constatamos experiências interessantes no Brasil todo na esfera da relação entre 

o teatro e a educação, no âmbito do trabalho em Organizações Não 

Governamentais (ONGs), centros culturais, bibliotecas, casas de cultura, teatro 

comunitário, dentre outros espaços de interação social. Hoje, podemos dizer que 

esse binômio teatro e educação fora da escola, podendo também chama-lo teatro 

na educação informal, está mais desenvolvido do que o teatro na educação 

formal.  

A Pedagogia das Artes Cênicas no Brasil é uma área do conhecimento 

que vem se consolidando com muita intensidade. A bibliografia referente ao tema 

cresceu muito, e nas grandes universidades públicas brasileiras existem revistas 

especializadas em pesquisa sobre teatro, que também envolvem a área da 

Pedagogia do Teatro.  

Infelizmente tudo isso parece não se refletir na realidade das escolas 

brasileiras como desejado pelos profissionais envolvidos no ensino do teatro (que, 

bem ou mal, é obrigatório), ou, pelo menos, não tem se refletido como poderia. E, 

em contrapartida, o que se observa é o crescimento do trabalho com teatro na 

esfera da ação cultural, ação artística e nos organismos acima mencionados.  
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Então, como constatamos, temos uma grande área, que é a Pedagogia 

do Teatro, que vem a ser responsável pelo debate em torno dos processos de 

ensino-aprendizagem do teatro. Nesse sentido, cabe indagar, como é que se dá 

essa reflexão sobre o processo de aprendizagem no teatro? Que valores ele vem 

reforçando? E quando falamos sobre o processo de aprendizagem no teatro, 

referimo-nos tanto ao trabalho que se realiza na escola, com crianças e jovens, 

quanto em última análise, na formação do ator.  

Essa fração da Pedagogia das Artes Cênicas, que é produzida nas 

relações entre teatro e educação, nasceu na escola. É fato que o pensamento das 

relações entre teatro e educação realmente começa vinculado à escola, mas 

carecemos de um estudo histórico de envergadura que mapeie em que pontos do 

Brasil ele nasceu. Nesse sentido, se no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Olga 

Reverbel destaca-se como pioneira, tendo sua contribuição reconhecida para 

além das fronteiras do Estado, é importante considerar outras iniciativas de 

relevância. 

Uma delas ocorreu no Rio de Janeiro, devido ao trabalho inovador de 

Maria Clara Machado (Belo Horizonte, 03 de abril de 1921 – 30 de abril de 2001), 

reconhecida autora de peças teatrais para crianças, que, em 1951, criou a Escola 

de Teatro Tablado, responsável pela formação de várias gerações de atores em 

décadas de atuação. A outra deu-se em São Paulo, liderada por Tatiana Belinky 

(São Petersburgo, 18 de março de 1919, radicada no Brasil desde os 10 anos de 

idade, residindo na cidade de São Paulo), uma das mais importantes escritoras 

infanto-juvenis contemporâneas, e Júlio Gouveia (1914 – 1988), educador, ator e 

diretor de teatro. O casal Gouveia e Belinky foi responsável pela fundação do 

Teatro Escola São Paulo, ocorrida final da década de 1940, que, ao lado dos 

colégios vocacionais do Estado de São Paulo e das escolas experimentais do 

Estado de São Paulo, desenvolviam um trabalho teatral no ambiente escolar 

muito antes da Lei 5692/71 (que, entre outras medidas, instituiu a obrigatoriedade 

da inclusão da disciplina de Educação Artística nas escolas brasileiras).  

Por outro lado, temos uma característica que mereceria um “dar o que 

pensar”, que é o fato de que no mundo todo, mas no Brasil talvez de uma forma 

mais acentuada, convivemos com uma crise monumental que atinge as escolas. 

Não se sabe mais o que significa educar, qual a função do professor, como é que 
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se faz para trabalhar com as novas gerações. O Brasil nessa seara está em 

colapso. Se pensarmos no estado da escola pública brasileira, constataremos que 

ela se transformou em um lugar que afugenta as pessoas.  

São muitos os exemplos de formandos em licenciatura que têm medo de 

enfrentar a escola pública, e que contam com mil e uma artimanhas para “fugir da 

raia”, porque a frustração é grande, porque a escola pública apresenta sérios 

problemas, e se traduz, não raras vezes, num prédio depauperado, degringolado, 

cheio de grades, com bibliotecas e salas de vídeo fechadas com cadeado 

(quando estas existem); com professores desmotivados pelas péssimas 

condições de trabalho e salários injustos, sem nenhum desejo de investir na sua 

qualificação e num ensino condizente com a condição contemporânea de seus 

alunos. Evidentemente, com honrosas exceções. 

Já na realidade das escolas privadas, embora constatamos a existência 

de melhores condições de trabalho, que resultam num ensino qualitativamente 

diferente, o teatro costuma ocorrer de forma extraclasse, em caráter eletivo, em 

relação às demais disciplinas de Artes. Isso pode ser interessante porque 

vinculamos esse trabalho de teatro a alunos realmente interessados pela 

disciplina, por outro lado perdemos a possibilidade de que todos sintam o gosto 

do fazer teatral. Encontramos experiências de qualidade em escolas particulares, 

mas ainda aquém do que se poderia ter em termos quantitativos.  

Outra questão importante com a qual nos deparamos são professores 

sem formação específica lecionando a disciplina de Teatro nas escolas, tanto 

públicas quanto privadas, o que demonstra que ainda estamos na sombra da 

polivalência, da perspectiva de que o professor deve trabalhar com todas as artes 

ao mesmo tempo. Nos anos 1980, os profissionais da educação já lutavam contra 

a polivalência, mostrando que cada arte é uma modalidade de conhecimento 

diferente, e que, embora seja desejável que o profissional conheça as outras 

áreas da Arte, para poder estabelecer relações entre elas, não é possível que ele 

ministre uma formação para crianças e jovens em três ou quatro áreas 

simultaneamente.  

Embora essa luta tenha tido bons resultados, atualmente vivemos um 

paradoxo, uma situação perversa, que é a seguinte: o professor é convidado pelo 

sistema público, pelas Secretarias de Educação do Município e do Estado, a atuar 
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levando em conta a intersecção entre as quatro artes (teatro, dança, música e 

artes visuais). E por que isso é perverso? Porque o professor muitas vezes se 

sente devedor desse compromisso. Ele acha que deve fazer, porque se ele não 

fizer não será reconhecido como um bom profissional. E aí reside a perversidade.  

E hoje se confunde a possibilidade de interdisciplinaridade com o amplo 

domínio de três ou quatro disciplinas. O desejo de que, ao trabalhar com uma arte 

o professor leve as outras em consideração não pode ser confundido com a 

obrigatoriedade de trabalhar todas as disciplinas ao mesmo tempo. Essa é a 

confusão. 

O debate em relação à educação está esmorecido, e a situação é ainda 

mais difícil porque grande parte dos professores está desmotivada, porque 

trabalha em três ou até quatro lugares para complementar o salário e não tem 

mais força física para se organizar. E o resultado disso é que a reivindicação 

política se dá num âmbito muito mais salarial e de condições dignas de trabalho 

do que no âmbito de uma discussão sobre posturas, conteúdos, forma de 

organização, material didático, dentre outros aspectos. 

Para minimizar essa situação, os profissionais podem atuar em várias 

frentes de batalha. Primeiro vem a formação específica na Universidade, 

reiterando posteriormente o interesse em se trabalhar exclusivamente na sua área 

de conhecimento, chamando os demais profissionais para o diálogo. Lutar junto 

aos sindicatos e associações docentes para que os professores possam 

reivindicar outra forma de trabalhar, de maneira também a influir nas normas e 

diretrizes das secretarias e ministérios.  

O problema da educação é extremamente difícil de ser enfrentado. Temos 

grandes pontos de interrogação com os quais nos defrontamos. Como é que 

poderíamos então atuar de forma mais eloquente em termos de se propor uma 

política de formação que pudesse de alguma maneira ir na contramão de tudo 

isso?  

A crise na escola é sim de proporções muito séria, mas não é um 

problema só brasileiro, é um fenômeno mundial, só que no cenário brasileiro nos 

defrontamos com um problema bem anterior a esse que é um problema de 

gerações de docentes formados durante a ditadura, mal formados, com muitas 

dificuldades no domínio da língua portuguesa e assim por diante. 
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É no sentido da ampliação do debate em torno da Pedagogia do Teatro 

que o meu trabalho quer contribuir, para que a área ganhe consolidação, para que 

se consiga enxergar melhor o panorama das origens desse trabalho no Brasil, 

saber de onde ele vem, como ele se estrutura e para onde está se encaminhando. 

Conscientes dos problemas que cercam a educação brasileira e, em especial, do 

ensino das artes, podemos considerar que estamos a um passo de acertar o 

modo com que devemos enfrenta-los, indo na direção que poderá nos conduzir 

para a solução de grande parte destas deficiências que há tanto tempo nos fazem 

permanecer em tamanha desvantagem e em situação tão vergonhosa. Ter 

consciência de que estamos conscientes dos problemas que precisamos 

enfrentar, é o mais honesto indício de que podemos contribuir para superar essa 

perspectiva tão ameaçadora. Damásio (2000, p. 20) reconhece o papel 

preponderante da consciência na formação humana: 

 A consciência é o bilhete de ingresso, nossa iniciação em saber tudo 
sobre fome, sede, sexo, lágrimas, riso, prazer, intuição, o fluxo de 
imagens que denominamos pensamento, os sentimentos, as palavras, 
as histórias, as crenças, a música e a poesia, a felicidade e o êxtase. Em 
seu nível mais simples e mais elementar, a consciência permite-nos 
reconhecer um impulso irresistível para permanecer vivos e cultivar o 
interesse pelo self. Em seu nível mais complexo e elaborado, a 
consciência ajuda-nos a cultivar um interesse por outras pessoas e a 
aperfeiçoar a arte de viver. (DAMÁSIO, 2000, p. 20). 
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4. O INÍCIO PROFISSIONAL, OS ESTUDOS EM PARIS, A RETOMADA DAS 

ATIVIDADES EM PORTO ALEGRE E A CRIAÇÃO DO TIPIE 

 

Revisitar a contribuição pedagógica de Olga Reverbel, reconstituindo 

fragmentos de sua trajetória, refletindo sobre os diversos aspectos de sua obra, 

não é um exercício investigativo que tem por objetivo meramente contextualizá-la 

historicamente no passado recente do ensino do teatro no Brasil. Tampouco 

podemos dizer que ressignificar a sua contribuição na contemporaneidade seja 

um exercício para forjar significados ou atributos que contribuam para a 

construção e manutenção de um mito. Resgatar sua trajetória é uma excelente 

oportunidade para pensarmos sobre a relação teatro e educação, desde o início 

de sua atuação, até os dias atuais, considerando que procuramos pontuar 

distintas e variadas manifestações sobre essa atuação.  

Referindo-se aos estudos de Wolfgang Welsch, Pereira considera as 

relações de reciprocidade entre as formas de racionalidade e as práticas culturais. 

 
[...] paradigmas são formas de racionalidade cultural, histórica e 
politicamente construídas. Não existe nenhuma pergunta que não seria 
respondida de forma diferente por diferentes paradigmas. A validade das 
constatações feitas no interior de uma versão de mundo é relativa às 
premissas dessa versão: no contexto das premissas escolhidas, as 
afirmações fazem sentido; no contexto de outras premissas, não. 
(PEREIRA, 2012, p. 07).  
 

Teórica, autora e professora, Olga Garcia Reverbel nasceu em São Borja, 

Rio Grande do Sul, em 1917. Em 1936, na cidade de Santana do Livramento, 

concluiu seus estudos secundários (magistério), tendo recebido, aos 17 anos, sua 

primeira classe com uma turma de 64 alunos para alfabetizar, confessando, mais 

tarde, que conseguiu, com sua “ciência pedagógica”, ensinar a ler apenas a 

quatro alunos. O fracasso levou a professora a tentar descobrir um novo caminho 

para ensinar, e esse caminho foi o teatro. Tornou-se então uma pioneira nos 

estudos e práticas das relações entre teatro e educação no Brasil, considerada 

nacionalmente uma das precursoras do movimento conhecido como Teatro e 

Educação, alinhado às questões da cena e da educação contemporâneas, 

presentes nos debates sobre ensino de teatro. 

Em 1939, Olga e sua irmã Maria de Garcia transferem-se para Porto 

Alegre, onde são esperadas pelo irmão Amílcar de Garcia, que reside na capital 
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desde 1928. Os irmãos se reencontram depois de muitos anos afastados, 

passando a morar juntos na mesma casa, na Rua Almirante Câmara, no Bairro 

Tristeza. Estabelecida na cidade, no mesmo ano, ela é convidada a integrar o 

corpo docente do Instituto de Educação General Flores da Cunha, onde passa a 

lecionar a disciplina de teatro na educação, oferecida em caráter optativo pelo 

curso de formação de professores. Contando inicialmente com um grupo de 18 

estudantes normalistas, Reverbel promove suas atividades teatrais, e o sucesso 

de suas aulas eleva a procura pela disciplina, chegando a um total de 200 

inscrições no ano seguinte. O número é tão expressivo, que a então diretora do 

educandário, professora Maria Lygia Borba dos Santos Chaves, acaba inserindo a 

disciplina no currículo do curso normal, em caráter obrigatório, “numa iniciativa 

considerada inédita e precursora de inclusão das artes no meio escolar 

(configurada como lei somente em 1971, na Reforma do Ensino)”, conforme 

consta no verbete do Itaú Cultural.  

Em 1946, acompanhando o marido Carlos Reverbel, jornalista e 

correspondente, Olga viaja para Paris, onde permaneceu por quatro anos, 

período em que estudou dramaturgia e literatura na Université Paris – Sorbonne. 

Na capital francesa, ela foi convidada a lecionar em cursos de graduação e pós-

graduação, vinculando-se também, como observadora, a diversos grupos de 

teatro, ampliando o aprendizado de variados aspectos da prática teatral, o que lhe 

possibilitou desenvolve-los, posteriormente, na sala de aula. 

 
Figura 5: Carteira de estudande Université Paris – Sorbonne 
Fonte: Acervo pessoal de Olga Reverbel 
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De volta a Porto Alegre, Reverbel reassume suas atividades no Instituto 

de Educação General Flores da Cunha e, em 1956, cria o Laboratório de Teatro e 

Didática, programa considerado pioneiro no Brasil, que tinha como objetivo a 

formação de professores para a escola primária. O ano também foi marcado por 

sua estreia na dramaturgia: Reverbel escreveu sua primeira peça, “A Chave 

Perdida”, criada para contemplar as primeiras dezoito normalistas do Instituto de 

Educação, quando a disciplina de Teatro era optativa. “O programa de formação 

baseava-se na sua preocupação com a prática teatral tradicionalmente voltada às 

‘festinhas de colégio’, nas quais as crianças se expunham sem naturalidade, com 

vozes e gestos estereotipados, e fundamentava-se na convicção de que o teatro 

na escola deveria partir da ação espontânea da criança. A experiência resultou no 

Teatro Infantil Permanente do Instituto de Educação – TIPIE, uma agremiação de 

cunho didático, dirigida por estudantes do curso normal que se ocupavam de 

todos os detalhes da encenação, desde o preparo até a apresentação”, conforme 

consta no verbete do Itaú Cultural. 

A professora Vera Potthoff3, aluna de Olga Reverbel no Instituto de 

Educação General Flores da Cunha a partir de 1960, recorda as primeiras 

experiências: “Os cenários, a trilha sonora e os figurinos de todos os espetáculos 

apresentados pelo TIPIE eram preparados por nós mesmas. Cada uma era 

responsável por tudo o que dizia respeito a sua personagem.” 

O TIPIE incentivava a prática do teatro na escola em estreita ligação com 

as outras disciplinas.  

 
Era o teatro contextualizado nas disciplinas de História, Geografia e 
Línguas. Fomos aprendendo contando também com o interesse dos 
professores da maioria das disciplinas. No Curso Normal já tínhamos um 
currículo e uma metodologia de trabalho na disciplina de Teatro. No 
primeiro ano, Prática Educativa; no segundo ano, Técnicas Dramáticas 
Aplicadas à Escola; e no terceiro ano, Técnicas Dramáticas a serviço da 
Psicologia. No último ano também tínhamos noções de Psicodrama, 
Teatro na Educação e Didática do Teatro.  
 

Os espetáculos do TIPIE eram anunciados nas colunas de teatro 

semanais dos jornais de Porto Alegre, que contribuíam para reunir um público de 

                                                             
3 Trabalhou no Colégio Israelita e no instituto Nossa Senhora das Graças (mais conhecido como 
Cônegas) levada por Olga Reverbel. Em 1988 participou da fundação da Oficina de Teatro Olga 
Reverbel, tornando-se sócia da escola em 1990, onde permaneceu até o seu fechamento, em 
2002. Desde 1990 é professora da disciplina de teatro do ensino fundamental e médio do Centro 
de Ensino Médio Pastor Dohms, onde também coordena a área de artes e línguas estrangeiras.  
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crianças e jovens vindos de diversas instituições de ensino. Nesse sentido, 

Potthoff lembra que inicialmente tinham a comunidade do Instituto de Educação 

como plateia, mas aos poucos vieram outras escolas, até mesmo de outras 

cidades, que foram conhecendo o trabalho de Olga Reverbel e procuravam o 

Instituto de Educação em busca de material pedagógico, mas principalmente para 

conhecer a professora que estava revolucionando a educação através de uma 

disciplina polêmica e maravilhosa: o teatro.  

 
Todas as quartas-feiras à tarde, centenas de crianças reunidas, 
sentadas no chão do ginásio de esportes do Instituto de Educação, 
formavam uma plateia vinda das escolas locais e dos municípios 
vizinhos. Essas crianças assistiam teatro pela primeira vez em suas 
vidas, e antes de cada apresentação, Olga conversava muito com elas, 
numa linguagem própria, falando da importância do teatro. 
 

Desde o começo Reverbel recebeu o apoio de inúmeros amigos 

intelectuais e famosos: “Jamais vou esquecer a tarde que passamos na casa de 

Érico Veríssimo, quando fomos encenar para ele As Aventuras do Avião 

Vermelho, texto de sua autoria”, relata Potthoff.  

 

 

4.1 O INGRESSO NA UFRGS, A CARREIRA ACADÊMICA E AS PRIMEIRAS 

PUBLICAÇÕES 

 

 

Fazer o caminho inverso, a partir do presente, voltando no tempo para 

resgatar a trajetória de Reverbel e trazer à tona o seu legado, não significa irmos 

na contramão da história. Significa, justamente, o contrário: evitarmos a diluição 

de dados e informações que tendem, com isso, a desaparecer no espaço e no 

tempo.  

O traçado percorrido que nos permite agora apontar e reconstituir os 

passos que a conduziram para uma bem sucedida carreira acadêmica como 

professora de teatro, contribuiu também para encontrarmos algumas 

características marcantes de sua personalidade – e obra – e para reafirmarmos a 

existência de outras: o pioneirismo de sua atuação e de suas publicações na 

área, as influências na sua formação e em suas práticas profissionais, e a sua 

contribuição na formação de artistas e professores de artes e de teatro. Buscar 
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essas informações a partir do que nos acontece agora, das experiências do 

presente, é facilmente compreensível na perspectiva de Larrosa (2004, p. 33), 

quando nos fala sobre o ensaiar e o ensaiar-se no pensamento, na escrita e na 

vida:  

[...] quando o ensaísta adota a máscara do historiador, o tema de suas 
histórias não é o passado, mas o presente. O que interessa ao ensaísta-
historiador é a história do presente: não a verdade de nosso passado, 
mas o passado de nossas verdades; não a verdade do que fomos, mas a 
história do que somos, daquilo que, talvez, já estamos deixando de ser. 
(LARROSA, 2004, p. 33). 

Em 1958, ano da criação dos cursos de teatro da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), Reverbel passou a integrar a primeira turma de 

estudantes do curso de cultura teatral. Ela mereceu destaque na sua formação 

em artes cênicas devido ao seu envolvimento contínuo com a dramaturgia 

contemporânea e à participação ativa em eventos teatrais, como palestras e 

espetáculos de expressão local e internacional. Outro aspecto considerado foi seu 

permanente interesse pelo trabalho de colegas, estudiosos e profissionais do 

teatro brasileiro ou mundial que protagonizaram ou contribuíram com mudanças e 

inovações significativas em suas respectivas áreas de atuação.  

Em 1969, Reverbel passou a fazer parte do corpo docente do 

Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), onde lecionou as disciplinas de evolução do espetáculo e improvisação 

e direção no teatro infantil, vinculando-se mais tarde à Faculdade de Educação da 

mesma universidade, como responsável pela disciplina de didática e prática de 

ensino de arte dramática. Lecionou ainda literatura dramática e dramaturgia no 

Instituto de Letras da UFRGS, mantendo, paralelamente, seu trabalho com 

estudantes de 1º e 2º graus do Colégio de Aplicação da UFRGS. 

Ao pensar a educação a partir do par experiência/sentido, Larrosa (2002), 

nos diz:  

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca 
[...]. Se a experiência é o que nos acontece, e se o sujeito da experiência 
é um território de passagem, então a experiência é uma paixão. 
(LARROSA, 2002, p. 21 e 26).  

 

Considerando a perspectiva de Larrosa e refletindo sobre a contribuição 

de Reverbel, percebemos com clareza a sua paixão pelo fazer teatral. Paixão e 

experiência como docente relatada em mais de uma dezena de obras de sua 
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autoria que nos permitem explorar e compreender sua concepção de teatro e de 

educação e acompanhar as distintas fases do seu trabalho. Técnicas Dramáticas 

Aplicadas à Escola, seu primeiro livro, posterior a 1966, apresenta os resultados 

do trabalho no TIPIE com estudantes de diferentes níveis do ensino. A obra é 

considerada pelo escritor Erico Veríssimo uma série de aulas vivas de "admiráveis 

qualidades lúdicas", destacando-a como um livro útil tanto para estudantes como 

para professores, onde a autora resume sua experiência profissional dos últimos 

dez anos (1956-1966). Segundo Veríssimo, Reverbel mostra como a arte teatral 

pode ser ensinada sem teorias rígidas ou posturas preconceituosas, refletindo 

sobre o teatro como um recurso didático para a aprendizagem de diversas 

disciplinas do conhecimento. Conforme consta no verbete do Itaú Cultural, “Teatro 

na Sala de Aula, de 1978, oferece ao professor orientações no trabalho em teatro 

como instrumento de aprendizagem, mediante a sistematização de experiências 

com alunos de 1º e 2º graus, na disciplina de teatro, no Colégio de Aplicação da 

UFRGS”. 

 

 
Figura 6: Olga Reverbel e Vera Potthoff, Páscoa de 1993. 
Fonte: Acervo pessoal de Olga Reverbel. 
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5. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ARTISTAS E 

PROFISSIONAIS DAS ARTES 

 

 

Como normalistas, as alunas do Instituto de Educação General Flores da 

Cunha faziam parte de um importante grupo de meninas que logo iriam ensinar e 

encaminhar para a vida milhares de crianças e adolescentes, e desde o início 

Reverbel trouxe para aquele grupo de futuras professoras o objeto primeiro de 

seu trabalho: as crianças. A professora Vera Potthoff lembra o entusiasmo que 

sentiu quando descobriu que a sua turma da escola normal teria aulas com uma 

professora de teatro. Além de ter mudado os rumos do Instituto de Educação, 

Reverbel mudara o rumo da sua vida:  

 
Em 1956, Olga tinha criado o TIPIE – Teatro Infantil Permanente do 
Instituto de Educação, com dezoito alunas do Curso Normal. No início 
era um grupo de meninas que, junto com a professora, faziam um pouco 
de mímica, alguma pantomima, jogos dramáticos, sem quase nenhum 
material didático. Uma experiência nova, cujo resultado teria que vir do 
próprio trabalho das alunas. Provar que o teatro não era só uma espécie 
de recreio ou diversão era uma tarefa árdua. Só mostrando mesmo. E 
mostramos muito. Olga Reverbel, Escola Normal e as ‘cobaias de ouro’ 
do Curso Ginasial mostrando ao mundo a importância do Teatro na 
Educação.    
 

Quando Olga Reverbel iniciou suas atividades, não existiam muitas peças 

escritas especificamente para o público infantil além da obra de Maria Clara 

Machado.  Amiga de Reverbel e autora do prefácio de um de seus livros, uma de 

suas obras mais conhecida, “Pluft, o Fantasminha”, escrita em 1955 e traduzida 

para uma dezena de países, foi talvez uma das peças mais encenadas pelas 

normalistas do TIPIE. Potthoff recorda que sua turma estava na fase dos Jogos 

Dramáticos e Improvisações, e que todas, assim como ela, esperavam a hora de 

entrar no seleto grupo de atrizes de peças infantis. Quando chegou sua vez, 

começou a atuar, conquistando o tão sonhado papel:  

 
Um dia, depois de uma ferrenha disputa, em que todas queriam o papel 
principal, eu consegui a minha personagem dos sonhos: eu era Pluft, 
aquele ‘com medo de gente’, que falava 116 vezes. Eu me sentia muito 
importante! Ainda hoje lembro com carinho de algumas plateias 
especiais que tivemos, como as detentas do Presídio Feminino ou 
quando fomos numa Escola para Cegos e uma menina pediu a 
bonequinha que eu usava na peça e eu lhe dei. Lembro quando 
apresentamos para crianças surdas e também quando fomos numa 
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pequena escola que, para podermos ser vistas pelas crianças, juntamos 
várias classes e jogamos um tapete em cima. Era o nosso palco, que às 
vezes se mexia um pouco, mas tudo bem, Teatro também é 
improvisação.  Nunca tivemos um palco tão pequeno, mas isso não nos 
impediu de fazer uma bela apresentação. E uma apresentação é bela 
quando vemos todas aquelas crianças com os olhos brilhando, de boca 
aberta, participando. Também tivemos a alegria de poder apresentar 
para cinco mil pessoas na inauguração do Auditório Araújo Viana, no 
Parque da Redenção. Essa peça é tão importante para mim, que em 
todas as escolas que eu trabalhei, sempre dei um jeito de encená-la com 
meus alunos. E sempre me emociono quando vejo que ‘a menina está 
derramando o mar todo pelos olhos’. Agora, com as apresentações das 
peças infantis, tínhamos plateia, aplausos e autógrafos. 

 

O relato emocionado de Potthoff demonstra o impacto e o valor 

significativo das experiências proporcionadas pelas aulas da professora Olga 

Reverbel, que contribuíram para sua formação, culminando em sua posterior 

escolha profissional, como professora de teatro junto às diversas instituições de 

ensino de Porto Alegre. 

A professora Maria Lucia de Souza Barros Pupo4 (Malu Pupo) conviveu 

com Olga Reverbel em dois períodos, entre 1978 e 1981, quando residiu em 

Porto Alegre; e entre 1985 e 1988, quando foi professora da Universidade Federal 

de Pelotas e visitava frequentemente a capital. Ela afirma que a contribuição de 

Olga Reverbel na formação de professores de teatro é fundamental, e que poucas 

pessoas são capazes de equacionar hoje com profundidade a sua influência no 

ensino do teatro no Brasil.  

Olga Reverbel, Maria Clara Machado e Tatiana Belinky foram pessoas de 

uma mesma geração que tiveram papel fundamental no desenvolvimento das 

relações entre teatro e infância no Brasil. Cada uma a sua maneira. Tatiana 

Belinky, em São Paulo, com um trabalho notável de teatro para as crianças feito 

ao longo dos anos 1950, junto aos teatros da prefeitura de São Paulo. Maria Clara 

Machado, no Rio de Janeiro, com um trabalho de décadas e de muito fôlego no 

Tablado, que resultou na publicação dos Cadernos do Tablado, uma referência 

nacional no ensino do teatro. E Olga Reverbel em Porto Alegre, com um trabalho 

extraordinário junto às normalistas do TIPIE (Teatro Infantil Permanente do 

Instituto de Educação).  

                                                             
4 Professora da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA – USP). 
Atualmente trabalha na graduação, com a formação específica dos licenciandos em Artes 
Cênicas, ou seja, exclusivamente com pessoas que vão ser professores de teatro. Na pós-
graduação orienta pesquisas num escopo mais amplo.  
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Reverbel sempre trabalhou em sintonia com a perspectiva de Léon 

Chancerel, que parte da proposição de temas para que os alunos dramatizem 

histórias, pedaços de narrativas, situações dramáticas. Muitas vezes algumas das 

situações tinham começo, meio e fim, outras ficavam com o final em aberto. Ou 

seja, de uma forma ou de outra, havia um tema que ela propunha, com o seu final 

previsto, e os alunos teriam que se colocar de acordo e improvisar aquele tema 

com algumas regras que cercavam essa improvisação. E na perspectiva da Olga 

sempre com a plateia observando e dando um feedback.  

Ainda nos dias de hoje o trabalho de Reverbel é citado por alunos da 

professora Malu Pupo, que aparecem na aula com seus livros, perguntando se ela 

conhece o trabalho da gaúcha, “e aí sempre é uma ocasião para fazer um 

histórico, situar a contribuição dela”. Reverbel, em função das suas estadias na 

França, acabou bebendo muito da fonte do Léon Chancerel, que foi discípulo de 

Copeau. “Ela foi uma grande admiradora do Copeau via Léon Chancerel, que foi 

‘O’ homem das relações entre teatro e educação na França”.  

Reverbel foi responsável pela adoção, no Brasil, do termo e da prática do 

Jogo Dramático. Trabalhava no TIPIE na perspectiva do Jogo Dramático, que, 

grosso modo, consiste na interpretação de Léon Chancerel acerca do trabalho de 

Copeau. Uma interpretação feita por Léon Chancerel da ênfase que o Copeau 

dava à improvisação na formação do ator, conforme afirma a professora Malu 

Pupo:  

 
Você tem o Copeau que, historicamente, de alguma maneira, institui ou 
propõe a noção de improvisação como o grande veio da formação do 
ator, a improvisação teatral. E entre os inúmeros discípulos que ele teve, 
ele teve esse que foi o Léon Chancerel que, bebendo na fonte do 
Copeau, se coloca um desafio: se propõe a trabalhar os princípios de 
Copeua vinculados à formação dos jovens. Então Chancerel vai inventar 
aquilo que ele mesmo batizou como Jogo Dramático, que nada mais é 
que ter bolado princípios de improvisação dentro de uma moldura lúdica, 
daí o nome Jogo Dramático. E o Chancerel trabalhou com escoteiros 
num primeiro momento. E a Olga Reverbel bebeu nessas referências, de 
primeiríssima mão, ou diretamente com o Copeau, ou com o Chancerel, 
ou com discípulos dos dois.  

 

O depoimento da professora e pesquisadora Malu Pupo não deixa 

dúvidas que Reverbel trouxe para o Brasil, para o trabalho com as meninas do 

TIPIE, a ótica do Jogo Dramático, que é uma herdeira do trabalho de Copeau. 

Esse importante dado corrobora a certeza de que, o que Reverbel fez naquele 
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momento, foi importante e relevante na medida em que ela trouxe à tona as ideias 

de que: qualquer pessoa é capaz de improvisar em teatro. O que já é um ponto 

altamente importante, pois, mesmo que ela tenha trabalhado basicamente com 

normalistas, estava implícito no seu trabalho que, desde que o processo seja bem 

conduzido, todo mundo é capaz de fazer teatro, de se expressar através do 

teatro. Outra ideia central difundida por Reverbel é que a regra é fundamental 

para se fazer teatro. Improvisação implica regras, alguns procedimentos, alguns 

passos importantes, e implica a visão do outro.  

Ao trazer a perspectiva do Jogo Dramático ao Brasil, Reverbel traz 

embutido uma perspectiva de processo, de superação de dificuldade, de 

encaminhamento. A professora parte do princípio, que na época era bastante 

relevante, de trazer um tema para o qual as pessoas emprestam suas vivências e 

suas experiências contribuindo de maneira a enriquecê-lo, podendo então ser 

improvisado pelo grupo. Evidentemente, envolvendo todas as questões de acerto 

grupal, da combinação, do cuidado para que as pessoas entrem num acordo 

umas com as outras, sejam capazes de propor algo que seja resultado de algum 

acordo tácito, ou não tácito, e assim por diante.  

As publicações de Reverbel foram importantes porque atingiram um 

amplo público por todo Brasil. Saber que aquela professora era capaz de fazer 

teatro com normalistas, espetáculos teatrais de boa qualidade, que atraiam um 

público infantil muito vasto, foi uma coisa que abriu o apetite dos profissionais 

Brasil afora. No entanto, o teatro se transformou muito de 1960 ou 1970 para cá, 

por isso, hoje esse material precisa ser visto com olhos de quem vive em 2012, 

tem que ser olhado com a perspectiva histórica. E é importante pensarmos em 

como a professora Olga Reverbel se deu a conhecer. Ao analisarmos sua 

trajetória, podemos concluir que foi através das suas diversas publicações. Pela 

importância da escrita naquele momento histórico em que os livros circulavam 

tanto e pela maneira acessível de como a autora organizava as suas ideias. O 

que ela fez naquela época é de muita importância, e segundo a professora Malu 

Pupo, talvez ela nem tenha avaliado direito o alcance que isso teve e ainda tem:  
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E se hoje eu tivesse a oportunidade, preguntaria pra ela melhor como é 
que ela vê a relação entre aquilo que ela viveu, aprendeu, conheceu na 
França e os desafios no Brasil de hoje. Eu acho que eu bateria um papo 
no sentido dela me contar melhor como é que é isso. Que relação ela vê, 
se ela está dando algum tempero nacional para aquilo que ela viveu na 
França ou não. E acho que eu diria pra ela alguma coisa assim: Você 
não tem ideia do peso da sua contribuição. 

 

 

Figura 7: Maria Lucia Pupo e Cristiano Goldschmidt, Porto Alegre, 11/10/2012. 

Fonte: Acervo pessoal do pesquisador. Foto de Blanca Brites. 
 

Para a professora Ana Mae Barbosa5 não restam dúvidas de que o 

movimento denominado teatro e educação, que vem se desenvolvendo muito no 

Brasil, teve o pioneirismo de Olga Reverbel. Quando questionada se existe uma 

lacuna ou uma continuidade no trabalho da precursora Olga Reverbel, Ana Mae 

observa que atualmente há mais diversidade de abordagens metodológicas, mais 

correspondentes aos dias atuais. Não se trata de continuidade ou ruptura, há 

diversificação de caminhos. Para ela, o trabalho de Reverbel é importante e pode 

ser usado até hoje:  

                                                             
5 Doutora em Humanistic Education - Boston University (1978). Atualmente é professora titular 
aposentada da Universidade de São Paulo e professora da Universidade Anhembi Morumbi. Tem 
experiência na área de Artes, com ênfase em Arte/Educação.  
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E eu diria que a Olga Reverbel trabalhou a vida toda pelo teatro na 
educação e não foi em vão. Ela ficaria feliz com o desenvolvimento do 
teatro hoje para crianças e pelas crianças. Os profissionais de teatro e 
educação nas universidades estão fazendo um grande trabalho de 
formação de professores. Os mestrados e doutorados estão produzindo 
ótimos livros e excelentes projetos, proporcionando análises importantes 
e diversificadas. 

 

Em 1989 Ana Mae Barbosa escreveu o prefácio do livro "Um caminho do 

teatro na escola" (Editora Scipione), e afirma que essa obra de Reverbel é 

importante até hoje porque inicia uma abordagem metodológica que ela chama de 

pós-moderna, associando a liberdade de expressão ao desenvolvimento da 

consciência cultural. “Fiquei muito feliz, principalmente porque ela destacou uma 

frase minha do prefácio e usou  como epigrafe do livro ‘Acertar em educação sem 

pedagogizar’. Ela se interessava em levar os alunos para conhecerem teatro e 

fazerem teatro. Explico isso no prefácio do livro”.   

Professora e pesquisadora da Universidade do Estado de Santa Catarina, 

Sandra Regina Ramalho e Oliveira6 teve seu primeiro contato com a obra de Olga 

Reverbel através do livro “Teatro na Sala de Aula”: “Saída de uma graduação 

polivalente (licenciatura em Artes Visuais), em 1976, as escolas me exigiam 

atuação também polivalente, daí o fato de interessar-me pelos livros da Olga”.  

Em 1981, com a oportunidade de transferir-se para a capital gaúcha, e 

depois de devidamente instalada em Porto Alegre, por intermédio do professor 

Dante de Laytano, Sandra Ramalho marca um encontro com Reverbel no Colégio 

de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  Daquele 

momento em diante, até 1986, passa a conviver com ela quase que diariamente, 

atribuindo-lhe o fato de ter ingressado na vida acadêmica. Como egressa do 

curso de Artes Visuais, acreditava ter que fazer o mestrado e o doutorado na 

mesma área, e a única pós-graduação disponível na época era na Universidade 

de São Paulo. Em 1984 Olga lhe fala da possibilidade de fazer o Mestrado em 

                                                             
6
 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul/UFRGS (1986). Doutora 
em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo (1998), com pós-doutoramento na França, em 
Semiótica Visual (2002). Pesquisadora e professora da Universidade do Estado de Santa 
Catarina/UDESC, onde atua na Graduação e no Mestrado em Artes Visuais e Design, como 
professora e orientadora. Líder do Grupo de Pesquisa Arte e Educação do CNPq. é membro da 
InSEA (International Society of Education through Art), da ABCA (Associação Brasileira de Críticos 
de Arte), da AICA (Association Internationale de Critiques d'Art), da ISVS (International Association 
of Visual Semiotics), do CRICC (Centre de Recherche Images, Cultures et Cognitions) da 
Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne. Pesquisadora nas áreas de Semiótica Visual, Ensino de 
Arte e Teoria e Crítica da Arte.  
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Educação na UFRGS, orientando-lhe sobre a boa conceituação do curso junto a 

CAPES. Olga informou-se pessoalmente junto ao Programa de Pós-graduação da 

Faculdade de Educação e lhe passou as coordenadas sobre o período das 

inscrições. Dois anos depois Ramalho titulava-se mestre em Educação pela 

UFRGS. 

Olga acolheu-me como uma colega, amiga. Frequentava quase 
diariamente seu sótão-biblioteca, dominado pelo ‘grande pijama’, que era 
um armário velho que ela mandara revestir com um tecido listrado. Às 17 
horas, religiosamente, Carlos vinha, da outra biblioteca, à sua, que ficava 
no fundo do quintal da casa branca de janelas azuis, na Rua Coronel 
Bordini. Nós descíamos do sótão e então tomávamos chá juntos, os três. 
Sempre num clima muito amistoso, Carlos, que era um gentleman, 
tentava controlar, como se fosse um pai, as peraltices de Olga, que 
realmente muitas vezes eram dignas de uma criança levada que 
precisava de alguém para cuidar. Mais de uma vez ela me disse: parece 
que tu tens 70 e poucos anos e eu, 30 e poucos (era o inverso). Meus 
filhos a chamavam de Vó Olga: era uma vó divertida, brincalhona. Fomos 
juntos mais de uma vez a Gramado, onde ela tinha uma simpática 
casinha de madeira. Mais tarde, ao passar por lá, sequer consegui 
identificar o local. 
 

Para a pesquisadora, o trabalho que Olga iniciou no Rio Grande do Sul foi 

precursor, considerando histórica a sua contribuição para o desenvolvimento da 

relação teatro e educação no Brasil. Ela salienta que, além do crescente número 

de festivais, encontros e congressos, houve um aumento exponencial na 

produção e pesquisa acadêmica nessa área. Segundo Ramalho, o importante é 

analisarmos sua atuação e considerarmos a relação de Reverbel com seu 

respectivo momento histórico bem como as condições que se ofertavam naquele 

contexto.  

Olga sempre fez questão de esclarecer que era uma professora 

alfabetizadora, e que lançou mão das atividades dramáticas, como ela as 

chamava, para motivar seus alunos. “E isto não é demérito, ao contrário,  daí o 

fato de ser tão surpreendente sua trajetória”, salienta Sandra Ramalho. Para ela, 

a produção e a contribuição de Reverbel alcançaram resultados excelentes. Foi 

seu pioneirismo que ajudou a garantir espaços políticos e profissionais para todos 

os que atuam nas áreas de Artes. Isto porque, mesmo depois da Lei 5692/71, o 

ensino obrigatório de Arte foi muitas vezes ameaçado. Além de Ana 

Mae  Barbosa, o pioneirismo de Olga foi referência fundamental para a 

credibilidade do ensino e da atuação do profissional de Arte.  



 

 

41 

A amizade com Olga Reverbel também significou a Sandra Ramalho a 

parceria em alguns projetos, além da coautoria do livro "Vamos alfabetizar com 

jogos dramáticos?", cujas atividades foram criadas ou adaptadas por ambas para 

serem executadas em um projeto de pesquisa encaminhado à Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul e que acabou não sendo viabilizado. A obra foi 

então publicada pela Editora Kuarup, na coleção Alfabetização. Olga lhe pediu 

para aplicar os exercícios com alunos de Florianópolis, a fim de fotografá-los para 

ilustrar a publicação. E assim foi feito. Hoje o livro está esgotado, e apesar de 

ainda ser muito disputado nos sebos, Ramalho protesta pela não inclusão da 

apresentação que havia escrito para a obra: “Havia escrito a apresentação da 

publicação, explicando que aquele não era um ‘livro de receitas’, mostrando as 

fontes teóricas, mas essa parte foi cortada. Particularmente fiquei um pouco 

chateada, pois prevaleceu o ‘livro de receitas’, que depõe um pouco contra nós 

duas”. 

Outros dois títulos publicados pela Editora Scipioni demonstram a incrível 

capacidade criadora de Reverbel. São o resultado de inúmeras anotações, 

pedacinhos de papel manuscritos e aulas que a professora foi planejando e 

executando ao longo dos anos.   Ramalho passou a limpo e organizou muitos 

destes papéis, das anotações que Reverbel, por falta de tempo, não conseguia 

organizar, e o resultado foram dois livros, ‘Jogos Teatrais na Escola – Atividades 

Globais de Expressão’ e ‘Um caminho do teatro na escola’. “Lembro que a Olga 

queria que fosse ‘O caminho’, e eu consegui convencê-la de que não era o único, 

mas um dos, que ‘Um caminho’ seria mais adequado” – recorda Ramalho.  

Para Pereira (2012) “[...] muitas vezes a escrita vem para dizer algo que 

ainda não sabemos, ela vem justamente para constituir um saber que, até ser 

escrito, era mero movimento do pensamento” (PEREIRA, 2012, p. 02).  

Em sintonia com a ideia do autor, o ator Marcos Breda, que iniciava sua 

carreira teatral no início dos anos 80, no seu depoimento, ao falar de sua 

trajetória, faz um retrospecto, atribuindo às publicações de Reverbel importância 

fundamental no seu desenvolvimento e amadurecimento profissional. Breda 

lembra que a sua múltipla formação apresentou, não raras vezes, cursos que 

utilizavam exercícios propostos e criados pela professora. Mais tarde, já com 

algum tempo de carreira, passou a dar aulas, também lançando mão dos 
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exercícios que os livros de Reverbel propunham. Em sua opinião, exercícios que 

realmente despertavam e trabalhavam com a inteligência dos alunos. Breda 

mencionou que se sentia instigado quando os fazia, como aluno, e depois como 

professor, podendo mais de uma vez reafirmar a utilidade e eficiência do trabalho 

teatral de Reverbel.  

Reverbel, para ele, foi mais que uma professora, foi uma pensadora sobre 

o fazer teatral, sobre a arte do ator, sobre a capacidade de amadurecimento e de 

transformação que a arte pode proporcionar, por isso, segundo ele, ela trabalhava 

com arte-educação, sendo uma das pioneiras nessa vertente.  

O ator reflete sobre a contribuição de Olga Reverbel na formação de 

atores e profissionais da Pedagogia do Teatro, lembrando que Olga passou a vida 

construindo uma obra coerente e extremamente importante, que contribuiu para o 

aprendizado de gerações, e que ainda continua contribuindo, escrevendo de 

maneira positiva e admirável seu nome na história do teatro brasileiro.  

Segundo Breda, o caráter de semeadora e irrigadora de Reverbel 

desempenhou a grande função do mestre que ensina e que acende no aluno sua 

capacidade de crescer e de amar aquilo que faz, transformando o teatro numa 

coisa maravilhosa. Como excelente professora e pensadora, ela apresentava os 

conteúdos e propostas de uma maneira interessante, nutrindo profunda paixão 

por aquilo que fazia. E transmitia essa paixão.  

Breda atribui o sucesso de Olga Reverbel a uma conjunção de fatores. 

Além de ser apaixonada pelo que fazia, tinha “a manha”, a didática, a pedagogia. 

Ela tinha a capacidade de transmitir aquilo com competência e desenvoltura. Uma 

profissional que amava sua atividade, e “justamente por gostar da coisa”, falava 

com entusiasmo, o que acabava refletindo também nos seus escritos. 

O ator refere-se ao papel referencial de Reverbel no trabalho de 

importantes artistas do nosso tempo. 

Todo mundo que estava começando a fazer teatro naquela época tinha 
em Olga Reverbel um referencial importante. Os que estudavam e os 
que não estudavam com ela. Todo mundo falava sobre a importância 
dela, dos livros que ela publicou sobre teatro e educação, dos exercícios 
que ela propunha. Além de ter experimentado e vivenciado sua 
metodologia, muitos sãos os referenciais profissionais, colegas que me 
falavam do trabalho dela. Além da Suzana Saldanha, Caio Fernando 
Abreu me falou muito dela. Caio Fernando Abreu foi um grande amigo 
meu. Dividimos apartamento quando fui morar em São Paulo. Depois 
ainda fiz vários trabalhos com a obra dele. Eu fiz duas peças de teatro 
dele, A Maldição do Vale Negro (uma paródia, um melodrama que ele 
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escreveu a quatro mãos com o Luís Arthur Nunes) e O Homem e a 
Mancha (um monólogo, uma livre adaptação do Dom Quixote, de 
Cervantes), a última peça que ele escreveu para o teatro antes de 
falecer. E no cinema eu fiz um curta-metragem chamado Sargento 
Garcia, que era baseado num conto dele, do livro Morangos Mofados. 
Então, eu trabalhei com a obra do Caio em mais de uma ocasião. Ele 
que era, entre outras tantas coisas, também um ex-aluno da Olga, um 
profundo admirador dela, uma pessoa de quem ele frequentemente 
falava com muito carinho. 

Muitos são os profissionais que iniciaram sua trajetória com Olga 

Reverbel e que hoje atuam fora do Rio Grande do Sul. Importante lembrarmos 

que, além de ter fundado o TIPIE, no Instituto de Educação General Flores da 

Cunha, ter lecionado no Colégio de Aplicação, no Departamento de Arte 

Dramática e na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, depois de aposentada, Olga abriu uma Oficina de Teatro, onde atuou até 

se transferir definitivamente para Santa Maria, no interior do Estado. Ao fazer 

referência à Oficina de Teatro Olga Reverbel, a jornalista Claudia Laitano7 

destaca seu pioneirismo também nesta iniciativa, a primeira do gênero na cidade 

de Porto Alegre:  

A Oficina foi uma coisa que veio mais tarde na vida dela, que aproveitou 
essa circunstância de toda uma história, de toda uma carreira construída 
como professora de teatro. A Oficina era um espaço muito procurado e 
considerado, tornou-se tradicional e respeitado, muito em função do 
nome dela. A única escola que existia naquele momento.  
 

Ao falar sobre sua relação com a professora e a experiência que teve 

como aluno da Oficina de Teatro Olga Reverbel no início dos anos 1990, o 

professor e diretor de teatro Alain Brum8, que hoje é formado em psicologia e 

também faz mestrado na área, faz questão de chamar atenção para o fato do 

quanto nossa memória é seletiva, salientando que em sua trajetória artística 

muitos foram os bons professores que participaram de sua formação. Nenhum 

deles, porém, o marcou tão profundamente quanto Reverbel, a ponto de 

                                                             
7 Jornalista, colunista e editora do Segundo Caderno do Jornal Zero Hora, de Porto Alegre.  
8 Bacharel em Psicologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e aluno do programa de Pós 
Graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – USP, no curso de 
especialização “A Prática Psicológica em Instituição” pelo LEFE – Laboratório  de Estudos e 
Prática em Psicologia e Fenomenologia Existencial da USP. Formado em Artes pelo Instituto de 
Artes e Ciências – INDAC, onde atua como docente no curso de formação artística. É mestrando 
em Educação pela Universidade Nove de Julho - UNINOVE - Conceito 4 pela CAPES com a 
pesquisa "A Excelência Escolar de Filhos de Pais com Baixa Escolaridade - A Entrada na 
Universidade de São Paulo" com orientação da Profa. Dra. Ivanise Monfredini.  
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conseguir rememorar e reconstituir todo o período de convivência e 

aprendizagem.  

Brum considera outro dado importante, o de que não só recorda dos 

acontecimentos ligados à oficina e a professora Reverbel, como também todos os 

acontecimentos e atividades paralelas daquele período.  

Sobre essa seleção do que queremos recordar, Izquierdo considera:  

 

A mente humana abrange muito mais do que a memória. Nas funções 
mentais participam a percepção, o nível de alerta, a seleção do que 
queremos perceber, recordar ou aprender, a decisão sobre o que 
queremos fazer ou deixar de fazer, a vontade, a compreensão, os 
sentimentos, as emoções, os estados de ânimo e tudo aquilo que é 
englobado sob os conceitos de inteligência e consciência (IZQUIERDO, 
2004). 
 

Radicado desde a segunda metade da década de 1990 na cidade de São 

Paulo, Alain Brum recorda que precisava ir para uma escola de teatro, e que a 

Oficina de Olga Reverbel já possuía um trabalho consolidado. Em Porto Alegre, a 

oficina era um espaço respeitado, o que lhe abriu portas, facilitou contatos e 

possibilidades de trabalho. Reverbel era uma referência no Teatro na Educação.  

Aqui em São Paulo as pessoas que trabalham com teatro e educação 
leram seus livros, conhecem a Olga. Lembro-me de uma das 
oportunidades em que pude acompanha-la em diversas atividades 
profissionais aqui na cidade, e recordo, como se fosse hoje, do tremendo 
sucesso de uma palestra que ela proferiu no Colégio Salesiano Santa 
Teresinha, por ocasião do lançamento de seu livro A Chave Perdida.  

A influência de Reverbel na vida de seus alunos foi tão significativa, que 

todos os entrevistados salientam nela qualidades que ultrapassam a relação 

meramente acadêmica ou profissional, estabelecida entre professora e alunos. 

Uma de suas características mais marcantes é a generosidade, sendo comum 

sua preocupação e envolvimento emocional com cada estudante, e tal 

característica fazia com que a professora voltasse suas atenções para o que com 

eles acontecia fora do ambiente de trabalho, procurando sempre, parafraseando 

Becker (1992), “conhecer o aluno como uma síntese individual da interação desse 

sujeito com o seu meio cultural” (BECKER, 1992, p. 92).  

Lembrando ser bastante frequente a professora contemplar com bolsas 

de estudo os alunos com pouco recurso ou problemas financeiros, ele próprio 

tendo sido um bolsista da oficina, Brum diz que o amor de Reverbel pelo fazer 
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teatral, pela prática teatral diária com seus alunos, representava mais do que 

qualquer ganho financeiro para escola. Segundo ele: “a professora não tinha 

nenhum olhar especial por eu estar lá como um aluno bolsista, nenhum 

preconceito”.  

Na opinião dos entrevistados, Reverbel acreditava nas pessoas sem pedir 

nada em troca, apenas exigia dedicação aos estudos. Dispunha de seu tempo, de 

sua experiência e de sua sabedoria para oferecer um espaço de aprendizagem e 

de cultura para a juventude da cidade. Um lugar para os que desejavam ampliar 

seus horizontes. As atividades da oficina não se resumiam às aulas. Incentivava 

os alunos a frequentar os teatros da capital a cada nova estreia, porque o teatro, 

segundo ela, tem essa capacidade fabulosa de transformação, de conhecimento. 

Além disso, ela demonstrava um profundo carinho e respeito para com os alunos. 

Convidava-os semanalmente para ir até sua casa tomar chá e conversar.  

Brum reflete sobre a possibilidade de compartilhamento que o convívio 

com Reverbel significou: 

Olga me ensinou como duas pessoas trocam, com idades diferentes, 
com mundos diferentes. E acho que isso a fez trabalhar por tanto tempo. 
Com 77 anos e dando aula. Era um momento em que ela trocava com os 
alunos. E ela precisava dessa energia nova. E agora que eu estou dando 
aula, eu me identifico com esse carinho que a Olga tinha. É um carinho 
que eu tenho com os meus alunos. 

Olga Reverbel contribuiu não apenas para a formação de artistas e de 

uma plateia ávida por teatro na cidade de Porto Alegre. Durante muitos anos foi 

consulta obrigatória para os que buscavam referências sobre autores, sobre 

conhecimentos da cultura universal e contemporânea. Uso de drogas, 

homossexualidade, não havia assunto considerado tabu ou polêmico sem que 

sua opinião fosse ouvida pela imprensa. Opinião considerada e respeitada pelo 

público de sua época. Sempre muito revolucionária, tinha o humor dos 

iconoclastas, e, acima de tudo, era uma pessoa que não aceitava o estabelecido, 

tanto politicamente, quanto social e moralmente. Uma das coisas que causa o riso 

é a surpresa, e ela estava sempre surpreendendo em situações e nas afirmações 

que fazia. Brum narrou um fato que ilustra a espontaneidade de Reverbel: 
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Um dia, andando pela rua, um cara abanou pra ela. E a Olga abanou e 
deu um berro, porque sempre foi muito espontânea. Aí eu perguntei: 
Olga, quem é? E ela disse: não faço a mínima ideia. Então falei: Mas 
Olga, você o cumprimentou de forma tão eufórica! E ela respondeu: 
‘Alain, eu prefiro cumprimentar uma pessoa que eu não conheço, do que 
deixar de cumprimentar uma pessoa que eu conheço’. E isso me marcou 
muito. Hoje, se eu vou num local e fico em dúvida se conheço alguém ou 
não, eu me lembro da Olga.  

O professor recorda ainda que Reverbel não tinha no ensino do teatro 

apenas uma profissão. Era uma filosofia de vida. O prazer do ofício conduziu-lhe 

para uma longa caminhada de entrega e dedicação, proporcionando-lhe uma 

carreira sólida e de muitos acertos. Depois de algum tempo vivendo e estudando 

em São Paulo, Brum, sempre que voltava a Porto Alegre, visitava Reverbel. Em 

uma de suas vindas à capital, já depois de formado pelo Instituto de Artes e 

Ciências (Indac), teve a oportunidade de mostrar para a mestra o seu trabalho 

como professor:  

Então, fui a casa dela e ela estava dando aula para uma turma. A Olga 
me disse assim: Alain, hoje eu vou assistir a tua aula. Caramba, eu não 
sabia qual seria a minha reação, porque ela estaria me analisando. 
Como é que seria isso? Na verdade ela disse: comece a aula. Porque 
depois ela ia entrar. No fim ela não entrou e eu fiquei com a aula toda. 
Ela ficou encantada com a minha relação com os alunos. E eu tenho um 
livro que ela me deu com a seguinte dedicatória: ‘Obrigado por ter vindo 
a Porto Alegre encantar meus alunos’. Então a Olga sempre me 
incentivou muito a ser professor de teatro. 

  

 Olga Reverbel trabalhou em ritmo intenso até o momento em que se 

transferiu para a cidade de Santa Maria, na região central do Estado, em meados 

de 2000. Desejava ficar mais perto da única filha, Elizabeth Reverbel de Souza, 

do genro Osvaldo de Souza e dos três netos. Lecionou por mais de seis décadas, 

ganhou muitos prêmios e publicou dezenas de livros. Aniversariávamos no 

mesmo dia, 16 de setembro, e na última vez em que estive com ela, em 2007, ao 

perguntar-lhe sobre o seu constante silêncio, sobre como podia permanecer tanto 

tempo calada, respondeu-me: Eu penso! Ao insistir, indagando-lhe mais uma vez 

no que é que tanto pensava, respondeu-me então: Eu penso constantemente no 

Carlos. Obrigada, Cristiano. Já falamos o suficiente por hoje.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A verdade não é simplesmente um caso de correspondência entre os 
fatos e as palavras que os descrevem e os interpretam. A verdade é o 
efeito de um exercício de negociação ante a realidade (PEREIRA, 2012, 
p. 02). 

 

Os resultados da minha investigação demonstram que Reverbel goza de 

respeito e credibilidade para além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Não 

bastasse o fato de ser referência para os artistas que vinham ao estado, que 

encontravam nela, e em sua casa, um porto seguro, Reverbel era constantemente 

convidada para palestrar em simpósios, ministrar cursos e integrar comissões 

julgadoras de festivais e mostras de teatro. Os convites surgiam muito em função 

do sucesso de seus livros sobre o ensino do Teatro, que foram referência por muito 

tempo, num período em que eram poucos os profissionais e pesquisadores que se 

dedicavam ao assunto.  

Os depoimentos apresentados neste trabalho de conclusão de curso, de 

profissionais reconhecidos e atuantes, seja na academia ou fora dela, comprovam 

o pioneirismo da professora gaúcha. Manifestações que não deixam dúvidas 

sobre a sua contribuição para o ensino do teatro no Brasil e, principalmente, para 

que a área se consolidasse ao longo dos últimos anos, apesar das dificuldades 

apontadas e que, ainda, de certa forma, enfrentamos. Importante ressaltar o 

reconhecimento de sua influência não só na formação de profissionais da área, 

mas também na construção das políticas públicas voltadas para o ensino das 

artes no Brasil.  

O exemplo de disponibilidade das pessoas que se propuseram a falar 

sobre suas relações pessoais e profissionais com a professora Olga Reverbel 

demonstrou também seu alto nível de formação e de consciência crítica.  De uma 

forma ou de outra, os que com ela interagiram em um ou outro momento de suas 

vidas, trouxeram exemplos de experiências que contribuíram para suas escolhas 

e para a consolidação de suas trajetórias profissionais.  

A ausência de Reverbel ainda é muito sentida pelos amigos e pelos 

profissionais da educação. Ao lembrar sua relação com a professora gaúcha, 

Sandra Ramalho, numa referência ao trabalho pioneiro da amiga, diz que, caso 

tivesse ainda uma chance de encontra-la, perguntaria se é apenas mais um jogo 
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dramático "A morte de Olga", e completa: “Caso ela me garantisse que é verdade, 

brigaria por ela ter se deixado morrer. E, fora de brincadeira, agradeceria pelo que 

me ensinou, pela alegria do convívio, por ter me aberto os olhos para tantas 

coisas. Sou muito grata a ela”.  

O exercício proposto para que os entrevistados contribuíssem com seus 

depoimentos considerou o princípio fundamental da liberdade, que propiciava que 

narrassem suas experiências no seu devido tempo e sem qualquer restrição, o 

que facilitou bastante o andamento do trabalho. Além de um importante 

documento que registra uma pequena parte da História do Teatro na Educação no 

Brasil, fica a certeza da necessidade da continuidade deste resgate. Quantas 

pessoas podem ainda relatar suas experiências com a professora Reverbel? 

Quantas mais foram por ela incentivadas, e que renderam, ou ainda estão 

rendendo bons frutos por aí?  

Para que a busca subsequente destes novos dados e de outras 

experiências aconteça, é preciso, no entanto, suspendermos, entre outras coisas, 

o automatismo da ação, como nos diz Larrosa (2002, p. 24): 

 
A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, 
requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos 
tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar, parar 
para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos 
detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 
lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 
paciência e dar-se tempo e espaço (LARROSA, 2002, p. 24). 
 

A pesquisa mostra que o conceito de Jogo Dramático aparece no Brasil 

pelo caminho francês, Jeux Dramatiques, criação de Léon Chancerel nos anos 

1930, trazendo como informação inédita para alguns, e reafirmando para outros, 

as contribuições de Olga Reverbel e Maria Clara Machado em sua tradução e 

aplicação em território brasileiro, pelo fato de ambas terem vivido e estudado em 

Paris. Então, ambas traduzem jeu dramatique por Jogo Dramático, passando a 

ser corresponsáveis pela criação e difusão dessa modalidade no Brasil.  

No entanto, precisamos atentar para o fato de que o termo Jogo 

Dramático, às vezes, pode não ser a tradução do jeu dramatique, podendo 
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significar, na língua portuguesa, a tradução de Dramatic Play, de Peter Slade9, 

que é o brinquedo infantil do faz-de-conta, enquanto que o jeu dramatic é um 

procedimento pensado de improvisações e processos. O termo muitas vezes 

pode induzir a um erro de interpretação, porque Jeu dramatic pode ter a acepção 

que conhecemos via Olga Reverbel e Maria Clara Machado; contudo, alguns 

autores usam Jogo Dramático como tradução de Dramatic Play.  

Como pesquisa que não se propõe concluída, é importante 

considerarmos ainda outros aspectos relevantes que precisam ser levantados, 

questões que poderão servir de base para a continuidade da minha investigação. 

Por exemplo, Malu Pupo lembra que a partir de 1976, juntamente com um grupo 

de professoras, entre as quais Ingrid Koudela, experimentaram, na cidade de São 

Paulo, numa oficina continuada, um sistema de exercícios de improvisações até 

então inédito no Brasil, os theater games, ou Jogos Teatrais, de Viola Spolin10. A 

partir dessa oficina, Ingrid Koudela acabou assumindo a tradução da obra de 

Spolin em nosso país, contribuindo para a disseminação e consolidação da sua 

proposta de trabalho em território brasileiro.  

Residindo em Porto Alegre a partir de 1978, valendo-se da proposta dos 

Jogos Teatrais de Viola Spolin, Pupo passa a ministrar oficinas de extensão 

universitária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Pelotas e em 

outras cidades gaúchas, entre 1979 e 1980, causando certo impacto no ambiente 

estreitíssimo da classe teatral da capital, com as pessoas que aqui se 

preocupavam com o ensino de teatro naquele momento.  

Na mesma época, coincidentemente e surpreendentemente, Olga 

Reverbel, que vinha trabalhando com os Jogos Dramáticos, publica um livro 

intitulado Jogos Teatrais na Escola, migrando do Jogo Dramático para o Jogo 

Teatral – ambos procedimentos de trabalho interessantes, com grande 

parentesco entre si, porém distintos.  

Sobre essa mudança de perspectiva no trabalho de Reverbel, algumas 

questões precisam ainda ser respondidas, o que provavelmente acontecerá em 

                                                             
9 Peter Slade (Hampshire, 07 de novembro de 1912 – 28 de junho de 2004), foi escritor e 
dramaturgo inglês, um dos pioneiros no estudo do teatro para crianças.  
10 Viola Spolin (Chicago, 07 de novembro de 1906 – Los Angeles, 22 de novembro de 1994), 
autora e diretora de teatro, é considerada por muitos como a “avó norte-americana da 
improvisação no teatro”.  
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um trabalho futuro: Qual é o teor desse livro em relação aos demais? O que tem 

nesse que o diferencia dos outros? Será que só o nome que mudou ou será que 

os procedimentos mudaram? Será que a professora Olga Reverbel mudou a 

tônica do trabalho? Ou será que ela simplesmente mudou o nome? Por que, de 

repente, no meio do caminho, ela mudou o nome de sua prática?  

Concluo o meu Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização em 

Pedagogia da Arte retomando a ideia de Becker (1992, p. 88) “de que nada, a 

rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é 

dado, em nenhuma instância, como algo terminado”.  
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