
 

 

 

 

 

 

 

DOUTORES DA ALEGRIA APRESENTA “O HOMEM QUE FALA”, COM DIREÇÃO 
DE CELSO FRATESCHI, A PARTIR DE 5 DE OUTUBRO, NO TEATRO ÁGORA, EM SP 

 
Livremente inspirada no livro “O Homem Que Confundiu Sua Mulher Com 

Um Chapéu”, de Oliver Sacks, montagem marca a maioridade da ONG 
 
A condição humana, sua apropriação de um novo 
entendimento sobre a saúde e a doença e a importância da 
memória no desenvolvimento e reconhecimento de si são 
alguns dos temas trazidos à cena em “O Homem Que Fala”, 
espetáculo adulto que consolida os 21 anos da ONG Doutores 
da Alegria.  
 
A estreia acontece no próximo dia 5 de outubro no Ágora 
Teatro, em São Paulo. A temporada, com sessões aos sábados 
(19h) e domingos (17h), estende-se até o dia 10 de novembro. 
 
Com direção de Celso Frateschi, de reconhecidos trabalhos 
em montagens de relevância reflexiva, capacidade de crítica e 
de dimensão humana, “O Homem Que Fala” é livremente 
inspirado no livro O Homem Que Confundiu Sua Mulher Com 
Um Chapéu, de Oliver Sacks, além de contar com excertos de 
Quando O Homem Ajuda O Homem, de Bertold Brecht.  
 
No elenco, quatro artistas que, não por acaso, compõem hoje 
o núcleo de formação e pesquisa dos Doutores da Alegria, 
bem como planejam as atividades de sua Escola: Heraldo 
Firmino, Roberta Calza, Soraya Suri Saide e Thais Ferrara. 
 
“O hospital é a síntese de uma comunidade, uma vez que todos os problemas socioeconômicos culturais e 
de saúde entram por suas portas. E já que o hospital é o nosso território de ação, não passamos imunes a 
isso. Doutores da Alegria já traduziu essa vivência por meio de espetáculos infanto-juvenis, atividades 
culturais e através de sua Escola, mas sentimos a necessidade de fazer essa transposição para o teatro, 
para o público adulto, quando completamos 21 anos de existência. Assim nasceu o espetáculo”, relembra 
Soraya Suri Saide, coordenadora de formação da organização. 
 
A dramaturgia baseia-se na prática das improvisações, tônica da linguagem do palhaço, numa espécie de 
partitura gestual que por vezes evoca o absurdo. Os atores, porém, prescindiram do nariz vermelho.  
 
O cenário, com poucos elementos, tem sua tônica em imagens que serão projetadas nos atores em 
movimento, ambos assinados pelo cineasta Cesar Charlone, em rara incursão ao teatro. É dele também 
o desenho de luz, enquanto o figurino, de Sylvia Moreira, neutro, reforça a alternância de personagens e 
o estranhamento, remetendo à figura do palhaço e, com isso, valorizando a fragmentação e as situações 
propostas nos textos. A música, original, é assinada pelo maestro Marcello Amalfi. 



 

 

 

 

 

 

 

 
SINOPSE 
Numa sucessão de cenas, personagens sem nome tomam o palco. Uma mulher observa pessoas e sem 
querer reproduz suas expressões, num mimetismo compulsivo e angustiante; outra é tomada por 
lembranças aleatórias de um passado distante; um fotógrafo desnivelado, por sua vez, mostra por meio 
de suas lentes sua visão de mundo; e outra constrói um universo fora da lógica dos outros, dançando 
tango com um cavalo. 
 
PERFIS 

 

CELSO FRATESCHI 
Ator, diretor e dramaturgo, estreou no Teatro de Arena de São Paulo em 1970, em Teatro Jornal 1a. 
Edição, de Augusto Boal. Trabalhou com os principais diretores do teatro brasileiro, como Enrique Diaz, 
José Possi Neto e Domingos de Oliveira. Foi premiado nos espetáculos: Os Imigrantes, autoria própria, 
Prêmio Mambembe de Melhor Projeto (1978), Eras (1988), de Heiner Müller, Prêmio Shell de Melhor 
Ator, Do Amor de Dante por Beatriz, de Dante Alighieri, com adaptação de Elias Andreato, Prêmio 
APETESP de Melhor ator (1996). Na televisão, participou de minisséries e novelas, como: Memorial de 
Maria Moura, A Muralha, O Beijo do Vampiro, Um Só Coração, Paixões Proibidas, Caros Amigos e Casos e 
Acasos. Foi Secretário de Educação, Cultura e Esportes de Santo André, Secretário de Cultura de São 
Paulo, presidente da Funarte e Secretário de Cultura de São Bernardo do Campo. É professor de 
Interpretação na Escola de Arte Dramática da USP (EAD/ECA/USP) e fundador do Ágora Teatro. 
 
CESAR CHARLONE 
Uruguaio, radicou-se em São Paulo no ano de 1970, onde estudou cinema e começou a participar de 
longas, documentários e comerciais. Foi diretor de fotografia em filmes como O Homem da Capa Preta 
(1984), Feliz Ano Velho e Como Nascem os Anjos. Em 1994, dirigiu e supervisionou 22 cameramen ao 
fazer Todos os Corações do Mundo, filme oficial da Copa do Mundo FIFA. Em Cuba, ajudou a criar a 
Escuela de Cine de Los Baños. Em 2003 foi cameraman em Man-On-Free-City, de Tony Scott e diretor de 
fotografia de Suker Free City, de Spike Lee. Foi diretor de fotografia nos longas Cidade de Deus (2002), 
pelo qual foi indicado ao Oscar e ganhou o Golden Frog; O Jardineiro Fiel (2005), onde ganhou o Satellite 
Award; e Ensaio Sobre a Cegueira, novamente premiado com o Golden Frog, todos dirigidos por 
Fernando Meirelles. Também dirigiu episódios da série Cidade dos Homens e mais de 700 comerciais. 
Dirigiu o longa El Baño Del Papa, premiado nos festivais de Havana, Quito e San Sebastian, entre outros. 
 
HERALDO FIRMINO 
Ator formado pela Escola Livre de Teatro de Santo André, é diretor teatral e dramaturgo, integra a Cia 
Baitaclã desde sua formação, desenvolvendo projetos como artista e educador. Pesquisa um 
estreitamento entre a Comédia Dell’Arte, comédia popular brasileira e o palhaço.  Em 1998 passou a 
integrar a Cia do Feijão e os Doutores da Alegria, onde atua até hoje e é coordenador artístico do 
Programa de Formação de Palhaços para Jovens. Atuou em espetáculos como O Alienista, com direção 
de Cacá Carvalho, Esse Coração É Meu, Olhos D’Água e Anuário Imaginário (os três com a Cia. Baitaclã), 
O Ó Da Viagem (Cia. do Feijão) e Quando Eu Era Pequeno e Nem Sabia e Cacildis! (com os Doutores da 
Alegria). No cinema, atuou em Bicho de Sete Cabeças, de Laís Bodanski, Carandiru, de Hector Babenco, 



 

 

 

 

 

 

 

Ensaio Sobre a Cegueira, de Fernando Meirelles; e no documentário Doutores da Alegria, o Filme, de 
Mara Mourão. 
 
ROBERTA CALZA 
Atriz e palhaça formada pela Escola Internacional de Teatro Jacques Lecoq em Paris, onde concluiu o 
primeiro e segundo ano artístico e o terceiro ano pedagógico. Com a Angel Exit Theatre, na Inglaterra, 
atuou em espetáculos como Imaginary Prisoner, Bolt Upright e Master Shuttlefate, indicado ao prêmio 
de melhor produção no Festival de Dublin. Também atuou nos espetáculos Luluzinhas, com Mel Lisboa, 
Lulu Pavarin, Guta Stresser e Gisela Raimnam e Senhor Dodoi, com direção de Ângelo Brandini; no curta-
metragem Desproporção, de Sergio Mastrocola; e no longa La Redota, de Cesar Charlone. Também 
participou como atriz em mais de 100 filmes publicitários, videoclipes (Jane Moreau, Gabriel O Pensador) 
e do sitcom/curso de francês Reflets, para a TV Cultura. Como professora, lecionou para o elenco 
principal das cias. Os Satyros e Humabalada. Desde 2001 é integrante dos Doutores da Alegria, passando 
a integrar a equipe de formação da ONG a partir de 2006. 
 
SORAYA SURI SAIDE 
Atriz formada pela EAD/USP e palhaça, integra desde 1993 dos Doutores Alegria, onde coordena a 
formação, dirigindo cursos na Escola de Palhaços e treinando o elenco. Atua como palhaça nos hospitais, 
em eventos e espetáculos como Midnight Clowns. Atuou em Trieiros – Caminhos Abertos, com direção de 
Regina Galdino e, com a Cia. Os Satyros, em Inocência, A Vida Na Praça Roosevelt e Transex. Sob direção de 
Gianni Ratto, em Morus e Seu Carrasco. Com a Troupe de Atmosfera Nômade, fez Uma Rapsódia de 
Personagens Extravagantes, Mitos e Paixões, O Rei de Copase e Torturas de um Coração. Assinou roteiro e 
figurino do infantil Vamos Brincar de Médico, com os Doutores da Alegria, prêmio APCA de tranposição de 
trabalho social para o palco (2006). Para o Teatro dos Quinto, escreveu, dirigiu e assinou os figurinos de A 
Barraca do Nosor – ou de Como o Amor Venceu A Usura. No cinema, participou do longa Doutores da 
Alegria – O Filme, de Mara Mourão. Na TV, do Dia Mundial da Criança na TV Contra a AIDS (TV Cultura). 
 
THAIS FERRARA 
Atriz formada pela EAD/USP, integra os Doutores da Alegria desde 1993. Como atriz/palhaço, esteve no 
elenco do show de diversidades cômicas Midnight Clows;  e dos infanto-juvenis Sr. Dodói, adaptado e 
dirigido por Ângelo Brandini (Prêmio APCA de Música e Prêmio Fensa de Melhor Adaptação) e Vamos 
Brincar de Médico, roteiro de Soraya Saide e direção de Pedro Pires. Criou roteiros e participou como 
palhaço nos concertos didáticos da orquestra infanto-juvenil da Escola Municipal de Música. Com o 
Galpão do Folias atuou em Las Muchachas. Com Soraya Saide também realizou as esquetes As Coristas, 
apresentadas nas séries Midnight Clowns e Terça Insana. Também produziu e esteve no elenco de A 
Barraca do Nosor – ou de Como o Amor Venceu A Usura, espetáculo da Commedia dell’Arte que esteve em 
cartaz em diversos espaços de São Paulo e do ABC. E ainda em Quadri Matze, (oito anos em cartaz no Brasil 
e apresentado na Romênia) e O Rei de Copas, ambos com com direção de Cristiane Paoli-Quito. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

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. 

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. 

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. 

O HOMEM QUE FALA 
Estreia dia 5 de outubro de 2013 
Temporada de 6 de outubro a 10 de novembro de 2013 
Sessões aos sábados 19h e domingos, 17h 
Local: TEATRO ÁGORA – Sala Edith Siqueira (40 lugares) 
Endereço: Rua Rui Barbosa, 672 – Bela Vista – São Paulo SP. Telefone: 11 3824-0290 
Ingresso: R$ 40 (com meia-entrada) 
Duração: 70 minutos / Classificação etária: 14 anos / Gênero: Comédia dramática 

Ficha técnica  
Direção Celso Frateschi 
Concepção Visual e Iluminação César Charlone  
Elenco Heraldo Firmino, Roberta Calza, Soraya Suri Saide e Thaïs Ferrara  
Figurino Sylvia Moreira  
Equipe Visual Fernando Velazquez, Micaela Charlone  e PC Toledo  
Música Original Maestro Marcello Amalfi 
VJ Jair Molina 
Operador de Som e Luz Emerson Fernandes 
Cenotécnico Emerson Fernandes 
Aderecista Alessandra Siqueyra 
Foto Cesar Charlone 
Comunicação Cristina Cardoso e Gabriela Caseff 
Projeto Gráfico Amanda Vieira 
Assessoria de Imprensa Editor - Edison Paes de Melo 
Produção Marcella Castilho 
Realização Doutores da Alegria  
Apoio Epson 



 

 

 

 

 

 

 

DOUTORES DA ALEGRIA 
Em São Paulo: Rua Alves Guimarães 73 / Pinheiros. 11 3061-5523 
 
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 

(11) 3824-4200 
www.editorweb.com.br 
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