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Palhaços levam riso aos hospitais
Projeto inspirado
no Doutores da
Alegria fará dois
anos na cidade

Fernanda França
fernanda@gazetaguacuana.com.br

A
expressão “Rir é o me-
lhor remédio” é levada a
sério pelos integrantes do

UAI (Unidade de Alegria Inten-
siva). O projeto consiste em vi-
sitas à Santa Casa de Misericór-
dia de Mogi Guaçu e ao Hospi-
tal São Francisco, onde os vo-
luntários, vestidos de palhaços-
médicos, conversam, contam
histórias e entretêm os pacien-
tes e familiares. O grupo existe
desde outubro de 2006 e iniciou
as visitas em junho de 2007,
após um workshop teatral para
auxiliar os participantes na ca-
racterização dos personagens
cômicos. O objetivo é um só:
levar alegria às pessoas.

A inspiração do grupo gua-
çuano foi a atuação dos Douto-
res da Alegria, formado em 1991
pelo ator Wellington Nogueira,
em São Paulo. Foi a primeira
vez que um grupo de palhaços
passou a entrar regularmente
em um hospital brasileiro. A
idéia, trazida dos Estados Uni-
dos, passou a ser difundida pelo
país e no Município foi imple-
mentada por Eder Comarim e
Isaltino Junior, que procuraram
o professor de teatro Eder Mar-
çal, de Mogi Mirim, para auxi-
liar os voluntários.

O workshop teve a dura-

ção de três meses, quando os
integrantes tiveram contato
com técnicas teatrais, improvi-
sação e a descoberta do clown
(palhaço, em inglês), que iden-
tifica o profissional da arte cô-
mica ligado ao teatro. Na prá-
tica, são personagens engraça-
dos, vestidos como médicos,
com direito a jaleco branco,
adereços coloridos e um nariz
de palhaço. A turma, que atual-
mente conta com cerca de 20
voluntários, realiza visitas a
cada duas semanas nos hospi-
tais, onde ficam por duas a três
horas.

Parar entrar nos quartos, é

preciso muita criatividade e a
Gazeta acompanhou um dia de
trabalho do UAI. “Primeiro pe-
dimos permissão para entrar
no quarto e se o paciente não
quiser, nós respeitamos”, disse
o administrador de empresas
Leandro Roberto Matilde, 29,
o Dr. Alseudispor, sobre a pri-
meira “regra” dos palhaços no
hospital. O voluntário, que atu-
almente coordena o projeto ao
lado do fundador Eder Coma-
rim, contou que há muitas ve-
zes em que os palhaços tam-
bém confortam as famílias e
acompanhantes da pessoa in-
ternada.

LEMBRANÇAS
No início, o trabalho não

era compreendido, inclusive
pelos profissionais de saúde,
justamente por não ser conheci-
do. “Hoje já entramos e temos
uma receptividade das enfer-
meiras. Alguns pacientes nós
encontramos sempre e já rece-
bemos um sorriso deles quando
nos vêem”, contou Matilde.
Uma das visitas que mais marca-
ram o voluntário foi a uma se-
nhora que estava com depres-
são e nem sequer falava. “Havia
outro paciente no quarto, nós
brincamos e ela continuava sé-
ria. Devagar, ela começou a sor-

rir. É um retorno enorme, faz o
dia valer a pena”, lembrou.

Já o vendedor de peças Juan
Paulo dos Santos Lima de Olivei-
ra, 23, o Dr. Chega Chora, não
esquece do dia em que o grupo
foi conversar com uma criança
internada. “O menino estava
entubado e nós vimos que apesar
de ele não poder falar ou sorrir,
queria interagir. Ele fazia o sinal
positivo com as mãos e queria
agradar”, recordou, entre outras
histórias. “O hospital é um am-
biente triste e a visita traz o es-
quecimento da realidade do so-
frimento. Você fazer o bem é um
bem para você mesmo”.

 O grupo foi criado em outubro de 2006 e iniciou as visitas aos hospitais locais em junho de 2007; alegria para quem está doente

O palhaço não nas-
ceu ontem. A arte do
clown tem origem na co-
média grega e romana, nas
apresentações de “com-
media dell’arte”, e desem-
penha um papel similar
ao dos bufões e bobos
medievais. É com o lado
ingênuo e engraçado que
expõe as verdades – as
suas e do mundo. Isso
porque se diz que o palha-
ço não interpreta, ele é
parte do personagem, com
a ampliação de defeitos,
que o tornam um ser úni-
co, divertido, mas profun-
do. Afinal, não há nada
mais sério do que brincar
com suas próprias limita-
ções.

O circo não é o único
lugar onde o palhaço pode
estar. Hoje em dia, ele
aparece nos palcos de tea-
tro, em apresentações na
rua e em picadeiros im-
provisados. Normalmen-
te podem ser identifica-
dos pelo nariz vermelho,
considerado “a menor
máscara do mundo” pe-
los artistas clowns, mas
há outras características
próprias de cada um: rou-
pas coloridas, sapatos com
bico grande, adereços de
cabeça e maquiagem.

O mais importante é
que esse personagem é, na
verdade, parte de quem o
interpreta, já que cada ator
possui apenas um clown
durante toda a vida. Car-
litos, por exemplo, é o
clown de Chaplin, que
levou às telas do cinema a
comicidade e a verdade
pelo palhaço. Em todos
os filmes, independente
da história, seu clown era
o mesmo. Outros nomes
como Mazzaropi, Oscari-
to e Grande Otelo utiliza-
vam as mesmas técnicas
na telona.

Já a primeira vez que
um palhaço entrou em am-
biente hospitalar foi em
1986. O americano Mi-
chael Christensen, dire-
tor do Big Apple Circus
de Nova Iorque, fez uma
apresentação em um hos-
pital e pediu para visitar
as crianças internadas. Foi
nesse dia que nasceu, sem
querer, a Clown Care
Unit, que passaria a ser
um grupo treinado espe-
cialmente para levar ale-
gria para as crianças inter-
nadas.

Dois anos depois, o
ator brasileiro Wellington
Nogueira entrou para a tur-
ma americana e em 1991,
de volta ao Brasil, decidiu
implementar a idéia nos
hospitais de São Paulo. As-
sim ele fundou o grupo
Doutores da Alegria.
Atualmente a organização
realiza cerca de 75 mil vi-
sitas por ano em São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Recife e
Belo Horizonte. Em 2005,
o trabalho realizado pelo
grupo foi levado ao cine-
ma em documentário sob
a direção da cineasta Mara
Mourão. A exemplo do
Doutores da Alegria, vá-
rios grupos se formaram
pelo Brasil para visitar, ves-
tidos de palhaço, pacien-
tes internados. (FF)

MUNDO DOS

CLOWNS

Pacientes
aprovam
o trabalho

Na porta do quarto onde
Rowilson Nogueira, 69, esta-
va internado havia 10 dias
após uma cirurgia de vesícula,
estavam as filhas Leila No-
gueira Ghisloti e Nina No-
gueira, admiradas com a de-
senvoltura dos palhaços. De
acordo com as irmãs, os vo-
luntários do projeto UAI con-
seguiram até mesmo fazer o
paciente sorrir.

“Ele é muito sério, mas a
turma arrancou sorrisos dele,
que até entrou na brincadei-
ra”, disse a vendedora Nina.
“Para nós foi muito bacana,
acho que ajuda na recupera-
ção porque um sorriso faz bem
para a alma”, completou a

professora Leila. Já o aposen-
tado Paulo Roberto Tricevol-
to, 62, completaria uma se-
mana de internação devido
ao diabetes quando recebeu a
primeira visita dos palhaços
vestidos de médicos no quar-
to do hospital. “Eles são le-
gais, animam a gente”, disse.

A dona de casa Luzia Ri-
beiro Carreteiro, 50, foi visi-
tada duas vezes pela turma de
palhaços e estava havia um
mês internada, em decorrên-
cia de uma operação na colu-
na. “É muito bom, alegra a
gente, faz a gente rir e quando
a gente só tem vontade de ir
embora, eles dão uma força e
uma animada”, disse a pa-
ciente. O marido, o motorista
Paulo Roberto Carreteiro,
aprovou o trabalho dos vo-
luntários. “Eu achei ótimo,
porque a tristeza faz a pessoa
ficar com mais dor e a visita
alegra e anima”. (FF)

Não é necessário
ter experiência em
teatro; visitas são
feitas aos sábados

“A pessoa só precisa trazer
a alegria”, disse Leandro Ro-
berto Matilde, o Dr. Al-
seudispor, um dos coor-
denadores do UAI (Uni-
dade de Alegria Intensi-
va), sobre os novos vo-
luntários. Já passaram
pelo grupo cerca de 50
pessoas desde a criação,
há quase dois anos, e
hoje em dia cerca de 20
pessoas se dividem nas
visitas aos dois hospitais
da cidade. A cada 15
dias, os voluntários se
reúnem para levar ale-
gria a pacientes e fami-
liares. Não cobram nada,
mas ganham sorrisos.

Para participar do
UAI não é preciso ter
experiência em teatro e
a idade mínima é 16
anos, já que se trata de
um trabalho voluntário
dentro de hospitais.
“Tem que ter vontade
de fazer parte de um projeto
para ajudar as pessoas. Quere-
mos pessoas que se dediquem,

A menor
máscara
do mundo

trocar as visitas por nada.
Os interessados podem

entrar em contato pelo e-mail
projetouai@hotmail.com, para
marcar um encontro com os
participantes e conhecer o tra-
balho desenvolvido na cidade.
A equipe realiza a preparação
de maquiagem e figurino antes
de ir aos hospitais, as roupas são

improvisadas e todos os meses
os membros doam R$ 5 para a
compra da maquiagem e de ade-
reços coloridos. Há os que ain-
da usam o nariz de palhaço e
todos utilizam um jaleco branco
bordado com o logotipo do pro-
jeto UAI.

Para os voluntários que
participam, o maior presente é

recebido dentro dos
hospitais. “Às vezes o
pouco que fazemos para
algum paciente signifi-
ca muito para ele. Leva-
mos muita coisa que
aprendemos para o dia-
a-dia, no sentido de
agradecer mais e recla-
mar menos da vida”,
disse a auxiliar admi-
nistrativa Flávia Farias,
20, a Dra. Docinho, há
oito meses no projeto.

Para a estudante
Kelly Jaqueline Alves, 17,
a Dra. Babalu, há seis
meses no UAI, os pacien-
tes e enfermeiros tratam
os voluntários com cari-
nho. A estudante Karina
Oliveira Santos, 16, a
Dra. Chiclé, contou que
todas elas chegaram ao
projeto por indicação de
outros amigos. “A nossa
intenção é fazer o bem,

mas faz bem para a gente quando
fazemos o bem ao próximo. É
gratificante”, completou. (FF)

NOVOS PALHAÇOS

porque com esse sol a pessoa
podia estar no clube”, brincou
Matilde, que também disse não

Leandro: voluntário só precisa trazer alegria

Karina, Flávia e Kelly participam do projeto como voluntárias

TERAPIA DIFERENTE

Projeto busca novos voluntários
“Sorriso faz
bem para a alma”

Nina disse
que os
voluntários
conseguiram
fazer seu pai
sorrir

Leila:
“ajuda na

recuperação
porque sorrir

faz bem pra
alma”
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