
 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOUTORES DA ALEGRIA RECEBE INSCRIÇÕES PARA A SEXTA 
TURMA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PALHAÇO PARA JOVENS 

 
Estão abertas as inscrições para a sexta turma do Programa de Formação de Palhaço para Jovens, do 
Doutores da Alegria. As 25 vagas se destinam a jovens entre 17 e 23 anos, que já tenham concluído o 
ensino fundamental ou estejam matriculados na rede pública de ensino, cuja renda familiar é de três 
salários mínimos. Caso não tenha concluído o ensino médio, o aluno deverá retornar aos estudos. O 
curso é gratuito. 

É necessário ter disponibilidade de horário, já que as aulas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9h às 
13h. O programa tem dois anos de duração, com terceiro ano opcional, voltado para encontros 
temáticos pontuais e acompanhamento de projetos. As aulas acontecem na sede dos Doutores da 
Alegria, no bairro de Pinheiros, em São Paulo  
 
As disciplinas que compõem o programa são: Palhaço, Técnicas Circenses, Corpo e Movimento, Cultura 
Popular, Música, Improviso, Jogo Cênico, Commedia Dell’Arte, Máscara Neutra, Comédia Humana, 
Elaboração de Projetos Culturais e Sustentabilidade, entre outros. Ao final do curso, os participantes 
criam e apresentam um exercício cênico que circula pelas regiões em que vivem, além de outros palcos 
da Capital e da Grande São Paulo.  
 
É importante ressaltar ainda que a seleção e a participação no programa não implicam em ingresso do 
aluno no elenco dos Doutores da Alegria. 
 
Como se inscrever  
O interessado deve enviar um currículo com nome, idade, renda familiar, cursos ou trabalhos anteriores 
e aptidões artísticas - não é necessária experiência anterior - além de escrever uma carta de interesse 
informando porque quer participar do programa. O envio pode ser feito pelo correio ou pessoalmente, 
na sede da ONG (Rua Alves Guimarães, 73 – Pinheiros – São Paulo SP – CEP 05410-000) até o dia 06 de 
setembro.  



 

 

 

 

 

 

 

Após a análise dos currículos, pré-seleção e atividades práticas, os alunos escolhidos serão anunciados 
em 29 de novembro. 

 

10 anos de PFPJ  
O Programa de Formação de Palhaços para Jovens tem cunho artístico e social, permitindo que jovens de 
17 a 23 anos, oriundos de comunidades populares, iniciem uma carreira artística voltada para a 
linguagem do palhaço. Iniciado em 2004, já formou cerca de 180 jovens, incentivando e criando 
ferramentas para que eles próprios implementem projetos e soluções sociais e culturais nas 
comunidades onde moram, promovendo acesso à cultura de boa qualidade e transformação social.  
 
O projeto começou em 2003, com o nome “Bolsa Trabalho”, em parceria com a Secretaria de Trabalho e 
Desenvolvimento de São Paulo e Unesco. Dois anos depois, já reformulado e rebatizado como 
“Transformando Com Arte”, iniciou sua segunda turma em parceria com a ONG Arrastão, chegando à 
região do Campo Limpo, na zona sul de São Paulo; também venceu o edital Pontos de Cultura – Agentes 
Comunitários de Intervenção Cultural. 
 
Em 2008 adotou o nome atual e ganhou os editais do Instituto HSBC Solidariedade e Instituto 
Votorantim. A quarta turma se iniciou em 2010, com o projeto sendo ganhador do edital do Instituto 
Wal Mart. No ano passado, com o projeto aprovado e apoiado pelo Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente teve início a quinta turma. 
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Mais informações pelo telefone (11) 3061-5523  
Ou pelo site www.doutoresdaalegria.org.br  
 
 

 

Sobre Doutores da Alegria  

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua junto a crianças 

hospitalizadas, seus pais e profissionais da saúde. 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. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 
Fundada por Wellington Nogueira em 1991, a ONG 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. 

Com mais de 900 mil visitas já realizadas, unidades em funcionamento em São Paulo, Rio de Janeiro e 
Recife e 40 palhaços profissionais (não voluntários) em seu elenco, tem ampliado seu público 
contemplando outras faixas etárias em suas ações nos hospitais e levando variadas formas de arte aos 
pacientes por meio de outros projetos, como o Plateias Hospitalares. Também apresenta espetáculos e 
rodas besteirológicas em teatros. 

Reconhecida por seu profissionalismo e atuação inovadora, articula uma rede de iniciativas semelhantes 
em todo país, com mais de 630 grupos de palhaços que visitam hospitais. E desempenha um papel 
referencial na pesquisa da linguagem do palhaço e na formação de jovens, artistas profissionais e 
interessados, por meio de sua Escola. 

Mantida por doações de pessoas e empresas, 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. 

DOUTORES DA ALEGRIA 
Em São Paulo: Rua Alves Guimarães 73 / Pinheiros. 11 3061-5523. 
Em Recife: Av. Eng. Domingos Ferreira, 2215, sl. 102 / Boa Viagem. 81 3466-2373. 
Em Belo Horizonte: Av. do Contorno, 2646 / cj. 1502 / Santa Efigênia. 31 3889-8646. 
 
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 
 

Mais Informações à Imprensa 
Editor – Edison Paes de Melo 

Com Lúcio Nunes e Thiago Augusto 
  lucio@editorweb.com.br; thiago@editorweb.com.br 
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