
 
 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PALHAÇO PARA JOVENS DOS DOUTORES 
DA ALEGRIA (PFPJ) CELEBRA 10 ANOS COM ESPETÁCULO ITINERANTE EM SP 

 
“MOCREA Especial” será apresentado gratuitamente em praças e teatros, de 31/10 a 16/11  

 

Em comemoração a sua primeira década em atividade, o Programa de Formação de Palhaço 
para Jovens (PFPJ)  - um dos projetos de formação da Escola dos Doutores da Alegria -  
apresenta o espetáculo “MOCREA Especial”, que cumprirá itinerância em teatros e praças de 
São Paulo, com sessões gratuitas, de 31 de outubro a 16 de novembro, sempre às sextas-
feiras, sábados e domingos.  
 
A programação já confirmada prevê sessões na Galeria Olido (31/10, 8 e 9/11), Funsai – 
Projeto Quixote (1/11), Casa da Dona Yayá (2/11), Biblioteca Mário de Andrade (7/11) e 
Funarte (14, 15 e 16/11). 
 
A MOCREA (Mostra de Criação Artística de Ex-Alunos) reúne palhaços profissionais formados ao 
longo dos 10 anos do programa pela Escola dos Doutores da Alegria e abre espaço para dividir 
processos e pesquisas artísticos. Esta troca revela o pensamento de uma escola implicada em 
formar e difundir com excelência a linguagem do palhaço.  
 
Depoimento sobre os 10 anos do programa 
“O PFPJ completa 10 anos e a ideia de ter uma escola de palhaços onde é possível pesquisá-lo 
em sua totalidade é uma meta, trilhar este caminho trouxe muitas questões, amadurecimento, 
desenvolvimento, pesquisa e uma grande responsabilidade. Hoje somos um porto seguro onde 
se pode aprender a linguagem do palhaço com comprometimento artístico, o estudo sobre as 
linguagens das máscaras teatrais, jogo cênico, ator comediante, mágica, música, elaboração de 
projetos, técnicas circenses e outras disciplinas que visam instrumentalizar o aluno para que ele 
faça suas conexões. Ao mesmo tempo em que nossa escola tem atraído jovens de São Paulo e 
de outros estados, cresce o interesse por uma formação mais completa, que busca acima de 
tudo formar artistas criadores e críticos. Nesta busca os jovens e a Escola dos Doutores da 
Alegria dão um passo importante para criação de uma boa geração de palhaços. A maioria 
deles está no mercado de trabalho e mantém viva a sua pesquisa. Quando fazem isso, mudam a 
realidade pessoal, familiar e social em que vivem.”  

Heraldo Firmino, coordenador artístico.  
 
 
“O palhaço transita pela vida, é popular e joga em qualquer situação. A autoria das cenas e a 
relação com a plateia é a grande experiência para o grupo, já que expressam, por um lado, a 
visão de mundo dos jovens e, por outro, o jogo e o risco na relação com o público, a proposta é 
que o exercício do humor passeie, por meio de pequenas cenas, por temas poéticos, clássicos e 
alguns até bastante inusitados”, afirma Thais Ferrara, uma das formadoras do programa. 



O Programa (PFPJ) 
Criado em 2004, o Programa de Formação de Palhaço para Jovens (PFPJ) é uma iniciativa de 
cunho artístico e social que permite que jovens de 17 a 23 anos, oriundos de comunidades 
populares, iniciem uma carreira artística voltada para a linguagem do palhaço. Durante dois 
anos, os jovens artistas recebem uma bolsa-auxílio mensal para custear transporte.  
 
Com metodologia única e abrangente, os alunos experimentam diversas manifestações 
artísticas inerentes à linguagem do palhaço. O programa, que tem carga horária de 1800 horas-
aula, oferece ainda a disciplina de elaboração de projetos culturais e sociais. Ao término do 
processo de formação, há ainda um terceiro ano de acompanhamento dos jovens formados, 
através de encontros onde são abordados temas específicos para aperfeiçoamento na 
linguagem do palhaço.  
 
Neste período, Doutores da Alegria oferece espaço para a realização de encontros artísticos 
abertos ao público, onde os alunos podem mostrar seus trabalhos e experimentos e de contar 
sobre seus percursos artísticos e profissionais. Iniciado em 2004, o programa já formou cerca 
de 200 jovens. O processo seletivo é bianual e abrange aqueles cuja renda familiar não 
ultrapasse os três salários mínimos.  
 
Criada em 2008, a Escola dos Doutores da Alegria tem como base os mesmos princípios que 

regem a relação do palhaço da ONG com a criança no hospital: curiosidade, flexibilidade, 

reconhecimento da importância da história de cada um, aprendizado mútuo e escuta, para 

ampliar seu papel formador e incluir outros públicos.  Dentro dos programas de formação, se 

encontram os cursos livres e o PFPJ. 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 somente para a atuação em hospitais, e sim para que a população possa ter 

acesso à experiência do palhaço, da alegria, da arte.  

 
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 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, 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. 

 
Serviço – MOCREA 10 ANOS 
 
Classificação Livre 
 
Galeria Olido – Sala Olido 
31/10 - 20h; 8/11 - 19:30; 9/11 - 19:30 
Ingressos gratuitos – distribuídos 30 minutos antes 
Número de lugares: 290 
Endereço: Avenida São João, 473, São Paulo – SP 
Telefone: (11) 3331-8399 
  
 Funsai Unidade VII (Projeto Quixote) 
01/11 – 17h 
Ingressos gratuitos – distribuídos 30 minutos antes 
Número de lugares: 60 
Endereço: R. Clóvis Bueno de Azevedo, 145 - Ipiranga, São Paulo - SP 
Telefone: (11) 2272-1921 
  
Casa da Dona Yayá 
02/11 – 17h 
Ingressos: espetáculo apresentado no jardim, não há necessidade de retirar ingressos. 
Endereço: Rua Major Diogo, 353 – Bela Vista, São Paulo - SP  
Tem acessibilidade 
  
 Biblioteca Mário de Andrade 
07/11 – 19:30h 
Ingressos gratuitos – distribuídos 30 minutos antes 
Número de lugares: 170 
Endereço: Rua da Consalação, 94 - República, São Paulo – SP 
Tem acessibilidade 
  
Funarte: Sala Carlos Miranda 
14/11 e 15/11 – 19h 
16/11 – 18h 
Ingressos gratuitos – distribuídos 60 minutos antes do início do espetáculo 
Número de lugares: 70 
Endereço: Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos, São Paulo, SP.  
Telefone: (11) 3662-5177 
Tem acessibilidade 
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