
                                         
 

Informações para imprensa 

 
 

DOUTORES DA ALEGRIA RECEBEM INSCRIÇÕES PARA A 17ª  
TURMA DO CURSO “PALHAÇO PARA CURIOSOS”, ATÉ O DIA 06 DE MARÇO 

 
Interessados podem se inscrever pelo site www.doutoresdaalegria.org.br 

 
A Escola dos Doutores da Alegria está com inscrições abertas para o curso “Palhaço para 
Curiosos”. Os interessados devem acessar o site www.doutoresdaalegria.org.br ou, para mais 
informações, entrar em contato pelo telefone (11) 3061-5523 ou pelo e-mail 
cursos@doutoresdaalegria.org.br. O prazo limite para as inscrições é 06 de março. As aulas 
começam em 12 de março e terminam em 30 de abril. Elas acontecem uma vez por semana, 
sempre às terças-feiras, das 19h30 às 23h, totalizando 28h de curso. 
 
O curso é um dos carros-chefe da escola e está chegando a sua 17ª turma. Aberto ao público em 
geral (maiores de 18 anos), sob direção dos artistas formadores Thais Ferrara e Marcelo Marcon, 
é voltado para quem tem curiosidade sobre o palhaço, mas não necessariamente deseja se tornar 
um artista. Para tanto, baseia-se em jogos e brincadeiras, princípios de improvisação e trabalho 
coletivo para estimular a criatividade e a percepção de si e do outro, o resgate do olhar e da 
escuta e o trabalho com base no apoio e confiança mútuos.  
 
Por isso, nas atividades não se utiliza o nariz de palhaço; a máscara tem função inspiradora. A 
temática aborda a lógica incomum do palhaço, um ser único que, com sua liberdade de 
pensamento, se relaciona com a vida de forma singular. Os mesmos princípios que regem a 
relação do palhaço com a criança no hospital – curiosidade, flexibilidade, reconhecimento da 
importância da história de cada um, aprendizado mútuo e escuta – são aplicados na escola. 
Assim, ela torna-se um espaço de troca, pesquisa e crescimento profissional e pessoal. 
 

http://www.doutoresdaalegria.org.br/
http://www.doutoresdaalegria.org.br/
mailto:cursos@doutoresdaalegria.org.br
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“Descobrimos que matar a curiosidade é um bom pretexto para colocar o pé num primeiro 
estágio desse universo intenso que é o palhaço, nem sempre colorido, engraçado, mas também 
inusitado e diferente”, afirma Thais Ferrara, palhaça dos Doutores da Alegria desde 1993 e 
criadora do curso. Ela acrescenta que a atividade reúne pessoas dispostas a jogar sem precisar 
ganhar e que convivem com o que está por vir. “Uma coisa é aquilo que usufruímos da graça do 
palhaço. A outra é experimentar como se constrói a graça”, completa. 
 
Os certificados oferecidos pelos cursos são referentes às horas realizadas. São cursos livres, sem 
relação com o MEC; Os cursos da Escola não se destinam a formar palhaços para a atuação em 
hospitais; A Escola é um processo distinto da seleção de artistas para ingresso no elenco dos 
Doutores da Alegria. 
 
Criada em 2008, a Escola de Palhaços dos Doutores da Alegria tem como base os mesmos 
princípios que regem a relação do palhaço da ONG com a criança no hospital: curiosidade, 
flexibilidade, reconhecimento da importância da história de cada um, aprendizado mútuo e 
escuta, para ampliar seu papel formador e incluir outros públicos.  A Escola tem um processo 
distinto da seleção de artistas para ingresso no elenco dos Doutores da Alegria, de modo que 
seus cursos não se destinam a formar palhaços para a atuação em hospitais, e sim para que a 
população possa ter a experiência do palhaço, da alegria, da arte.  
 

Doutores da Alegria – Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil que tem como 
missão promover a experiência da alegria na adversidade, por meio da arte do palhaço. Desde 
1991, atua junto a crianças hospitalizadas, seus pais e profissionais da saúde, colaborando para a 
transformação do ambiente onde se inserem.  Ao longo de quase 21 anos de trajetória, já 
realizou mais de 900 mil visitas. 
 
Com um elenco de cerca de 40 palhaços profissionais, que atuam em hospitais públicos de São 
Paulo, Recife e Belo Horizonte. 
 
Desempenha, por meio de sua Escola, um papel referencial na pesquisa da linguagem do palhaço 
e na formação de jovens, artistas profissionais e interessados – cerca de 180 jovens artistas já se 
formaram neste programa. 
 
A organização também desenvolve, desde 2009, um programa para o fomento de plateias 
hospitalares no Rio de Janeiro. Com ele, já levou 168 apresentações artísticas a oito hospitais da 
rede pública carioca, contemplando mais de 20 mil pessoas. 
 
Doutores da Alegria articula hoje uma rede com mais de 630 grupos semelhantes que atuam em 
todo o Brasil. Outras atividades artísticas, como peças teatrais e as rodas besteirológicas, são 
apresentadas ao público em geral. 
 
Mantida por doações de pessoas e empresas como a White Martins, a organização é reconhecida 
em todo o país por seu profissionalismo e atuação inovadora. Possui a certificação de utilidade 
pública nas esferas federal, estadual e municipal. Recebeu o Prêmio Criança da Fundação Abrinq 
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pelos Direitos da Criança, foi incluída três vezes na lista das 100 melhores práticas globais da 
divisão Habitat da Organização das Nações Unidas e recebeu o Prêmio Cultura e Saúde, 
concedido em junho de 2009 pelo Programa Cultura Viva, iniciativa conjunta dos Ministérios da 
Cultura e Saúde. Recentemente recebeu a certificação de entidade de assistência social do CNAS. 
 

ESCOLA DE PALHAÇOS DOS DOUTORES DA ALEGRIA 
PALHAÇO PARA CURIOSOS 
Vagas: 24 – preenchimentos por ordem de inscrição 
Data: 12 de março a 30 de abril das 19h30 às 23h 
Local: Galpão dos Doutores da Alegria em São Paulo 
Endereço: Rua Alves Guimarães, 73 - Pinheiros – São Paulo (SP) – Próximo à estação Clínicas do 
metrô. 
Investimento: Inscrições até 28/02/13: 10% de desconto: R$ 765,00 (em 3x: ato, 28/mar e 26/abr 
– cheque pré ou cartão)  
Inscrições até 06/03/13: R$ 850,00 (em 3x: ato, 28/mar e 26/abr – cheque pré ou cartão) 
Mais informações: (11) 3061-5523 ramal 37 / cursos@doutoresdaalegria.org.br 
Inscrições até 06 de março 

Mais informações Doutores da Alegria: 
Facebook: www.facebook.com/doutores 
Twitter: @doutores / Blog: www.doutoresdaalegria.org.br/blog 
YouTube: www.youtube.com/tvdoutores 
Flickr: www.flickr.com/photos/doutores_da_alegria 
Site: www.doutoresdaalegria.org.br 
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