
 
 

 
 

A Escola dos Doutores da Alegria e o Programa de Ação Cultural (ProAC) abrem seleção 

para curso na linguagem do palhaço, em São Paulo. Trata-se de uma formação gratuita 

para artistas profissionais e estudantes de Artes Cênicas. O curso tem duração de quatro 

meses, de 6 de agosto a 12 de dezembro de 2018. São oferecidas 25 vagas. 

Onde o palhaço pode intervir? Quais os palcos improváveis? Conhecida por introduzir a 

arte do palhaço no universo da saúde, a organização Doutores da Alegria tem há onze anos 

uma escola de arte, com pedagogia própria no ensino da máscara do palhaço.  

A Escola dos Doutores da Alegria privilegia, para além da aquisição da técnica, uma 

formação que prepara estudantes e artistas para intervir em palcos diversos, onde as 

escolhas os levarem, de forma autoral e crítica. 

O curso é uma iniciação à linguagem da máscara, explorando territórios de criação a partir 

do jogo cênico e sua poética. Tem por base a observação do real, a experiência, o cotidiano 

e a fabulação para alimento de uma reformulação do mundo; a transposição cênica, através 

da linguagem do palhaço. 

 

 

Quem pode participar  

O curso é destinado a artistas e estudantes de Artes Cênicas (Teatro, Circo, Dança ou 

Música – nível técnico ou superior), estudando há pelo menos um ano, que buscam uma 

iniciação na linguagem do palhaço. Maiores de 18 anos. 

 

 



Como participar 

Os candidatos devem enviar os materiais abaixo para o endereço: Rua Alves Guimarães, 

73 – Pinheiros, São Paulo – 05410-000. 

 

 Breve currículo (formação artística, experiência profissional, e-mail e telefone) 

 Carta de interesse (por que quer participar desta formação? – com até 20 linhas) 

 Uma foto 3x4 (sem maquiagem) 

 
Serão aceitos materiais postados até dia 2 de julho de 2018. A entrega do material também 
pode ser feita diretamente em nossa sede, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. 
 

Prazo para inscrição 

De 15 de junho a 9 de julho de 2018. O material enviado fora do prazo será desconsiderado. 

 

Etapas da seleção 

A seleção ocorrerá em três etapas, que compreendem envio de material, oficina de jogo e 

entrevista. A não participação em qualquer uma delas nas datas estipuladas abaixo, 

acarreta na desclassificação do candidato do processo seletivo. 

 

+ Envio de carta de interesse, CV e foto: de 15 de junho a 9 de julho 

+ Divulgação dos pré-selecionados no site: 12 de julho 

+ Oficina de jogo* e entrevista: entre os dias 16 e 23 de julho 

+ Divulgação dos aprovados: 25 de julho  

+ Matrícula: entre os dias 26 de julho e 2 de agosto 

+ Início das aulas: 6 de agosto 

 

*O critério observado na oficina será o de noção de jogo. 

 

Os candidatos aprovados que desistirem do curso deverão informar sua decisão até o dia 

31 de julho.  

 

A divulgação dos selecionados será feita somente no site www.doutoresdaalegria.org.br e 

redes sociais da associação. 

 

 
O curso tem duração de quatro meses, de 6 de agosto a 12 de dezembro de 2018. São 

122h30, divididas em duas aulas semanais de 3h30 cada, na sede dos Doutores da Alegria 

em Pinheiros, São Paulo. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, das 19h às 

22h30. 

 

Metodologia  

O curso se estrutura pedagogicamente entre experiências musicais, físicas e jogo de 

relações. Os estudantes também terão demanda de atividades extracurriculares como 

assistir a palestras, filmes; trabalhos e pesquisas como construção de cenas. 

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


A experiência, a repetição e o treino constantes são partes inerentes à metodologia que 

tem a observação como fonte de inspiração.  

 

Conteúdo 

Brincadeiras tradicionais e jogo cênico • Princípios e práticas de improvisação • Bases para 

a dramaturgia do palhaço • Gesto cômico • Pesquisa física • Precisão do movimento • 

Musicalidade e ritmo • Escuta, noção rítmica • Compor com o outro, harmonia • Pausa, 

silêncio e ruído • Apontamento de habilidade artística • Autoridade e subversão • Trabalho 

sobre o abstrato – reforço do imaginário através da criação do movimento • Não será 

abordado o caráter individual do palhaço; aprofundaremos uma qualidade de jogo. 

 

 

Importante: esta formação tem possibilidade de extensão por mais quatro meses, durante 

o primeiro semestre de 2019, mediante a inscrição, aprovação e captação integral de 

recursos via ProAC – ICMS. Havendo a viabilidade da prorrogação, o curso complementará 

um conteúdo relacionado à iniciação ainda no primeiro semestre de 2019, por mais quatro 

meses, mantendo os mesmos dias e horários de aulas – segundas e quartas-feiras das 19h 

às 22h30, com carga horária total de 122h30, sem processo seletivo, como continuidade 

do processo iniciado em 2018. A primeira parte garante uma base sólida de compreensão 

da linguagem e princípios do jogo, mas não avança na constituição de caráter individual e 

composição de figurino. 

 

O curso é livre, de média duração e sem relação com o MEC. O certificado oferecido é 

referente às horas realizadas, necessário 80% de presença e envolvimento e participação 

no curso.  

 

Lembramos que a Escola dos Doutores da Alegria não tem relação com o ingresso de 

artistas para o elenco da associação.  

 

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

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