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Doutores da Alegria encenam Auto de Natal 

Espetáculo conta a história do nascimento do menino Jesus a partir do olhar do palhaço 
  

Os Doutores da Alegria comemoram o encerramento de 2014 com a apresentação do espetáculo Auto 
de Natal. A encenação irá acontecer nos quatro hospitais atendidos pelo elenco pernambucano da ONG 
durante todo o ano, com visitas às alas pediátricas duas vezes por semana. A estreia do Auto de Natal será no 
Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira (Imip) no dia 9; no dia 11 é a vez do Hospital Oswaldo 
Cruz/Procape; o Hospital da Restauração recebe a montagem no dia 15; e o Hospital Barão de Lucena no dia 
17. As apresentações serão sempre às 15h.  

Uma das novidades deste ano é que não só pacientes, acompanhantes, médicos e enfermeiros 
poderão se surpreender com o Auto de Natal. Os Doutores da Alegria também mostram o espetáculo para o 
público em geral no dia 13, às h, na Toyolex, na Avenida Rui Barbosa, no bairro das Graças. “Sempre que 
possível, realizamos atividades também fora dos hospitais. A comemoração do nosso aniversário, no último 
mês de setembro, por exemplo, foi com um passeio ciclístico que chamamos de ‘bobociclismo’. Será um 
prazer dividir um espetáculo tão especial como o Auto de Natal com um número maior de pessoas”, conta 
Arilson Lopes, conhecido nos corredores dos hospitais como Dr. Ado.  

Há quatro anos, os Doutores da Alegria criaram o Auto de Natal com o intuito de levar aos hospitais o 
clima de esperança, renovação e amor do Natal. Mesmo que a história seja de conhecimento irrestrito, o 
nascimento do menino Jesus é contado de forma diferente, a partir do olhar do palhaço. Os médicos 



 

besteirologistas - Anderson Machado (Dr.Cavaco), Arilson Lopes (Dr.Ado), Eduardo Filho (Dr. Dud Grud), Enne 
Marx (Dra. Mary En), Fábio Caio (Dr. Eu Zébio), Juliana de Almeida (Dra. Baju), Luciano Pontes (Dr.Lui), Marcelo 
Oliveira (Dr. Marmelo), Tâmara Lima (Dra. Tan Tan), Luciana Pontual (Dra. Svenza), Greyce Braga (Dra. 
Monalisa) e Marcelino Dias (Dr.Micolino) - se dividem na interpretação dos diversos papeis.  

A narração fica por conta da estrela-guia; além de José e de Maria, o burrinho, a ovelha e a vaquinha 
também são personagens desse enredo que mistura emoção, mas também diversão e muitas risadas. Este 
ano, o público ainda participa da encenação, já que os ‘Reis Magros’ serão escolhidos na plateia. Outro forte 
momento de interação é a execução, ao vivo, da trilha sonora. As músicas podem ser universais como Jingle 
bells (tocada só com sinos), do cancioneiro popular ou recriações.  

“Comemoramos todos os ciclos dentro do hospital. Fazemos o Miolinho Mole, no carnaval, o São 
Joãozinho, o Auto de Natal. As crianças às vezes passam meses internadas e vivenciando uma realidade que é 
muito particular. Trazer essas datas para dentro do hospital é também uma forma de conectá-las com o 
mundo exterior, com o que acontece para além do corredor da unidade hospitalar”, evidencia Enne Marx, 
conhecida como Dra.Mary En.  

 

Confira a agenda de apresentações: 
 

Dia 09 (terça-feira), às 15h - Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira/ Imip (na 
Praça) 
Dia 11 (quinta-feira), às 15h - Hospital Oswaldo Cruz/Procape (alameda em frente ao 
refeitório) 
Dia 15 (segunda-feira), às 15h - Hospital da Restauração  
Dia 17 (quarta-feira), às 15h - Hospital Barão de Lucena (sala de espera do 3º andar) 
Dia 13, às h - Toyolex  
 
Uma retrospectiva do ano de 2014 
 

Em 2014, os Doutores da Alegria comemoraram onze anos de atuação em Pernambuco. Cada um dos 
quatro hospitais conveniados no Recife – Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira (Imip), 
Hospital Oswaldo Cruz/Procape, Hospital da Restauração e Barão de Lucena - recebe uma dupla de palhaços 
duas vezes na semana. Além das visitas aos leitos pediátricos, os palhaços da ONG continuaram realizando 
ações especiais nos hospitais, como o Miolinho Mole (carnaval), o São Joãozinho e a Roda Besteirológica. Para 
além dos hospitais, o elenco promoveu atividades como o Bloco do Miolo Mole, a ‘Palhestra’, o Conta-Causos 
e o Bobociclismo. 
 
Sobre Doutores da Alegria: 

 



 

No Brasil, Doutores da Alegria, organização da sociedade civil sem fins lucrativos, está completando 23 
anos de atuação e a superação da marca de 1 milhão de visitas a crianças em leitos hospitalares. A primeira 
unidade do grupo foi montada em São Paulo; as outras estão instaladas no Rio de Janeiro e no Recife.  
 
A essência do trabalho é a utilização no hospital da paródia do palhaço que brinca de ser médico, tendo 
como referência a alegria e o lado saudável dos pacientes e colaborando para a transformação do ambiente 
onde se inserem. 
 
Fundada por Wellington Nogueira em 1991, a ONG já realizou um milhão de visitas a crianças hospitalizadas. 
Após mais de 20 anos de atuação, está focada em três eixos: a ampliação de seu público; a articulação de 
políticas públicas nas áreas de cultura e saúde e de grupos e organizações de palhaços que atuam em 
hospitais; e a formação de artistas capazes de contribuir com outras realidades, tanto de palhaços e 
profissionais de saúde como de outros segmentos. 
 
Mantida por doações de pessoas e empresas, como a White Martins, a organização possui a certificação de 
utilidade pública nas esferas federal, estadual e municipal. Recebeu o Prêmio Criança da Fundação Abrinq 
pelos Direitos da Criança, foi incluída três vezes na lista das 100 melhores práticas globais da divisão Habitat 
da Organização das Nações Unidas. Recebeu ainda o Prêmio Cultura e Saúde, em 2009 e 2010 pelo Programa 
Cultura Viva, iniciativa conjunta dos Ministérios da Cultura e Saúde. Recentemente, recebeu a certificação do 
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS. 
 
Como ajudar na manutenção dos Doutores da Alegria: 
 

O trabalho dos Doutores da Alegria, gratuito para os hospitais, é mantido por recursos financeiros 
obtidos através de patrocínio, doações de empresas e pessoas físicas e de realização de atividades que geram 
recursos, como palestras e parcerias com empresas. 

Os palhaços envolvidos não são voluntários – o programa de visitas exige, por exemplo, uma 
disponibilidade mínima de 18 horas semanais dos artistas. Os recursos das contribuições permitem a 
manutenção e expansão das atividades e da estrutura do grupo, a realização de atividades de formação, 
oficinas e o aprimoramento técnico dos artistas. Para saber como ajudar, entre no site: 
www.doutoresdaalegria.org.br. 
 
 
Atendimento à imprensa: 
Pollyanna Diniz – (81) 9726-8680 

 
 
  

 

http://www.doutoresdaalegria.org.br/

