“Palácio, Palácio, vem ver minha boneca.”
Criança para Dr. Severino.

Helder Tavares
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Coisa pública
Chegamos à segunda edição do Balanço dos Doutores da Alegria, que é o resumo de nossas
ações em 2007. Além disso, realizamos anualmente um evento de prestação de contas pública - Que
Palhaçada É Essa?! - por meio do qual, mostramos o trabalho artístico que é levado para dentro dos
hospitais, na forma de espetáculos, interações e publicações, bem como o apoio que recebemos de
nossos parceiros. Por que realizamos estas ações? Simples!
Porque num momento em que vemos tantos exemplos de corrupção e impunidade nas esferas governamentais, tanta lama jogada sobre as ONGs, nada melhor do que trazer ao grande público o nosso trabalho para que ele mesmo avalie e nos diga se estamos no caminho certo e o que
podemos fazer melhor. Nós botamos o nosso time em campo e você coloca o seu, porque só assim
se constrói uma sociedade civil saudável e participativa! Precisamos resgatar o prazer de opinar,
escolher, fazer parte, por isso sua participação é tão importante para nós!
Organização, gestão, contabilidade, auditoria, tudo isso faz parte da nossa realidade, como
suporte para as atividades artísticas nos hospitais, mas nossos rumos são traçados com base no que
constatamos, vemos e ouvimos. Hoje, estamos confusos, não sabemos mais onde começa e onde
termina o hospital, porque muitas doenças são cultivadas nas relações com a vida. Nesse caso, tenha sempre um Besteirologista por perto!
Se o mundo está enfermo, não podemos omitir socorros; portanto, sair a campo ampliando
o alcance de nossa missão tornou-se estratégico, porque isso nutre em nós a esperança e a vontade
de continuar disseminando alegria.
Bobagem pouca é desgraça! Alegria ainda é o melhor remédio!
Wellington Nogueira (Dr. Zinho)
Coordenador Geral e palhaço fundador dos Doutores da Alegria
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Abrindo o mapa, abrindo o leque
Os Doutores da Alegria acreditam que arte, de qualidade, gera transformações permanentes
no público que a experimenta. Desde o início, na implantação da organização, todos os esforços
foram orientados para a formação do artista. Para o artista cênico surge, sobretudo, uma nova possibilidade de atuação: palhaços em hospitais. Palhaços na adversidade.
O palhaço entra no hospital apoiado na metáfora do médico e convida a criança para brincar.
E somente a qualidade de sua atuação é o que poderá transformar a dura realidade da internação.
Ele não está lá mobilizado por sentimentos de piedade, doação ou culpa. Está, sim, munido da
inquietude do desenvolvimento criativo, e auto-desafiado a apresentar novas possibilidades de relações a partir da bagagem que traz acumulada pela formação contínua.
Aprendemos que este trabalho, quando vigoroso, ultrapassa os limites do hospital e vai ao
encontro de outros públicos. Este tem sido nosso esforço dos últimos anos e nossa visão de
sustentabilidade. Para que a sociedade, que também assume nossa causa e sustenta nossa ação,
experimente o que entendemos como comunicação - aquela que gera alegria - sem precisar passar
pelo infortúnio da internação. Para isso, saímos do hospital e vamos ao encontro desses públicos
em diversos lugares - por meio de espetáculos, intervenções em empresas e escolas, publicações,
participações no rádio e na tevê.
Nossa companhia está sendo preparada para o grande desafio de lidar com a disseminação e
a multiplicação do conceito que inauguramos no país - palhaços profissionais em hospitais. Hoje,
nossa expansão é orientada para o encontro de novos públicos, compartilhando em “tempo real”
o máximo do conhecimento que adquirimos em nosso trabalho. Outros grupos, outros hospitais,
outras culturas. Palcos novos e incomuns, o inusitado. Nosso palhaço aprontou as malas: outro
Brasil, lá vamos nós.
Luis Vieira da Rocha
Diretor Executivo dos Doutores da Alegria
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Questão de berço
Todo Doutor da Alegria é um Besteirologista que nasce
dentro de um palhaço, que nasce do artista, que nasce de um
cidadão. Portanto tem berço, tem formação nas Artes Cênicas,
Circenses e também na rua. E, como palhaço, também tem família, educa e alimenta os filhos através do seu ofício... palhaço
é profissão. Não há pra ele outra saída senão dominar muito
bem seu principal instrumento de trabalho - sua máscara.
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Família de maluco
Os Doutores da Alegria são palhaços que fazem de conta que são médicos para
crianças que fazem de conta que acreditam. Um sério convite para brincar.
Entram no quarto dizendo: Somos os Doutores da Alegria, Besteirologistas de
plantão neste hospital. Eu sou o Dr. Manteiga e sou especialista em riso frouxo. Este é
o meu assistente, Dr. Bisnaga.
Para a criança: Você tem riso frouxo?
Criança: Sei lá, acho que sim - olhando para sua mãe que o acompanhava na consulta.
Dr. Manteiga : E onde você guardou o seu riso frouxo?
Criança: Ele fica andando pelo corpo, acho que tá no pé - olhando para a mãe, que confirma com a
cabeça.
Dr. Manteiga: Bisnaga, vamos retirar o riso frouxo. Trouxe a minha chave de boca, que um dentista
me devolveu depois de anos, junto com um livro da Branca de Neve que eu tinha emprestado pra ele. Ao
trabalho! - E explica: - O procedimento é seguro; eu seguro a pontinha do riso frouxo e o senhor gira o
paciente.
Criança: Isso não vai dar certo...
Dr. Manteiga : Claro, então eu giro o Dr. Bisnaga enquanto você arranca o riso frouxo do meu pé.
Criança: Mas você não tem riso frouxo, sou eu que tenho no meu pé.
Dr. Manteiga : Claro, então eu leio o livro da Branca de Neve, enquanto o Dr. Bisnaga gira a chave
de boca.
Criança: Mas e o riso frouxo?
Dr. Manteiga: Claro, ia me esquecendo desta criatura, será que ele escapou?
Criança: Olha ele lá no meio do corredor, corre...
Dr. Manteiga: Anda Bisnaga, você anda muito mole, corre atrás do riso, você é que tá frouxo...
Para a criança e sua mãe: Voltaremos depois de amanhã. Caso você encontre o riso frouxo antes de
nós, mande nossas recomendações.
Cenas como esta acontecem a torto e a direito com as crianças, mas também com
seus familiares e profissionais de saúde. Sem qualquer preocupação com a lógica do
mundo adulto e dando voz aos pequenos pacientes, todos têm a possibilidade de reviver
o humor ingênuo e um atendimento médico bastante peculiar.
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Escolados
Doutor da Alegria que é Doutor da Alegria nunca sai
da escola. Sem repetir de ano, vejam bem. Porque auto-desenvolvimento é compromisso. Apoiados pela organização, os
palhaços que trabalham com os Doutores da Alegria treinam
e ampliam continuamente seus leques de habilidades. E uma
vez por ano se encontram com um mestre palhaço convidado,
num encontro intensivo de aprimoramento técnico que passa
por diversas escolas cômicas. Em 2007 o mestre foi Michael
Christensen, diretor do Big Apple Circus, de Nova Iorque,
que criou o primeiro programa de visita de palhaços em hospitais - Clown Care Unit. Voltamos para as nossas cidades repletos... de dúvidas! Foram dias de muito inglês, muito aprendizado, troca de experiências. Muito gás para trabalharmos e
botarmos em prática tudo que vivenciamos. Afinal de contas
encontramos o homem que fez a Besteirologia surgir!!

17

André Tavares

Costurando pra fora
Como caseiam e chuleiam como ninguém, os palhaços
dos Doutores da Alegria são profissionais de referência na classe
artística e mantêm, fora da organização, significativas carreiras
individuais e grupais. Você pode até não saber, mas já encontrou com vários de nós em teatros, circos, cinemas, orquestras,
discos e livros. Diante da criança no hospital, a simplicidade é
tecida por alguns dos mais completos artistas brasileiros.
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Além da linha vermelha
O hospital é o território da Besteirologia, especialidade
que, como todos sabem, usa o médico e a adversidade do ambiente hospitalar como exemplo e trampolim. Como resultado,
um salto que vem influenciando até mesmo políticas públicas
de saúde. Quando começamos, em 1991, entrar em hospital
sem ser da área de saúde era mexer em vespeiro. E hoje, será
novidade? Em determinados hospitais talvez não, mas nos muitos que atendem a comunidades deixadas em segundo plano,
hospitais públicos de regiões que carecem de um olhar mais
cuidadoso, o palhaço ainda tem muito que fazer. Na fronteira,
trazemos sempre a mala pronta.
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Jornada de trabalho
O trabalho não é pouco, por isso a gente pega cedo.
Já na seleção o artista percebe onde foi amarrar o burro.
O filtro é rigoroso e o treinamento dura um ano, sob a
coordenação de um artista formador. A autonomia só chega depois deste período, quando os novos Besteirologistas
ajustam seu trabalho ao ambiente hospitalar, aprofundam
a lingüagem da máscara do palhaço e refletem sobre esta
curiosa prática artística. Aí tem o hospital, onde tudo está no
limite: a dor, o medo, a tristeza, o sangue, o choro, a família
exausta, o desespero, o olhar crítico, a alegre possibilidade
de alta. Em duplas, duas vezes por semana, durante 6 horas
de trabalho por dia (e outras tantas em seu aprimoramento
artístico), os palhaços realizam visitas aos hospitais como
se fossem médicos e se apresentam como Besteirologistas:
com o seu desequilíbrio, suas rotinas médicas equivocadas,
sua ajuda atrapalhada. O trabalho dos Doutores da Alegria
permite ao artista unir trabalho criativo, liberdade e um local cheio de regras. Correndo-se o risco, naturalmente, de
passar dos limites e levar uma boa bolacha!
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Sotaques engraçados
É isso que dá: como nascer no Brasil e não ter mania de
grandeza? Tudo é destamanho, inclusive as carências. E como
alguns de nossos risonhos lindos campos foram mais e mais ficando tristes, rapidinho tivemos que pensar em como espalhar
a Besteirologia por todo o território nacional. Pronto: nascia aí
a primeira unidade regional dos Doutores da Alegria.
Hoje são quatro, contando com São Paulo, onde tudo
começou. Depois, pela ordem, vieram Rio de Janeiro, Recife
e Belo Horizonte. Localidades estratégicas, centros de referência hospitalar, com caldo cultural arretado, maneiro e mais
mió de bão que só vendo, de onde vêm surgindo palhaços de
primeiro time. Estas regiões dispõem, além disso, de empresas
e pessoas físicas com percepção cidadã e recursos financeiros
potenciais o suficiente para garantir que nosso trabalho aconteça com o mesmo rigor e efetividade, independentemente
das diferenças geográficas. Sim, porque todo o corpo artístico
e administrativo de cada unidade é formado por profissionais
locais. Para além de qualquer padronização, buscamos é potencializar as diferenças regionais, fator fundamental na comunicabilidade com qualquer criança, hospitalizada ou não.
Noves fora a comunicação universal. Mas sedes regionais são
apenas parte da estratégia para que toda criança hospitalizada do país possa um dia ter um Besteirologista ao seu alcance. Outra, importante, responde pelo nome de Palhaços em
Rede. Ali na frente a gente conta. Enquanto isso, que tal um
chopps e dois pastel de queijo fresco ouvindo um frevo no
Pão-de-Açúcar?
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Unidade Pão de Queijo
Em 2007 chegamos a Belo Horizonte, sonho antigo.
E não seríamos justos se não agradecêssemos, de novo e
sempre, todo o apoio do Galpão Cine Horto nesta empreitada, exemplo de profissionalismo e correção. Uma reverência também a nossos primeiros hospitais parceiros na cidade
e às empresas que já manifestaram interesse em colaborar
com nosso trabalho. Por último, porque especial, à família
mineira, que já de cara nos fez sentir em casa. Clube da Esquina que graças ao deus-palhaço não se emenda.
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Língua solta
Tirando os tagarelas de nascimento, palhaço geralmente fala
pouco. Mas fala bem, prestenção: nossas palestras também já são
uma família. Na mais antiga e principal, nossa própria história é
pretexto para exemplos de mudanças criativas em praticamente
todas as áreas da vida. Dela nasceu outra, apelidada de Palhestra,
que passou a ser oferecida gratuitamente em nossa sede de São
Paulo uma vez por mês, com o objetivo de contar diretamente à
população quem somos nós, como trabalhamos e em que acreditamos. A família cresceu e surgiu O Trabalho do Palhaço, que
fala de uma profissão das mais antigas. Tão antiga que ninguém
acha que é profissão. Esta palestra é realizada em escolas e conta
para crianças e adolescentes que pode existir mais que meia-dúzia
de caminhos para a auto-realização profissional. Conta também
como um palhaço se gradua em Besteirologia. Boas Misturas traça
um paralelo entre o caminho que o palhaço fez desde 1991 e o
que uma profissional de saúde construiu a partir do encontro com
os Doutores da Alegria. Destinada a profissionais e estudantes da
saúde, mostra como é possível o diálogo entre a arte e a medicina,
e como ambas se beneficiam desta boa mistura.
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Metendo o bico
Somos sempre questionados do porquê de não visitarmos adultos internados. Chegamos a esta resposta. Porque
os adultos se internam em outro espaço. Nos seus trabalhos.
Como só descobrimos isto agora, estamos começando esta
experiência. Ainda em fase piloto, as visitas a empresas estão sendo devidamente observadas e organizadas de forma
que possamos realizar este tipo de intervenção com toda a
segurança e qualidade, à semelhança do que já acontece há
16 anos nos hospitais. 2008 promete! Com isso, os adultos
continuam cuidando das crianças. Intervenções nas empresas
nos garantem recursos financeiros que sustentam o programa nos hospitais, que recebem este serviço gratuitamente. O
mesmo olhar com que entramos num quarto de hospital pode
ser direcionado para um ambiente de empresa. Trata-se da
ampliação de nossa missão.
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Pano de roda
Uma vez por mês, nossos palhaços se reúnem para trocar
figurinhas: cenas, esquetes, números criados a partir da interação
com as crianças em hospitais. Cada dupla anualmente elabora seu
projeto de desenvolvimento escolhendo o espaço hospitalar que
melhor acolha este projeto. Voltam à sede dos Doutores da Alegria para compartilhar seus processos e aprimorá-los. Mês seguinte, nova roda artística. Escolhemos um dos hospitais parceiros e
levamos todo o grupo de palhaços para lá. Após um cortejo musical, avisando a todos da chegada dos Besteirologistas, definimos
um local, a dupla titular abre os trabalhos, e cria-se uma arena formada por mães, crianças, médicos, enfermeiros, ascensorista, funcionários da limpeza, segurança. E de roda em roda, recheamos o
ano de trabalho. Assim vamos rodando. Mais uma coisa de bobo?
Talvez, mas, nada nada, esta idéia giratória já vai ganhando seus
adeptos e chegando muito perto de um novo formato, ainda não
totalmente conhecido, mas, já dá pra ver, fértil para muitas novas
janelas criativas. Oxigênio, neste mundo tão precisado de alegria.
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Pena de palhaço
De tanto estudar, palhaço foi aprendendo a escrever.
E não aguenta olhar o mundo sem contar o que vai vendo.
Registrando e dividindo. Assim é que nossas investigações viram publicações. No momento, estamos ocupados com extensos trabalhos sobre a memória do comediante brasileiro
e das histórias de vidas de ex-pacientes hospitalares – temaschave sobre os quais pouco existe compilado no país. Não
esquecendo, além disso, o primeiro mapeamento de grupos
de palhaços em hospitais de todo o Brasil e no exterior, realizado há alguns anos, engrenagem que hoje move outro sonho
antigo: o de uma rede nacional de palhaços em hospitais.

35

Cecília Laszkiewicz

Abrindo o baú
Circulante incorrigível que é, o palhaço está quase finalizando a reorganização de todo o seu acervo de livros,
discos, filmes, artigos e documentos para que estes possam
circular mais e melhor a partir de nossas quatro unidades no
país. De quebra, aumentando e aperfeiçoando também nossa capacidade de atendimento a estudantes, pesquisadores e
interessados em geral, com serviços também pela Internet.
Todo saber tem que ir aonde o povo está.
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Terceiro sinal
Chegamos ao palco. Ou seria picadeiro? Mas como, se
nosso circo está por toda parte? É que o teatro é o berço
de muitos de nós e é a ele que sempre voltamos, trazendo
transcrições criativas de tudo que nos acontece em nossas
vidas. E a vida de um Doutor da Alegria é poço sem fundo
de descobertas e criações nascidas em grande parte de seu
trabalho cotidiano. Precisamos falar disso, este é um dos idiomas que mais nos dizem respeito. Inclusive em praça pública.
Não precisa reservar ingresso. Bom, às vezes precisa, porque
crítica e público insistem em encher a casa de carinhoso reconhecimento. Picapalco?
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Transformando com arte
Estamos aprendendo eternamente. Posto isto, resta-nos
apreender o que fazemos como palhaços em hospitais e sermos
facilitadores da experiência de pessoas interessadas, acompanhando o processo pelo qual a informação vira conhecimento
em cada um. É isso o que fazemos no Programa de Formação
de Palhaço para Jovens, onde três turmas já vivenciaram durante dois anos o teatro e a máscara do palhaço. Entre 17 e 21
anos é que o nariz mais fareja o futuro.
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Formação de formadores
“O ser humano não está acostumado a ensinar, embora esteja condenado
a aprender...”
Kant

Hoje, antes de formar qualquer interessado, artista ou não, nos
submetemos a um extenso e profundo programa de capacitação, única maneira de oferecer conteúdo legítimo do ponto de vista pedagógico à população que procura pela linguagem do palhaço.
Nossa vida de treinamentos artísticos e práticas hospitalares
nos mergulhou no exercício da relação, que acontece a cada encontro entre palhaços e crianças. Hoje, vários públicos nos procuram
buscando espaços de aprendizagem sobre nosso conhecimento. São
pessoas que usam a máscara do palhaço em hospitais e outras instituições, jovens, empresas, profissionais e estudantes de medicina e
outras áreas da saúde. Isto nos trouxe perguntas: o que desejamos
possibilitar a quem nos procura? Qual nossa função? Como produzirmos experiências de aprendizagem para estes públicos? Decidimos,
então, criar um espaço de encontro de formadores dos Doutores da
Alegria para, a partir da nossa prática, refletirmos sobre a função educativa do artista e desenvolvermos metodologias específicas de ensino. Em 2007 estes encontros aconteceram bimestralmente, reunindo
formadores das unidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Este
trabalho nos possibilita desenvolver nossa vocação para a formação e
expande nosso alcance para hospitais onde não atuamos e para outras
organizações. Formando formadores deixamos o palhaço em forma.
Morgana Masetti
Coordenadora de Pesquisa dos Doutores da Alegria
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Palhaços em Rede
Palhaços em Rede é o programa de orientação para grupos e pessoas que atuam em hospitais
usando a linguagem do palhaço. Foi criado para responder a uma demanda antiga de pessoas e grupos
que, inspirados pelo encontro do palhaço com a criança, resolveram fazer um trabalho parecido com
o dos Doutores da Alegria. Em 2007, abrimos um edital e recebemos inscrições de 705 palhaços que
atuam em 136 hospitais no Brasil, com variados entendimentos sobre a linguagem.
O objetivo do Programa não é transformar os grupos em Doutores da Alegria, pelo contrário,
os temas trabalhados nas oficinas reforçam a identidade de cada um deles. São duas oficinas distintas:
a de orientação - para pessoas que usam o figurino de palhaço mas não são artistas - e a de formação
- para artistas amadores e profissionais iniciados na linguagem do palhaço. Avaliar o resultado dessa
iniciativa é prematuro, já que o Programa ainda está no início, foram atendidos 17 grupos e 5 indivíduos que atuam em 25 hospitais nos estados de SP e DF, preenchendo 75 vagas das 80 oferecidas. Tem
sido uma experiência provocadora de todo lado.
Não é fácil questionar por que se vai de palhaço para o hospital. Há os que se vestem de palhaço
e vão para o hospital levar conforto, donativos. O figurino e a maquiagem são usados como diferencial. Mas a figura do palhaço, nesse caso, pouco acrescenta à mensagem pretendida. E usar a máscara
do palhaço sem a experiência que ela exige pode expor quem a veste e banalizar a linguagem.
Não temos uma receita, um manual técnico ou dicas a serem adotadas, mas uma experiência
para ser dimensionada. Os temas abordados nas oficinas são os mesmos do nosso treinamento: aguçar a escuta e o olhar para discernir a permissão (verbal ou não) que a criança ou adulto internados
apontam e construir uma relação de confiança; além de desenvolver o raciocínio e estado de bobeira e
prontidão, a limpeza gestual, a noção do rigor do improviso, questões sobre a parceria com hospitais
atendidos, a clareza dos papéis de cada um, a organização e a sustentabilidade dos grupos.
O foco das oficinas é na qualidade do que chega para a criança ou adulto internado. Como
cada participante vai fazer isso diz respeito à vocação de seu grupo. Quando sabemos o que estamos
fazendo e cuidamos de conhecer e respeitar o outro, geramos encontros felizes, potentes. Tanto nos
hospitais quanto nas oficinas.
Soraya Saide (Dra. Sirena)
Coordenadora Nacional de Formação e palhaço dos Doutores da Alegria

Cecília Laszkiewicz

Borderô
Muitas pessoas nos perguntam sobre o impacto do trabalho dos
Doutores sobre as internações. Solicitam indicadores, como redução de
tempo de internação e de ingestão de medicamentos. Sabemos como é
importante para uma empresa parceira conhecer os frutos de seu investimento, e já temos resultados consistentes. Entretanto, creditar a melhora
e alta de crianças hospitalizadas a visitas de palhaços dá o que pensar.
Como quantificar este indicador já que a recuperação da saúde envolve
muitos fatores? O palhaço é apenas um ingrediente. Nossas pesquisas de
impacto são realizadas com grupos de profissionais da saúde nos hospitais
onde atuamos e coordenadas por técnicos especializados em avaliação.
Não é um trabalho mensurável quantitativamente, pois trata de qualidade
nas relações humanas. “Os Doutores da Alegria tratam do lado invisível
da vida”, como diz o Professor Dr. Yassuhiro Okay, Ex-Vice-Diretor da
Fundação Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
Doutores da Alegria custam caro, e não existiriam sem o arrimo
de muita gente. Mas nossos resultados vêm mostrando que é um caro que
sai barato para quem colabora com os Doutores da Alegria. Barato, bem
entendido, porque quando o apoiador cobre o custo de um palhaço no
hospital ele está cobrindo, na verdade, conseqüências muito palpáveis a
qualquer averiguação: os efeitos do trabalho nas crianças hospitalizadas,
seus familiares, profissionais de saúde, leitores de nossas publicações, espectadores de nossos espetáculos, públicos, enfim, de todas as nossas atividades. Estamos falando de uma das mais justas relações custo-benefício
que conhecemos.
A nota triste, justo com os Doutores da Alegria, é que muitas pessoas usam nosso nome para pedir dinheiro em ônibus, universidades, semáforos e outros lugares públicos. Atenção, aqueles não somos nós. Para
colaborar com os Doutores da Alegria procure diretamente a organização
e conheça as formas corretas para isso.
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E como relatar o invisível?
Relatório é uma palavra estranha. Relatório parece ser aquele relato obrigatório, aliás, acho que é mesmo uma junção de relato com obrigatório, que dá
relatório. O mais legal dessa palavra, para nós dos Doutores da Alegria, é o fato
de ela ser própria do mundo formal. Impõe respeito dizer todo mês às pessoas
do hospital: “E aí, receberam nosso relatório?”. Mas a verdade, e aqui vou confidenciar a vocês, é que eu, se pudesse chamar essas mal traçadas linhas à minha
maneira, as chamaria de crônica. Pois tenho notado que a crônica, para os que
não sabem, tem muitas semelhanças com o nosso trabalho. Vou defini-la, antes
de tudo: dentre os gêneros literários ela ocupa um lugar “menor”, um pouco à
nossa moda, digamos assim, ela não pertence à classe dos cânones na literatura,
ou seja, conto, folhetim, novela, romance. A crônica normalmente é publicada
no jornal, e morre com ele no dia seguinte. Da mesma maneira nós, palhaç…
ops, quer dizer, médicos besteirologistas, não pertencemos ao cânone teatral…
ops, quer dizer, à fina flor da medicina. Somos mais identificados com os peões,
os que fazem o trabalho braçal, os que no dia seguinte serão esquecidos e não
entrarão para o ranking dos imortais, tal qual a crônica, que por estar no jornal,
no dia seguinte vai embrulhar peixe. Nosso trabalho faz sentido no momento em
que está se realizando, e não é pensado para a posteridade. Ele existe à medida
que existe tudo que lhe está ao redor: tal qual a crônica. E, tal qual os cronistas,
somos convidados a extrair da realidade a poesia, o lirismo, a crítica, a graça e o
humor que nosso olhar puder extrair. A partir desse olhar criam-se fragmentos
de vida, de teatro, de literatura, que gosto de chamar de crônica. Mas o que é
belo na crônica, e também no nosso trabalho, é a rede invisível que a sustenta. Se
rasgarmos um pedaço de papel onde há impressa uma crônica, veremos que do
outro lado há um emaranhado tão complexo quanto é complexo um ser humano. As crônicas são assim como os homens: à maneira de um tapete persa. Do
lado de cima, temos um desenho claro e harmônico. Mas ao virarmos do avesso,
vemos o emaranhado dos fios e dos nós que o sustentam.
Beatriz Sayad (Dra. Valentina Mosquito)
Coordenadora Artística e palhaço dos Doutores da Alegria

Helder Tavares

Acordando a vizinhança
Temos a graça de contar com apoiadores e parceiros
que cada vez mais entendem que é de gente que importa tratar. A lista é grande: empresas e entidades se dividem entre investidores, apoiadores nacionais e regionais, parceiros - mobilizadores inclusive - e sócios-mantenedores, além de pessoas
físicas anônimas para o mundo, conhecidíssimos do palhaço.
E as maneiras de ajudar são muitas: além de fazer parte deste time como colaborador direto, você também pode
contratar palestras ou intervenções, agendar e assistir nossos
espetáculos, adquirir produtos ou publicações, realizar permutas, enfim, palhaço é fácil e produz muito. Difícil (para o
mundo) seria não ter palhaço no hospital em tempos bicudos
como os de hoje. Por isso fazemos questão de que nossos parceiros, ao ajudar, não o façam apenas aportando recursos que
lhes aliviem impostos. Aprendemos com o tempo a importância de negar este procedimento, por mais que tais recursos nos
fossem vitais. A gente quer quem quer a gente ou, por outra,
quem participe e se envolva na multiplicação de nossa causa.
Senão não causa resultado. A todos os que estão conosco,
nossa mais eficiente narigada de agradecimento.
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Que Palhaçada é Essa?!
Palhaço nem é tão magro assim (bom, alguns...), mas
em assuntos de transparência nada fica a dever aos vidraceiros. Como boa parte dos recursos que angariamos vêm de
isenção fiscal, sendo, em última análise, dinheiro público, zelamos por ele tanto como pelo caminhão de necessidades por
que passa nosso país. Prestar conta de cada centavo é nosso
sobrenome, com orgulho. Mas nosso trabalho tão curioso nos
levou a criar também um outro tipo de prestação de contas.
Pública! Sim, senhores, porque não cabem num papel ou tela
de computador todos os efeitos que testemunhamos quando
atuamos, seja em que frente for. E como não queremos ninguém doente para poder nos encontrar no hospital, inventamos Que Palhaçada é Essa?!, um encontro anual de todos
os integrantes dos Doutores da Alegria do país. Sempre num
local bastante acessível, durante uma semana, abrimos à população um completo painel de nossas últimas produções em
espetáculos, palestras, intervenções, exposições e oficinas. De
novo elementar, meu caro Wat...chim!: é ela, a população, a
principal contribuinte e depositária final do resultado de nossos esforços.
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Bagunça organizada
Ao nariz do palhaço não basta ser engraçado. Porque a
bagunça boa é a que mexe pra melhor na vida das pessoas. Por
isso gestão profissional não se deixa pra depois. Doutores da
Alegria hoje já saúdam os primeiros frutos de um profundo
e cuidadoso processo de profissionalização de seus quadros,
notadamente o administrativo e de bastidores. Novo organograma e políticas de trabalho e salários, reorientações internas
de carreiras, grupo executivo, seleções públicas, saneamento
financeiro, implementação de políticas de informação. Na
ponta da língua, hoje a organização está mudada, melhorada,
mais eficiente, cumprindo metas e prestando as melhores contas de sua vida. Ôpa, peraí... mas isso é coisa de palhaço? É, o
engraçado é que é sério, lembra? Neste meio do caminho, tivemos que inventar (até aqui!) nossa própria metodologia, um
“figurino” que nos deixasse à vontade como palhaços mesmo
quando confrontados com a terminologia de mercado. E nosso espírito de fundo-de-quintal não só não morreu, como saiu
fortalecido deste banho de gestão. Alcance, responsabilidade?
Oréganograma neles.
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Política
Se não formos seres políticos, nada vai mudar nunca,
não é? Pois bem: no meio de todo o caos em que às vezes se
transforma o ambiente hospitalar, tubos, enfermeiros, apitos,
sirenes, gritaria... chega o palhaço. Alienígena. Besteirologista.
Sem que muitos à primeira vista percebam, ele contorna cada
um destes elementos, mirando já de longe o seu cúmplice - a
criança. Contato. Aproximação lenta, a chegada e um convite,
muitas vezes só telegrafado: vamos brincar? Pra bom brincador, ou entendedor, ou mesmo político, meia brincada basta.
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O que fazer em
emergências
Se você ainda não viu nenhum Besteirologista hoje, denuncie.
Porque com o mundo girando do jeito que está, às vezes pra frente,
às vezes pra trás, a gente fica um pouco tonto mesmo. E aí só o palhaço resolve. Fica então a dica: para lavar a alma, consulte sempre
um Besteirologista. Se não houver um na sua vizinhança, pode falar
com o palhaço do lugar (ah, tem, sempre tem), o violeiro, o cantador,
o festeiro. Eles saberão o que fazer enquanto a gente não chega.
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Números dos Doutores da Alegria 2007
1

Todos os valores são estimados até dezembro

Hospitais
Número de visitas a crianças hospitalizadas

São Paulo
Hospital da Criança
Hospital do Mandaqui
Hospital Santa Marcelina
Instituto da Criança
ITACI - Instituto de Tratamento
do Câncer Infantil
Hospital do Campo Limpo
Hospital do Grajaú
Hospital Universitário da USP

Rio de Janeiro

IPPMG - Instituto de Puericultura
e Pediatria Martagão Gesteira
Hospital Universitário Pedro Ernesto
Hospital Geral de Bonsucesso
Hospital dos Servidores do Estado

Recife

Hospital da Restauração
Hospital Barão de Lucena
Hospital das Clínicas
Hospital Oswaldo Cruz

Belo Horizonte
Santa Casa

4.237
5.235
4.728
7.455
3.658
5.979
4.453
3.640
3.323
2.979
4.832
1.133
7.042
7.899
3.838
4.323
3.531

Total de visitas
em 2007

78.285

Total de visitas a crianças
hospitalizadas desde nossa
fundação (1991-2007)

550.507
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2

Atendimento
a estudantes

De 2000 a 2007 já
foram atendidos

5.825
estudantes

738

estudantes
atendidos em 2007

62

3

871
De 1997 a 2007 já
foram realizadas

Palestras

palestras

32.940

pessoas assistiram às
palestras dos Doutores
da Alegria em 2007

135
palestras
em 2007

212.940
pessoas já assistiram às
palestras dos Doutores
da Alegria desde 1997

63

4

Inserções
na mídia

De 1991 a 2007 foram

2.896

inserções na
mídia impressa e

758

inserções na
mídia eletrônica

93

inserções em mídia
impressa (jornal e
revista) em 2007

64

214

inserções em
mídia eletrônica (tv,
rádio, Internet) em 2007

5

Empresas parceiras e
sócio-mantenedores

390

7.200

2007

128
51
Empresas
parceiras

37
Empresas
apoiadoras

Empresas sócioSócios
mantenedoras mantenedores pessoa física
(doações
periódicas)

Doadores
pontuais
através de
programas de
milhagens
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Hospitais visitados pelos
Doutores em 16 anos

São Paulo
1991

Maternidade e Hospital da
Criança do Hospital Nossa
Senhora de Lourdes
1992

Hospital e Maternidade
Brasil - Santo André
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia
1994

Instituto de Infectologia
Emílio Ribas
1995

Instituto da Criança do
Hospital das Clínicas da FMUSP
Hospital Albert Einstein

1996

Centro Infantil Boldrini Campinas
Hospital Infantil Cândido
Fontoura
2003

Hospital Santa Marcelina

2004

Itaci - Instituto de
tratamento do Câncer Infantil
2005

Hospital Geral do Campo
Limpo
2006

Hospital Geral do Grajaú

Rio de Janeiro
1998

Hospital Municipal Jesus

IPPMG - Instituto de
Puericultura e Pediatria
Martagão Gesteira da UFRJ
2006

Hospital Geral de
Bonsucesso
Hospital Universitário Pedro
Ernesto da UERJ
2007

Hospital dos Servidores do
Estado

2007

Hospital Universitário
da USP

Recife

Conjunto Hospitalar do
Mandaqui

2003

Hospital do Câncer A. C.
Camargo

2004

1997

Unidade de Queimados do
Instituto da Criança do
Hospital das Clínicas da FMUSP
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1998

Hospital da Restauração
Hospital Barão de Lucena

Hospital das Clínicas da UFPE

2006

Hospital Oswaldo Cruz

7

Publicações

Soluções de Palhaços (1997)
O Livro dos Segundos Socorros (2001)
Boas Misturas (2003)
Poemas Espadrápicos (2004)
Boca Larga I (2005)
Boca Larga II (2006)
Doutores da Alegria - o lado invisível da vida (2006)
Boca Larga III (2007)

67

8

Mais de

Espetáculos

12 mil

(público acumulado)

espectadores

8.81
8.818

espectad
espectadores

7.164

espectadores

4.571

espectadores

1.700

2.435

espectadores

espectadores
Congresso de
Besteirologia

68

Dramalhaço

Vamos Brincar
de Médico

Inventário

Poemas
Esparadrápicos o Musical

Midnight
Clowns

9

Programas e projetos de
formação para jovens aprendizes

130
De 1999 a 2007 já
foram atendidos

jovens

50

jovens atendidos
em 2007
200
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Palhaços em Rede 2007

Total de 68 inscrições válidas (entre
grupos formados por mais de um
integrante e indivíduos)

Sobre os grupos participantes
do Palhaços em Rede

sudeste do país

Total de 16 grupos atendidos na
Orientação e Formação, totalizando 75
participantes que atuam em 25 hospitais

73,7% dos inscritos são da região

710 pessoas integram as organizações
inscritas
616 (86,7%) integrantes declaram-se
palhaços amadores e 89 (12,5%)
declaram-se palhaços profissionais,
levando em conta a formação artística

136 hospitais em todo Brasil são
visitados por grupos e indivíduos que
atuam como palhaços em hospitais
83,3% têm assiduidade semanal
79,1% são organizações de

voluntários, mantidas por recursos
próprios (investimentos dos próprios
integrantes) ou por doações ocasionais,
sem que possuam uma política de
captação de recursos e patrocínios
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Há 203 citações da classificação
atribuída por cada organização/indivíduo
ao trabalho desenvolvido por palhaços
em hospitais, são elas: lúdico (20,6%),
terapêutico (23,1%), assistencial (10,3%),
educativo (13,7%), religioso (3,9%),
ocupacional (5.4%), artístico (22,6%)

Em São Paulo, os grupos atuam em 20
hospitais nas regiões da Grande São Paulo
(São Bernardo, São Caetano, Santo André),
em São Paulo (e São Mateus); na Baixada
Santista (em Santos e São Vicente) e
interior (Campinas, Taubaté e São José do
Rio Preto)
Em Brasília, os grupos atuam em 5
hospitais

Os grupos de Orientação são formados
por voluntários, que são basicamente
grupos de amigos ou grupos religiosos,
apenas 1 é constituído juridicamente como
organização
Os grupos de Formação tanto de Brasília
quanto de São Paulo são turmas mistas,
constituídas por artistas profissionais,
estudantes e interessados em artes cênicas
e também por voluntários. 3 grupos são
constituídos juridicamente como
organização. Apenas 2 grupos têm os
artistas remunerados pelo trabalho

Parceiros em 2007
PATROCINADOR NACIONAL
JANSSEN CILAG

PARCEIRO GARGALHADA (R$ 100.000,00 a R$ 299.000,00)

INTERCHANGE • DROGA RAIA • MAHLE MOGI • SCHINCARIOL • TELECINE • VALEO • DINERS CLUB REWARDS

PARCEIRO RISADA (R$ 50.000,00 a R$ 99.000,00)

BANCO CREDIT SUISSE • BANCO IBI • AGA LINDE • BNP PARIBAS • CORRECTA • EQUIFAX • PONTO DE
CULTURA • FLEXSYS • KNORR BREMSE • MWM • CABOT BRASIL • ATLAS TRANSPORTES

PARCEIRO SORRISO (R$ 10.000,00 a R$ 49.000,00)

CABOT BRASIL • CENTROVIAS • REAL CARTÕES • BRAZILIAN MORTGAGES • WHITE MARTINS GASES • PHILIPS
• CHEVRON • FLORES ONLINE • CARDIF • INTERVIAS • DROGASIL • HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES
• TRW • MARILAN • METISA • MONTANA • SWISS STEEL • HEXION • COPERGAS • FERREIRA COSTA • HEBRON

PARCEIRO - MILHAGENS

UNICARD • OMNION - Clube Peugeot e 5 à Sec • REAL CARTOES • SANTANDER • CREDICARD CITI • ITAUCARD
• BANCO PANAMERICANO • DINERS CLUB REWARDS

APOIO

MICROSOFT • O ESTADO DE S. PAULO • RÁDIO ELDORADO • ALEM DO PÃO • MEIO & MENSAGEM •
TITULAR AGÊNCIA FOTOGRÁFICA • CRC • VALOR ECONÔMICO • LOG EXPRESS • FUNCULTURA • COREN •
ITAMARACÁ TRANSPORTES • DIÁRIO DE PERNAMBUCO • CREPERIA ANJO SOLTO • G&G PUBLICIDADE •
DORNELLAS ENGENHARIA • BLUE TREE FARIA LIMA • EDITORA ABRIL • PIMACO • HERTZ RENT A CAR • EXTRA
COMUNICAÇÃO • KITMÉDICA • SALEM • NAGEM • AVINA • PIMACO • ASHOKA • RÁDIO CBN

APOIO TÉCNICO
MUSEU DA PESSOA • CMN ARTE DIGITAL • WILLIAM DAVIDSON INSTITUTE • ESPM - RIO DE
JANEIRO • PROJETO ARRASTAO • GALPÃO CINE HORTO • GLOBAL TRANSLATION • LOCAWEB •
PROCIMAR CINE-VIDEO • ACALANTIS RH • WEBMAILER • BC GRÁFICA • GRÁFICA FACFORM •
GUSMÃO & LABRUNIE • BANCO DE ALIMENTOS • MINISTÉRIO DA CULTURA
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Doutores da Alegria - Arte, Formação e Desenvolvimento
GESTÃO 2006-2008

SUPERVISORAS

SERVIÇOS GERAIS
Célia de Souza Santos

Paulo Roberto Pereira - Presidente
Lala Deheinzelin - Secretária
Nicolas Schaeffter - Tesoureiro

Daiane Carina - Projetos
Maeda Barbosa - Novos Negócios
Renata Truzzi - Mobilização de Recursos
Simone Ribeiro - Administrativo/
Financeira

CONSELHO FISCAL

ARTISTAS FORMADORES

Carmem Rittner
Osvaldo de Alvarenga
Roberto Mônaco

Heraldo Firmino
Raul Figueiredo
Roberta Calza

GRUPO EXECUTIVO

ASSISTENTES

CONSELHO DIRETOR

COORDENADOR GERAL
Wellington Nogueira

DIRETOR EXECUTIVO
Luis Vieira da Rocha

DIRETORA ARTÍSTICA
Thaïs Ferrara

DIRETORA DE
PRODUÇÃO E FINANÇAS
Norma-Lyds (até fevereiro)

COORDENADORES
Angelo Brandini - Criação
Beatriz Sayad - Artística (Unidade São Paulo)
Fernando Escrich - Expansão
Morgana Masetti - Pesquisa
Soraya Saide - Formação
Tatiana Ramos - Comunicação
Zernesto Pessoa - Comunicação (até julho)

Cristiane Aureliano - Diretoria
Edson Lopes - Pesquisa
Elisa Taemi Caetano - Técnica
Letícia Palha - Mobilização de Recursos
Renan Leme - Comunicação
Selma Soares - Administrativo/Financeira
Sheyla Silva - Produção

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRA
Regiane Teixeira

ESTAGIÁRIA DE PESQUISA
Maria Rita Oliveira

AUXILIAR DE RECEPÇÃO
Renato de Abreu

OFFICE-BOY
Denisson Botelho (até abril)

COZINHEIRA
Geane Soares da Silva

ASSESSORIAS
Editor - Edison Paes de Melo - Imprensa
Ieda Alcântara - Planejamento e Finanças
Milena Marques - Elaboração de Projetos
Sérgio Silva Brandão - Captação de Recursos
Walter Meyer Karl - Informação

PALHAÇOS
Anderson Spada - Dr. De Dérson
Angelo Brandini - Dr. Zorinho
Beatriz Sayad - Dra. Valentina Mosquito
Claudia Zucheratto - Dra. Zuzu
Cristiane Galvan - Dra. Crica Canaleta
Dagoberto Feliz - Dr. D. Pendy
Davi Taiu - Dr. Davidadúvida
Du Circo - Dr. Pinheiro
Duico - Dr. Pistolinha
Fernando Escrich - Dr. Escrich
Fernando Paz - Dr. Montanha
Heraldo Firmino - Dr. Severino
Juliana Balsalobre - Dra. Bifi
Juliana Gontijo - Dra. Dona Juca Pinduca
Luciana Viacava - Dra. Lola Brigida
Márcio Douglas - Dr. Mané Pereira
Marina Quinan - Dra. Quinan
Paola Musatti - Dra. Manela
Raul Figueiredo - Dr. Zapatta Lambada
Roberta Calza - Dra. Sakura
Sandro Pontes - Dr. Sandoval
Sheila Arêas - Dra. Shirley
Soraya Saide - Dra. Sirena
Sueli Andrade - Dra. Greta Garboreta
Thaïs Ferrara - Dra. Ferrara

Val de Carvalho - Dra. Xaveco Fritza
Val Pires - Dr. Valdisney
Vera Abbud - Dra. Emily
Wellington Nogueira - Dr. Zinho

UNIDADE RIO DE JANEIRO
SUPERVISORA ARTÍSTICA
Flávia Reis

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRA
Fátima Gaglianone

PALHAÇOS
Ademir de Souza - Dr. Troty
César Tavares - Dr. Invólocro
Cristiane Brasil - Dra. Batuca
Dani Barros - Dra. Leonoura
Diogo Cardoso - Dr. Simplício
Flávia Reis - Dra. Nena
Florência Santangelo - Dra. Cucaracha
Guilherme Miranda - Dr. Adamastor
Júlia Schaeffer - Dra. Shei Lá
Kadu Garcia - Dr. Provisório
Marcos Camelo - Dr. Totó
Sávio Moll - Dr. Clóvis Socó

Eduardo Filho - Dr. Dud Grud
Enne Marx - Dra. Mary En
Fábio Caio - Dr. Eu Zébio
Greyce Braga - Dra. Monalisa
Luciana Pontual - Dra. Svenza
Luciano Pontes - Dr. Lui
Marcelino Dias - Dr. Micolino
Nicole Pastana - Dra. Nicolina Pestana
Ronaldo Aguiar - Dr. Charlito

UNIDADE BELO HORIZONTE
COORDENADOR

0800 771 0902 /
socios@doutoresdaalegria.org.br

Milena Lago

PALHAÇOS
Cícero Silva - Dr. Titetê
Eliseu Custódio - Dr. Custódio
Gyuliana Duarte - Dra. Xuleta
Janaína Morse - Dra. Brisa
Layla Royz - Dra. Pororoca
Tiago Mafra - Dr. Sabonete

Sede Administrativa

Enne Marx
Marcelino Dias (até julho)

Rua Alves Guimarães 73 / Pinheiros
CEP 05410-000 / São Paulo / SP
(11) 3061.5523
doutores@doutoresdaalegria.org.br

Arilson Lopes - Dr. Ado
Cira Ramos - Dra. Mignon

Av. do Contorno 2.646 Conj. 1502 / Santa Efigênia
CEP 30110-080 / Belo Horizonte / MG
(31) 3889.9646 / 3889.9643
doutoresbh@doutoresdaalegria.org.br

SUPERVISORA DE MOBILIZAÇÃO

COORDENADORES

PALHAÇOS

Doutores da Alegria Belo Horizonte

Central de Sócios-Mantenedores

UNIDADE RECIFE

Nice Vasconcelos

Av. Eng. Domingos Ferreira 2215 sala 102 /
Boa Viagem
CEP 51020-031 / Recife / PE
(81) 3466.2373 / 3463.0866
doutoresrecife@doutoresdaalegria.org.br

Fernando Escrich

DOUTORES DA ALEGRIA ARTE, FORMAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRA

Doutores da Alegria Recife

Doutores da Alegria Rio de Janeiro
Rua Senador Dantas 80 Sala 1807 / Centro
CEP 20031-201 / Rio de Janeiro / RJ
(21) 2532.1453 / 2297.4176
doutoresrio@doutoresdaalegria.org.br

BALANÇO DOS
DOUTORES da Alegria
REDAÇÃO E EDIÇÃO
Renan Leme
Thaïs Ferrara
Zernesto Pessoa

PROJETO GRÁFICO E ILUSTRAÇÕES
Orlando Pedroso

PRODUÇÃO GRÁFiCA E INFOGRAFIAS
Adilson Secco

FOTOS
André Stéfano
Cecília Laszkiewicz
Helder Tavares
Orlando Pedroso
Renan Leme

COLABORAÇÃO
Todos os Departamentos e Unidades
dos Doutores da Alegria no Brasil

Dra. Mary En e Dr. Micolino:
- Até quinta!
Criança:
- Eu não sei quando é quinta.
Dra. Mary En e Dr. Micolino:
- É depois de amanhã.
Criança:
- Quando anoitecer?
Dra. Mary En e Dr. Micolino:
- Não, essa mesma hora na quinta.
Criança:
- Quando amanhecer?
Dra. Mary En e Dr. Micolino:
- É, de manhã.
Criança agarra os palhaços e diz:
- Ah, não, não vão embora. Fica.
Hospital Oswaldo Cruz (Recife), Dra. Mary En e
Dr. Micolino se despedem de uma criança.

Cecília Laszkiewicz
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