
 
 

ESCOLA DOS DOUTORES DA ALEGRIA RECEBE 
INSCRIÇÕES PARA CURSOS NOTURNOS DO 2º SEMESTRE 

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

 
A Escola dos Doutores da Alegria já definiu a agenda de cursos noturnos para o 2º semestre: 
Máscara Neutra, Palhaço Para Curiosos, Comédia Humana e Introdução ao Jogo. Todos tem 
duração de dois meses, com aula uma vez por semana. 
 

Até 5 de agosto é possível garantir vaga para os 
cursos Máscara Neutra, cujas aulas acontecerão às 
segundas-feiras, de 19 de agosto a 7 de outubro, 
sob direção dos artistas-formadores Nereu Afonso 
e Luciana Viacava; e Palhaço Para Curiosos, 
sempre às terças-feiras, de 13 de agosto a 1 de 
outubro, com aulas ministradas por Thais Ferrara e 
Nilson Domingues. 
 
Já os cursos Comédia Humana e Introdução ao 
Jogo terão suas inscrições disponíveis entre os dias 
2 de setembro e 1º de outubro. O primeiro será 
comandado por Roberta Calza e Luciana Viacava, às 
segundas-feiras, de 14 de outubro a 2 de 
dezembro; enquanto o segundo acontece às terças-
feiras, de 15 de outubro a 3 de dezembro, sob a 
direção de Thais Ferrara e Roberta Calza. 
 

Escola dos Doutores da Alegria 
Criada em 2008, a Escola tem como base os mesmos princípios que regem a relação do 
besteirologista com a criança no hospital: o olhar, a curiosidade, o reconhecimento da 
importância da história de cada um, o aprendizado mútuo e a escuta como forma de ampliar 
seu papel formador e incluir outros públicos.   
 
A metodologia nasceu em parte da experiência, dos questionamentos de conteúdos e 
dinâmicas nos cursos ministrados e em parte da prática nos hospitais, da abordagem com as 
crianças. Os cursos oferecidos têm duração variável e públicos distintos, de modo que 
garantem espaço tanto para quem quer conhecer os conceitos e princípios do palhaço como 
para quem busca um espaço mais aprofundado de estudo, pesquisa e treino. 
 
Vale ressaltar ainda que 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 todos possam ter a experiência 
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do palhaço, da alegria, da arte. Os certificados oferecidos pelos cursos são referentes às horas 
realizadas. São cursos livres, sem relação com o MEC. 
 
Artistas Formadores 
Thaís Ferrara - Atriz e diretora graduada pela Escola de Arte Dramática da USP, também é 
psicóloga, instrumentista e cantora. Trabalhou, entre outros, com Celso Frateschi, Cristiane 
Paoli Quito, Antônio Araújo, Pedro Paulo Bogossian. Ruth Rachou, Ismael Ivo e André Riot-
Sarcey. Realizou oficinas teatrais em empresas e centros populares e é integrante do Teatro 
dos Quinto. Está nos Doutores da Alegria desde 1993. 
 
Luciana Viacava 
Atriz graduada pela escola Jacques Lecoq em Paris e Kiklos Scuola em Padova. Estudou e 
trabalhou, entre outros, com Norman Taylor, Cristiane Paoli Quito, Bete Dorgam, Fernando 
Vieira, Philippe Gaulier, Leris Colombaioni, Bete Lopes, Débora Serretielo, Marcio Ballas, 
Marco Antônio Rodrigues, Dagoberto Feliz, André Garolli e Antônio Araújo. Integrou os 
grupos As Meninas do Conto e Cia. de Gaiato. Também é preparadora corporal e de máscaras 
e integra o corpo docente do CEFAC. Está nos Doutores da Alegria desde 2006. 
 
Nereu Afonso 
Ator, professor e escritor, é formado em teatro pela Escola Jacques Lecoq (Paris) e em 
Filosofia pela USP. Como palhaço, visita hospitais da França, Índia e Nepal. Funda, na França, 
a Cie. du Tizal. Atua com Namco Théâtre, Les Yeux de Gina, Ballet Stagium, Jogando no 
Quintal e outros. É contador de histórias associado ao Labo du Conte; diretor teatral na 
Maison du Geste et de l’Image e professor na Escola de Philippe Gaulier (Paris). Publicou 
“Correio Litorâneo” (Prêmio Sesc de Literatura 2006, Ed. Record) e “As Graças – Circular 
Teatro”. Ingressou nos Doutores da Alegria em 1996; ausentou-se do Brasil durante dez anos 
e, desde 2008, está de volta. 
 
Roberta Calza - Atriz formada pela escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq – cursou os 
dois anos artísticos e o terceiro pedagógico -, onde foi aluna de Norman Taylor, Jos Houben, 
Marc Fremond e Paola Rizza, entre outros. Participou por três anos do Fringe Festival na 
Irlanda com dois espetáculos indicados para melhor produção: “Master Shuttefate” e “Bolt 
Upright”. Lecionou no Corservatoire Nacional de Region de Sergi Pontoise em Paris 
ministrando aulas de palhaço e movimento. No Brasil, além dos espetáculos “Luluzinhas”, 
atuou em mais de 100 comerciais de televisão. Ministrou curso de bufão para a companhia 
principal de Os Satyros. Faz parte do elenco dos Doutores da Alegria há sete anos e, há dois, 
faz parte da equipe de formação da instituição. 
 
Nilson Domingues 
Ator formado pela Escola Internacional Jacques Lecoq, estudou com Jos Houben, Paola Rizza, 
Cristophe Marchand, Jason Turner, François Lecoq, Pascale Lecoq, Krikor Belekian. No Brasil, 
se formou na Escola Livre de Teatro, estudou com Antonio Rogerio Toscano, Luis Fernando 
Ramos, Newton Moreno, Alexandre Matte, Edgar Castro, Denise Weinberg, Gustavo Kurlat, 
Juliana Monteiro, Thiago Antunes. Fez cursos com Esio Magalhaes, Amir Haddad, entre 



 
 

outros. Fez parte do grupo Le 38 e apresentou a peça “Ne parlez jamais avec les inconnus” em 
2012. Participou do projeto Fulgurance (performance) no Museu do Louvre, fez parte da Cia 
do Riso, apresentando “O santo e a porca” em várias cidades de São Paulo. 
 
ESCOLA DOS DOUTORES DA ALEGRIA 
PROGRAMAÇÃO DE CURSOS NOTURNOS - 2º SEMESTRE 
 
PALHAÇO PARA CURIOSOS 
Terças-feiras, de 13 de agosto a 1 de outubro 
Formadores: Thais Ferrara e Nilson Domingues 
Matrículas até 5 de agosto 
Resumo: 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. 
Investimento: Até 26 de julho, 3x R$ 255,00 ou à vista, com 10% de desconto (R$ 765,00). 
   A partir de 27 de julho, 3x R$ 283,40 ou à vista (R$ 850,00). 
   Ex-alunos da Escola tem 10% de desconto no curso 
 
MÁSCARA NEUTRA 
Segundas-feiras, de 19 de agosto a 7 de outubro 
Formadores: Nereu Afonso e Luciana Viacava  
Matrículas até 5 de agosto 
Resumo: A máscara neutra desenvolve essencialmente a presença do ator no espaço. Ela o 
coloca em estado de descoberta, de abertura, de disponibilidade. É uma máscara de 
referência, base para outras máscaras como as da Commedia Dell’Arte, do palhaço, da 
comédia humana, do bufão… No momento em que o ator atinge esse estado neutro, ponto 
de partida, seu corpo está disponível para o novo.  
 
O curso oferece instrumentos técnicos e criativos para o ator visando à descoberta deste 
corpo extra-cotidiano, do gesto claro e justo através de exercícios de análise do 
movimento, improvisação e criação com a máscara.  
Investimento: Até 26 de julho, 3x R$ 244,50 ou à vista, com 10% de desconto (R$ 733,50). 
   A partir de 27 de julho, 3x R$ 271,70 ou à vista (R$ 815,00). 
   Ex-alunos da Escola tem 10% de desconto no curso 
 
 



 
 

4º Bimestre 
 
COMÉDIA HUMANA 
Segundas-feiras, de 14 de outubro a 2 de dezembro 
Formadores: Roberta Calza e Luciana Viacava  
Matrículas de 2 de setembro a 1º de outubro 
Resumo: A Comédia Humana é um território dramático que busca revelar o homem e sua 
essência. Tendo como base de jogo a Commedia Dell’Arte, portanto um jogo mascarado com 
um corpo mascarado e uma lógica particular, a Comédia Humana retrata a 
contemporaneidade através das máscaras, seu caráter e suas relações. Como o homem de 
hoje se relaciona com o amor, o dinheiro, o poder e a vaidade? São questões possíveis na 
dramaturgia proposta por esse estilo, onde o ator encontra uma imensa liberdade de jogo.  
 
A meia-máscara proporciona um jogo intensificado de movimentos corporais e vocais 
e amplia as possibilidades de criação e expressão do artista. O curso propõe a confecção da 
máscara em sala, além de um trabalho físico para a construção do corpo portador da 
máscara, jogos de situação, improvisações com temas específicos e criação de cenas.  
 
Cada participante, ao criar e desenvolver sua própria máscara, traz à tona determinadas 
facetas do comportamento humano, colocando em evidência o lado cômico e ao mesmo 
tempo trágico de sua condição.  
Investimento: Até 20 de setembro: 3x R$ 244,50 ou à vista, com 10% de desconto (R$ 733,50). 
   A partir de 21 de setembro: 3x R$ 271,70 ou à vista (R$ 815,00). 
   Ex-alunos da Escola têm 10% de desconto no curso. 
 
INTRODUÇÃO AO JOGO 
Terças-feiras, de 15 de outubro a 3 de dezembro 
Formadores: Thais Ferrafa, Roberta Calza/Soraya Saide 
Matrículas de 2 de setembro a 1º de outubro 
Resume: A ideia é introduzir o aluno na linguagem teatral, nos princípios do jogo cênico. 
Jogar é um princípio fundamental, porém requer entendimento e prática de certas técnicas 
que serão trabalhadas ao longo do curso. As brincadeiras tradicionais são sempre o ponto 
de partida já que estabelecem regras claras de participação. Do jogo competitivo passa-se 
para os jogos de relações e construção de um mundo ficcional, o jogo cênico. Pretende-se 
que o aluno saia com uma base que lhe possibilite dar continuidade aos estudos nas artes 
cênicas ou na linguagem do palhaço, ou simplesmentetome gosto em assistir teatro.  
Investimento: Até 20 de setembro: 3x R$ 243,00 ou à vista, com 10% de desconto (R$ 729,00). 
   A partir de 21 de setembro: 3x de R$ 270,00 ou à vista (R$ 810,00) 
 
Mais informações: (11) 3061-5523 ramal 37 / cursos@doutoresdaalegria.org.br 
 
Mais informações Doutores da Alegria: 
Facebook: www.facebook.com/doutores 
Twitter: @doutores 

http://www.facebook.com/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 

Mais informações à Imprensa 
EDITOR – EDISON PAES DE MELO 

Lúcio Nunes / Thiago Augusto 
lucio@editorweb.com.br 

thiago@editorweb.com.br 
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www.editorweb.com.br  
 

http://www.doutoresdaalegria.org.br/blog
http://www.youtube.com/tvdoutores
http://www.flickr.com/photos/doutores_da_alegria
http://www.doutoresdaalegria.org.br/
mailto:lucio@editorweb.com.br
mailto:thiago@editorweb.com.br
http://www.editorweb.com.br/

