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A cultura da alegria 
Por Wellington Nogueira  
 
Os Doutores da Alegria costumam se apresentar como 
"palhaços que fazem de conta que são médicos para crianças 
que fazem de conta que acreditam". O que fazemos nos 
hospitais, há mais de 18 anos é, no fundo, uma grande 
brincadeira em que a criança é a protagonista, e os palhaços, 
os pais e os profissionais de saúde são os convidados 
especiais. 
 
Ao longo dessa trajetória, está mais do que comprovado o 
quanto a alegria é capaz de transformar ambientes e estimular 
relações saudáveis. Num contraponto, nos últimos tempos, se 
tornaram comuns frases que usam a saúde como metáfora 
para falar da cidade, do mundo: "A cidade está na UTI" ou "O 
mundo está doente".  
 
Isso nos deixou confusos: onde começa e onde termina o 
hospital? Na dúvida, já que nosso campo de trabalho parece 
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ter se ampliado tremendamente: "besteirologia" na veia! 
Assim, buscamos formas de ampliar o alcance de nossa 
missão, utilizando o aprendizado nos hospitais. De lá, não 
saímos, de lá, ninguém nos tira!  
 
Começamos por iniciativas que elevaram a "besteirologia" à 
condição de profissão do futuro. Desde 2004, formamos mais 
de 150 jovens palhaços, que hoje criam o seu próprio 
mercado de trabalho.  
 
Como ONG, pudemos desenvolver novos modelos de 
atuação. Assim é o programa Palhaços em Rede, que capacita 
gratuitamente grupos semelhantes ao Doutores. Iniciativa que 
propicia a formação de consciência para o desempenho das 
atividades do palhaço no hospital, com ética e qualidade.  
 
No ano passado, abrimos a casa para receber o público 
paulistano . No Rio de Janeiro, fomos brindados com o 
triunfo do projeto Plateias Hospitalares. Por fim, temos a 
honra de anunciar que o palhaço Picolino, do alto dos seus 87 
anos, é o mais novo integrante de nosso elenco. Ele une-se ao 
grupo para compartilhar sua experiência única.  
 
Com essas iniciativas, esperamos fomentar a cultura da 
alegria, a convicção de que é possível e necessário cultivar o 
bom humor e a gentileza até nas situações mais desafiadoras 
do cotidiano. Este é um momento privilegiado de mudança, 
onde cada um tem a oportunidade de criar novas formas de 
relação com a vida. Vivemos num país grande e precisamos 
gerar a mais sustentável das energias: a alegria!  
 
"Esperamos fomentar a convicção de que é possível e 
necessário cultivar o bom humor e a gentileza" 

Wellington Nogueira, fundador e coordenador geral dos Doutores da 
Alegria, é o colunista convidado desta edição. 
 
revista@grupofolha.com.br  
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