
 

 
 
 

Doutores da Alegria comemoram carnaval nos hospitais e na rua 

Bloco do Miolinho Mole será realizado nos quatro hospitais atendidos pela ONG no Recife. Já o Bloco 
do Miolo Mole sai do Bairro do Recife no dia 27 de fevereiro 

 
 
Ao som dos clarins de momo, os Doutores da Alegria anunciam o Bloco do Miolinho Mole – O 

bloco mais bobinho do mundo, que ganha os corredores dos hospitais atendidos pela ONG no Recife, e 
O bloco do Miolo Mole – O bloco mais bobo do mundo, marcado para sair no próximo dia 27, no Bairro 
do Recife. “O carnaval é uma das nossas manifestações culturais mais fortes. Por que a criança que 
está no hospital não poder sentir esse mesmo clima de festividade que toma conta da cidade?”, explica 
o ator e palhaço Luciano Pontes, conhecido como Dr.Lui. “Nós nos apropriamos do carnaval para 
interagir não só com pacientes, mas com acompanhantes, enfermeiros, médicos”, complementa 
Pontes. 

  
Em seu oitavo ano, o Bloco do Miolinho Mole será realizado no Hospital da Restauração (17 de 

fevereiro), no Oswaldo Cruz/Procape (18), no Barão de Lucena (19) e no Instituto Materno Infantil 
Professor Fernando Figueira (IMIP), sempre às 10h. Os “palhaços besteirologistas” saem em cortejo 
pelas alas pediátricas dos hospitais, tocam e cantam, utilizando até as músicas mais conhecidas da 
festa ao seu favor. Os pacientes nem vão se espantar ao serem questionados: “Você pensa que o soro 
é água?”! Além disso, em cada hospital, os palhaços vão escolher “o mominho” e “a balizinha” do 
bloco. 

 
Bloco do Miolo Mole – No dia 27 de fevereiro, um dia antes da abertura oficial do carnaval no 

Recife, os Doutores da Alegria apresentam o Bloco do Miolo Mole – O bloco mais bobo do mundo. A 
concentração dos palhaços será na Rua da Moeda, no Bairro do Recife, às 19h. Entre as atrações, além 
dos próprios Doutores da Alegria, a Orquestra de Frevo Botelho e o DJ Incidental. 

 
Às 20h, o bloco sai em cortejo pela Rua Mariz de Barros, cruzando a Marquês de Olinda e a 

Avenida Rio Branco, e passando pela Rua do Apolo, Avenida Barbosa Lima, Rua da Guia, Praça do 
Arsenal, Rua do Bom Jesus, Rua Dona Maria Cezar e Mariz de Barros, voltando para a Rua da Moeda, 
no mesmo local da concentração. 

 
À frente do cortejo do bloco, a baliza 2014: o palhaço Charlito, integrante do elenco os 

Doutores da Alegria em São Paulo. Charlito (o ator Ronaldo Aguiar) fez parte da Escola Pernambucana 
de Circo e foi um dos fundadores do trabalho dos Doutores da Alegria no Recife. O palhaço vai receber 
o bastão da baliza 2013, a palhaça Aurhelia (a atriz Nara Menezes). A escolha da baliza do Bloco do 
Miole Mole já é uma tradição. “É uma forma de homenagear parceiros e amigos do grupo”, comenta 
Arilson Lopes, Dr. Ado. Já ocuparam a função de baliza nomes como Maria Paula Costa Rêgo, do grupo 
Grial, a atriz e produtora Paula de Renor, e a atriz Conceição Camarotti. 



 

 
O Bloco do Miolo Mole foi criado em 2004 pelo grupo de palhaços dos Doutores da Alegria do 

Recife, que se reuniram em frente ao Bar Royal. Em sua primeira edição, dois dias antes do “Galo da 
Madrugada”, o Miolo Mole arrastou uma multidão de palhaços, circenses, atores e foliões. Em 2006, a 
ideia foi levada para os hospitais atendidos pelo grupo. 

 
O kit do bloco do Miolo Mole, que inclui camiseta e tiara, será vendido antecipadamente na 

sede dos Doutores da Alegria no Recife (Rua Bispo Cardoso Ayres, 335, 2º andar, Boa Vista) por R$ 15 
(infantil) e R$ 20 (adulto); e também no dia da festa, na concentração do bloco. Informações: (81) 
3466-2373. 

 
Sobre Os Doutores da Alegria: 

 
Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua desde 

1991. A essência do trabalho é o encontro do palhaço, o “besteirologista”, com crianças internadas, 
seus pais e profissionais de saúde. Em mais de duas décadas de trajetória, já realizou mais de 900 mil 
visitas com um elenco de cerca de 40 palhaços profissionais (não voluntários) e possui unidades em 
São Paulo, no Rio de Janeiro e no Recife. A unidade Recife dos Doutores da Alegria comemorou dez 
anos de atuação em 2013. 

Reconhecida por seu profissionalismo e atuação inovadora, os Doutores da Alegria articulam 
uma rede de iniciativas semelhantes em todo país, com mais de 630 grupos de palhaços que visitam 
hospitais. E desempenham 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 e 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. 
 
 
Atendimento à imprensa / Pernambuco 
Pollyanna Diniz – (81) 9726-8680 / 8804-4996 

 
 
  


