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Introdução 

A Escola dos Doutores da Alegria abre seleção para a oitava turma do Programa de Formação 

de Palhaço para Jovens. Trata-se de uma formação gratuita para jovens em situação de 

vulnerabilidade e risco social que desejam ingressar no mercado artístico. O programa tem 

duração de dois anos e meio, com início em 30 de julho de 2018. São oferecidas 25 vagas. 

o programa de formação de palhaço para jovens 

Atualmente é um dos poucos cursos gratuitos de longa duração na linguagem do palhaço no 

Brasil. As aulas compreendem o aprendizado de técnicas e linguagens artísticas, e criam a base 

para investigar com propriedade a máscara do palhaço, que aos poucos vai ganhando estofo, 

caráter e personalidade. É um trabalho intenso, de muito estudo, pesquisa, treino e criação. 

 

Com uma carga horária de 2.000 horas, o programa é referência na formação profissional 

artística de jovens e busca, além da formação profissional, ampliar o acesso dos jovens ao 

repertório artístico cultural, inserção no mercado de trabalho artístico e aborda questões sociais 

e políticas usando a Filosofia como base de pensamento. A formação é gratuita e 

implementada através de uma metodologia própria, que gera experiências significativas de 

ensino e de aprendizagem. 

 

O programa completa 14 anos em 2018 e oferece formação na linguagem do palhaço para 

jovens em situação de vulnerabilidade e risco social que desejam ingressar no mercado 

artístico. O programa tem foco na autonomia de criação, além de incentivar e disponibilizar 

conhecimentos práticos e teóricos para que os jovens possam implementar projetos sociais e 

culturais nas comunidades onde moram, promovendo acesso à cultura de boa qualidade e 

transformação social.  

 

*Importante lembrar que esta formação não tem relação com a seleção para o elenco do 

Doutores da Alegria. 

 



Doutores da Alegria e sua escola 

Doutores da Alegria introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo há 26 anos 

junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social 

em hospitais públicos. Em 2016, a associação se reposiciona e propõe a arte como uma das 

necessidades básicas para o desenvolvimento digno do ser humano.  

 

A Escola dos Doutores da Alegria surgiu em 2007 como uma escola de arte, com pedagogia 

própria no ensino da máscara do palhaço. Ela prepara estudantes e artistas para intervir em 

palcos diversos, improváveis, onde as escolhas os levarem. A Escola tem como 

responsabilidade social e artística compartilhar os conhecimentos e experiências acumulados 

ao longo da trajetória da associação e, neste sentido, o Programa de Formação de Palhaço 

para Jovens tem como escopo a formação artística e profissional na linguagem do palhaço. 

 

Processo seletivo  
 

Critérios de participação  

+ Ter entre 17 e 23 anos. 

+ Disponibilidade exclusiva de horário (9h - 13h) de segunda à sexta-feira ao longo de dois anos 

e meio de formação; além de horários livres para realizar trabalhos e pesquisas extraclasse.  

+ A renda familiar per capta (por pessoa), não pode ultrapassar R$  702.  

Exemplo: em uma família de três pessoas com renda de R$ 2.106, a renda per capta (por 

pessoa) é de R$ 702 (R$ 2.106 divido por três pessoas) e o jovem pode participar do programa. 

+ Ter concluído o Ensino Fundamental ou estar matriculado na rede pública de ensino. Caso não 

tenha concluído o Ensino Médio, o aluno precisará retornar aos estudos. 

+ Após o processo seletivo, caso o aluno seja selecionado, será preciso optar exclusivamente 

pela formação da Escola dos Doutores da Alegria durante todo o curso, não estando 

matriculado em nenhum outro curso de formação gratuito de longa duração. 

* Ao longo do processo de seleção, assistentes sociais realizarão visitas domiciliares aos pré-

selecionados, e levarão em consideração outros aspectos de vulnerabilidade e risco social para 

além da renda familiar. 

 

Como participar 

1. Preparar currículo com nome, idade, renda familiar (considerando o número de pessoas que 

moram com o candidato), cursos ou trabalhos anteriores, habilidades artísticas (canta? dança? 

escreve? pinta? grafita? já fez teatro? circo? faz parte de algum núcleo ou grupo artístico? 

outro?). Importante: não é necessária experiência anterior. Incluir endereço, telefone e e-mail. 

2. uer 

 

3. Enviar por correio ou entregar pessoalmente o currículo com a carta de interesse até o dia 15 

de dezembro de 2017 na Rua Alves Guimarães, 73 - Pinheiros  São Paulo  CEP: 05410-000. 

 

 



Prazo para inscrição 

De 15 de setembro a 15 de dezembro de 2017.  

O material enviado fora do prazo será desconsiderado. 

 

Etapas da seleção 

+ Divulgação dos pré-selecionados: 10 de janeiro 

+ Aula prática e entrevista: entre os dias 12 de março e 6 de abril 

Os jovens que tiverem seus currículos selecionados irão participar de três aulas práticas, com 

três horas de duração cada, e uma entrevista, onde serão considerados critérios artísticos e 

socioeconômicos. Etapa será realizada na sede do Doutores da Alegria (Rua Alves Guimarães, 

73 - Pinheiros  São Paulo). 

+ Divulgação dos aprovados: 20 de abril  

+ Checagem do perfil sócio econômico com assistentes sociais: entre 23 de abril e 31 de maio 

+ Início das aulas: 30 de julho de 2018 

 

A divulgação dos pré-selecionados e selecionados, bem como qualquer outra divulgação, será 

feita somente no site www.doutoresdaalegria.org.br e redes sociais da associação. 

 

Matérias 

 
Primeiro ano  

Palhaço, Música, História do Circo, Jogo e Improviso, Corpo e Movimento, Técnicas Circenses, 

Brasileira, Danças 

Brasileiras, Comédia Humana, Literatura e Escrita, Filosofia, Voz. 

 

Segundo ano  

Palhaço, Dança, Música, Técnicas Circenses, Jogo e Improviso, O Texto e o Palhaço, Mágica, 

Elaboração de Projetos II, Música, Filosofia, Voz. 

 

Terceiro ano 

Palhaço, Elaboração de projetos lll, Música, Voz, Corpo, Jogo, Filosofia. Criação e montagem de 

exercício cênico que circulará em teatros, espaços culturais, rua e nas comunidades onde 

moram os artistas formandos. 

 

Observações finais 
 

+ A participação na formação da Escola dos Doutores da Alegria é independente do processo 

seletivo para o elenco da associação; 

+ Os jovens aprovados receberão bolsa-auxílio mensal de R$ 565 (a ser reajustada em 2018); 

+ O material enviado fora do prazo ou por e-mail será desconsiderado;  

+ Não serão aceitos os currículos que não atendam todos os pré-requisitos;  

http://www.doutoresdaalegria.org.br/


+ A omissão de informações socioeconômicas na entrevista implica em desclassificação do 

processo seletivo; 

+ A situação econômica deverá ser comprovada. 

 

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail pfpj2018@doutoresdaalegria.org.br, no site 

www.doutoresdaalegria.org.br e pelo telefone (11) 3061-5523.  
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