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“ São palhaços que fazem de conta que são médicos, para 

crianças que fazem de conta que acreditam.” 
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RESUMO 

 

O presente trabalho, pretende dar visibilidade às tecnicas teatrais utilizadas pelos 

integrantes do projeto artístico Unidade de Tratamento do Riso, (U.T.rIso) em sua 

interação cênica, com pacientes internos das áreas pediátricas e oncológicas, do Centro 

de Oncologia Dr. Osvaldo Leite, anexo do Hospital Geral Governador João Alves Filho, 

hoje Hospital de Urgências de Sergipe, HUSE. O grupo se apropria da linguagem do 

clown (palhaço), uma vez que essa metodologia possibilita a construção de vínculos que 

permitem a expressão de sentimentos espontâneos, e a relação que se estabelece entre o 

clown e o paciente, apesar dos percalços que envolvem a dimensão da dor. A ação de 

palhaços nos hospitais é uma nova realidade no país, aumentando a cada dia o numero 

de iniciativas, o nariz vermelho é a sua identidade. Mas será que apenas a utilização do 

nariz revela um palhaço?  Sendo assim, discutimos no presente trabalho, o processo de 

iniciação do ator dentro de um universo que promove a exposição do ridículo, buscando 

compreender qual a contribuição desse projeto para a formação do artista, que propõe 

exercer sua arte como oficio, utilizando a figura do palhaço como forma de 

aproximação da criança enferma, a partir de uma visão artística, desvinculada de 

qualquer pretensão terapêutica. 

 

 

   PALAVRAS-CHAVE: HOSPITAL, ONCOLOGIA, CLOWN, TÉCNICA TEATRAL. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to give visibility to theatrical techniques used by members of the artistic 

design of Laughter Care Unit, (UTrIso) in their interaction scenic areas with inpatient 

pediatric and oncology, Oncology Center Dr. Osvaldo Leite, Annex Governor General 

Hospital João Alves Filho, Emergency Hospital today Sergipe, HUSE. The group 

appropriates the language of the clown (clown), since this methodology allows the 

construction of links that allow the expression of spontaneous feelings, and the 

relationship established between the clown and the patient, despite the mishaps involving 

the dimension of pain. The action of clowns in hospitals is a new reality in the country, 

increasing every day the number of initiatives, the red nose is your identity. But will just 

use the nose reveals a clown? Therefore, we discuss in this paper, the initiation process of 

the actor in a universe that promotes the exposure of ridicule, trying to understand the 

contribution of this project to the formation of the artist, who proposes to exercise his art 

as craft, using the figure of clown as an approximation of the sick child, from an artistic 

vision, detached from any claim therapeutic. 

 

 

    KEYWORDS: HOSPITAL, ONCOLOGY, CLOWN, TECHNICAL THEATRE. 
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  INTRODUÇÃO 

 

 

A escolha temática do presente estudo, remete-se à participação do autor como 

ator-palhaço há mais de uma década, no projeto artístico Unidade de Tratamento do 

Riso, em Sergipe, inspirado nas ações dos Doutores da Alegria de São Paulo, e que tem 

como palco o Centro de Oncologia Dr. Osvaldo Leite, anexo do Hospital Governador 

João Alves Filho, HUSE, em Aracaju,  onde desenvolvemos uma pratica teatral baseada 

na arte do clown.   

No inicio do trabalho do grupo, depois de experienciarem algumas oficinas no 

intuito de apreender técnicas de palhaço, mágica e música no anseio de atuarem mesmo 

que amadoramente da melhor forma possível, perceberam ao longo das primeiras 

intervenções, que faltava uma melhor compreensão de qual realmente seria o atributo de 

um palhaço dentro de um hospital. 

Tempos mais tarde, receberam convite do grupo Doutores da alegria para 

participação do “Congresso de “besteirologia” em São Paulo, no centro de estudos 

Doutores da Alegria, onde pela primeira vez fizeram contato com a técnica específica 

do“clown”,um método interpretativo que foge da linha tradicional do circo, 

apresentando um modelo mais orgânico de concepção. 

O grupo decide então aprofundar-se nesta prática, e conscientes de que na 

capital de Aracaju não dispunham de acesso a este tipo de treinamento, pleitearam um 

intercâmbio com o núcleo de estudos do Solar da Mímica em São Paulo. Atualmente, 

em Sergipe constata-se que esta técnica é ainda bastante desconhecida. 

Para alguns autores, entre eles Alves (2010), a busca por este tipo de 

conhecimento é um caminho contraditório, pois se acredita que não existe uma escola 

que ensine verdadeiramente essa técnica, e também por que tradicionalmente a 

formação do palhaço está radicada à reminiscência da oralidade.     

Para o grupo, este contato foi uma experiência única, cheia de controvérsias e 

descobertas, que serviram mais tarde para auxiliar no processo de amadurecimento do 

trabalho, gerando discussões sobre a metodologia utilizada pelo curso na concepção do 
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clown que apesar de ter sido vivenciado em grupo, é um processo individual de 

aprimoramento. Uma técnica teatral que utiliza a simbologia do nariz como elo de 

ligação entre o ator e sua prática tendo como base a improvisação. 

Após o retorno à Aracaju, os artistas do grupo passaram a desenvolver seu 

trabalho de forma sutil, sem roteiros, sem ensaios, apenas utilizando as diretrizes 

observadas a partir das subjetividades aliadas às situações que iam se manifestando de 

acordo com nossas visitas aos espaços do HUSE.  

 A Unidade de Tratamento do Riso foi escolhida como objeto de estudo por 

conta de percorridos alguns anos de prática neste projeto, algumas reflexões recorrentes 

virarem inquietações sobre o assunto, uma delas é a de que nunca paramos para 

sistematizar as ações deste processo, fato que me instiga a investigar de que maneira 

elas se dão.         

  Por sua contribuição social à área de saúde, o grupo U.T.rIso tem sido citado 

em alguns trabalhos acadêmicos, participando  de seminários e palestras, mesmo assim 

em nosso estado, convém ressaltar que não existe ainda uma tradição de pesquisa em 

torno da figura do palhaço, sendo a técnica do clown também pouco divulgada, ou até 

desconhecida da maioria do público, e das pesquisas sobre as artes cênicas em Sergipe.  

A atividade do palhaço nos hospitais vem crescendo e se firmando no país, 

demarcando assim, um novo momento da sua figura que sai de uma condição 

marginalizada para o campo social. Até então, sua imagem era explorada pela 

comercialização barata, e seu nome era usado como forma de humilhar ou agredir 

alguém.   

Clown ou palhaço são termos com o mesmo sentido, mas distintos entre si. Ele 

é um representante de uma genealogia da comicidade, caracteriza-se por criticar a 

sociedade e seus costumes. Geralmente enxerga o mundo a partir de uma visão 

particular, onde traduz tudo o que vê de forma diferenciada, essa atitude muitas vezes 

provoca o riso. Seu universo situa-se bem próximo ao da criança o que justifica sua 

presença no hospital. 
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 Através de suas ações ele propõe uma conexão com a criança, sua missão é 

dirigir-se a tudo o que nela é saudável, oferecendo a oportunidade de contato com suas 

fantasias, inspirando sua criatividade, vislumbrando sua alegria. 

 Há uma compreensão generalizada de que a atividade do palhaço de hospital 

pode ser exercida por qualquer pessoa, bastando apenas o uso de maquiagem ou uma 

bola vermelha no nariz e algum recurso recreativo. Por conta desta atividade ser 

desenvolvida em locais voltados ao tratamento da doença, pressupomos que  qualquer 

ação neles exercida, necessite de conhecimento prévio sobre as possibilidades das 

interações, ou seja, que os sujeitos da ação possuam certa habilitação para esta 

finalidade.  

 Entende-se também que existem vários outros métodos de formação do 

palhaço, sendo os mais tradicionais em sua grande maioria, voltados para o 

desenvolvimento de esquetes ou seja, cenas humorísticas criadas para dar conta de um 

grande publico em um amplo local. Para isso, exige-se uma maquiagem pesada, voz 

impostada, gestos e roupas largas, etc. No hospital tudo isto tem de ser simplificado, 

filtrado. A ação do palhaço tende a ser mais contida. 

Dentre outros meios para a formação de um palhaço, a técnica do teatro clown 

foi escolhida pela U.T.rIso como base de sua atuação.Sendo assim, o presente trabalho 

propõe discutir: Qual a contribuição desse projeto para a formação do artista, que se 

utiliza da técnica do clown, como forma de aproximação da criança enferma sem  

necessariamente considerar os efeitos terapêuticos? 

Como objetivo geral da pesquisa, pretende-se identificar através do trabalho 

artístico da U.T.rIso no HUSE, como a experiência da linguagem do palhaço neste 

projeto pode contribuir na formação dos atores. E ainda: oferecer um conhecimento 

histórico a respeito da trajetória do palhaço, levantar dados sobre o número de 

iniciativas semelhantes em atividades pelo país e pelo estado, identificar as principais 

interações dos artistas no decorrer das atividades no HUSE, descobrir se esta ação 

interfere no trabalho dos profissionais da saúde.  

Para discutir essas questões fez-se necessário a apropriação de fundamentações 

teóricas, tendo como referências bibliográficas: Ana Elvira Wuo, Dario Fo, Débora de 
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Matos, Luís Otávio Burnier, Mario Fernando Bolognesi, Morgana Massetti, Cintia 

Guimarães Lima, Maria nailza Oliveira, Patricia Miranda Andrade, que através dos seus 

estudos nos forneceram dados para complementar o raciocínio do autor sobre o tema 

proposto, ainda com o auxílio de outros recursos bibliográficos: monografias, 

dissertações, textos, sites, matérias de jornal e revistas sobre esse tema. 

 

A seção 1 enfoca o palhaço, o clown e sua chegada aos hospitais citando o 

trabalho dos Doutores da Alegria, apresentando a U.T.rIso, definindo a simbologia do 

nariz vermelho e destacando sua ligação com o ofício do palhaço, também fará uma 

abordagem genealógica do cômico, assim como trará uma breve explanação da 

importância do circo na contemporaneidade, da figura do palhaço e sua autonomia . 

Na seção 2, citamos o espaço do Solar da Mímica como Formação Artística, o 

Solar é um centro de estudos em São Paulo, que deu o aporte necessário para que os 

membros da U.TrIso aprofundassem seus conhecimentos acerca da personagem e sua 

forma de atuação. A iniciação clownesca, o processo de concepção da personagem, 

abordando a iniciação do ator como ponto primordial de entrada para esse universo, as 

principais características do trabalho técnico e o ambiente da Unidade de Tratamento do 

Riso, no Hospital João Alves. 

Por fim, na seção 3. “Armando o Circo”, é apresentado o processo 

metodológico utilizado na Unidade de Tratamento do Riso, explanando a preparação 

dos atores e destacando os principais passos para desenvolver essa atividade. E ainda 

estratégias de abordagem, Coleta de dados e procedimentos metodológicos, Outros 

Grupos de Palhaços no HUSE, O caso da U.TrIso, Criadores e criaturas e Um olhar 

sobre os profissionais de saúde, onde foi aplicado um questionário aos funcionários do 

HUSE. Para isso utilizou-se a observação participativa de forma exploratória, no 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo autor e pelos profissionais, Fátima 

Basto e Flávio Porto, parceiros há treze anos neste projeto dentro do HUSE, além desta 

estratégia, foram feitas entrevistas aos mesmos, confirmando este trabalho, como uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, no que segundo Richardson (1999) se adéqua 

melhor ao entendimento da natureza de um fenômeno social. 
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Com esta pesquisa, pretende-se contribuir com o registro do trabalho artístico 

da U.T.rIso no Campus das Artes em Laranjeiras, Sergipe, e que essa experiência seja 

fonte de informação dentro do universo acadêmico priorizando o Curso de Licenciatura 

em Teatro da Universidade Federal de Sergipe, podendo ser ampliada e aproveitada por 

outros estudantes interessados pelo tema.  Este trabalho não possui o intuito de lançar 

um manual com regras explicitas a serem seguidas, mas discutir possibilidades de 

capacitação que venham auxiliar o ator dentro deste universo artístico, onde a finalidade 

maior é contribuir com o conhecimento, reafirmando o importante papel que a arte tem 

também desempenhado, em prol da saúde em Aracaju.  
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SEÇÃO 1 - BREVE CONTEXTO HISTÓRICO  

 

1.1 O palhaço o que é 

             Com o intuito de informar o leitor e dar melhor compreensão sobre o tema, 

faremos um resumo da genealogia da personagem que segundo conta a história, está 

presente em quase todas as etnias e períodos épicos da humanidade. Isso vem 

demonstrar que através dos tempos, entre as mais diversas civilizações e culturas, 

encontram-se registros sobre pessoas que dedicaram-se  a arte de fazer rir. 

Estudos de Dario Fo (2004) destacam que os atores cômicos eram hábeis 

improvisadores. Possuíam um vasto repertorio de situações e encenações, inspiradas no 

cotidiano, que eram utilizadas em momentos precisos de seus espetáculos, podendo ser 

adaptadas às mais diversas situações. 

Para os historiadores os palhaços são os maiores representantes desta classe, 

sendo sua figura conhecida há aproximadamente quatro mil anos.  Massetti  ( 2001), vai 

citar que no Egito antigo, na ilha de Agilka em Aswan a 4.500 anos antes de Cristo, 

construiu-se um templo em Honra a Isis onde se encontram figuras de homens, deuses e 

ieróglifos, 

Entre estas figuras está a deusa Hator, com enormes chifres de vaca 

representando a figura da maternidade. Todos são desenhados de perfil, porém uma 

figura destaca-se das demais, pertence à Bess, o deus da alegria, o único representado de 

frente e com formas arredondadas no templo. 

Em certas tribos guerreiras da antiguidade, a figura do palhaço servia para 

espantar o mal, a doença, a fome. Segundo Massetti (2001), entre as tribos americanas, 

Hopis e Tunis, palhaços são sacerdotes de cargo elevado e seus rituais personificavam a 

alma da doença, ou sua “personalidade”. Sendo assim, quando o “demônio” da 

enfermidade era identificado poderia ser afastado da comunidade pelo riso. 
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No oriente, nas cortes da antiga China, os palhaços adquiriam grande 

reconhecimento a ponto até de fazer o imperador mudar de idéia quando este ia tomar 

sérias decisões. 

Contam os historiadores que por mais de mil anos na Malásia, Burma e sudeste 

da Ásia, eram vistos em teatros e até cerimônias religiosas. Conhecidos por Lubyet 

(homens frívolos) e P’rang, nos palcos eles assumiam a função de desastrosos 

assistentes das personagens da realeza
1
. 

Na antiga Grécia, há mais de 2.000 anos, os palhaços faziam parte das 

comédias teatrais. Logo após as encenações das tragédias sérias, eles apresentavam sua 

própria versão dos fatos, retratando sempre os grandes heróis como idiotas. 

Hercules era o alvo preferido das chacotas, mostrando a maioria de suas 

façanhas como algo que tinha acontecido por acaso e não por vontade própria de usar 

sua força para resolver o conflito
2
. 

Em Roma na antiguidade, também foram identificadas diversas classes de 

palhaços; dentre os mais famosos destacam-se a figura de Cicirro, cuja caracterização 

era uma máscara com cabeça de galo, e Estúpido, apresentando roupas de retalho e 

gorro pontiagudo. Para causar risos à platéia os outros atores até batiam nos dois 

demonstrando rejeição
3
. 

Já no inicio da Idade Média, com os teatros fechados, os artistas perambulavam 

por toda parte em busca de qualquer localidade que favorecesse sua atuação, inclusive 

em feiras de varias regiões. Na Alemanha e Escandinávia eram conhecidos por 

“gleemen”, e na França, “jungleurs”. 

Estes artistas de rua eram músicos, malabaristas, acrobatas, cantavam, 

contavam contos, e na maioria das vezes, segundo Fo (2004) apresentavam-se de pé em 

cima de um banquinho de madeira, por conta disso, passaram a ser chamados mais tarde 

de saltimbancos, exploravam toda forma de arte em busca da sobrevivência. 

                                                           
1
 Fonte: < http//www.mundoclown.com.br/umpoucodahistoria 

2
 Ibdem; 

3
 Ibdem; 
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É também na idade Média que vão surgir as figuras típicas características da 

baixa comédia grega: os bufões e bobos da corte, os principais representantes da cultura 

carnavalesca e das classes inferiorizadas da sociedade feudal. 

Sempre costumavam parodiar as funções sociais sérias, e através de suas 

criticas, faziam com que os monarcas se atentassem às falhas cometidas em suas 

administrações, adquirindo assim reconhecimento e certo respeito perante a realeza. 

Ao contrario dos atores que apenas interpretam figuras dramáticas, bobos e 

bufões viviam na fronteira entre a racionalidade e a irrealidade, assumindo esse 

comportamento para o resto da vida. 

Nos séculos XVe XVI nasce na Itália a chamada Commedia Dell’arte ou 

Comédia de máscaras. Teve origem na arte da mímica dos farsistas populares do 

período romano, apresentava personagens fixos que ficaram bastante populares, cada 

um com personalidade marcante e de fácil identificação. 

A commedia Dellarte saindo da Itália vai se estender por toda Europa ,  onde 

na Inglaterra, os zanni, servos atrapalhados, Brighella e Arlecchino mais tarde vão ser 

mesclados e aperfeiçoados, originando assim o clown inglês, o que constatam os autores 

Burnier (2001) e Bolognesi ( 2003). Como se vê, duas culturas distintas que unidas 

determinariam mais tarde, o clown, como concepção de um tipo cômico reconhecido em 

todo o mundo.  

 

1.2 O Clown 

Clown é uma palavra de origem inglesa do século XVI, deriva de clowne, 

etimologicamente se liga ao termo colonus e clod, cujo sentido aproximado seria 

homem rústico, do campo. Segundo Bolognese (2003) “Clod”, ou “clown tinha o 

sentido de lout, homem desajeitado, grosseiro e de boor, camponês, rústico. 

Do italiano destacamos a palavra “Pagliacci” cuja etimologia faz referencia à 

“paglia” (palha). Designava um cômico vestido com roupas afofadas, feitas do tecido 

dos colchões antigos e que eram recheadas de palha. Ao que cita Burnier (2001) essa 
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vestimenta auxiliava nas inúmeras quedas propositais do artista durante suas 

apresentações. 

“Pagliacci” é o mesmo que “palhaço” em português, personagem que 

geralmente era também uma representação do camponês, portanto, assemelhando-se ao 

tipo rústico inglês. Uma fusão entre estes dois tipos cômicos cria uma nova figura que 

vai mais tarde fazer prevalecer à denominação “clown” no circo moderno. 

Atribui-se ao suboficial da cavalaria inglesa Philip Astley, a criação do circo 

moderno no século XVIII, em Westminster Bridge, 1770. É ele também responsável 

pela concepção do clown moderno, pois esta sua personagem apresentava em sua 

máscara uma mescla do Arlequim e das farsas tradicionais francesas e anglo-saxonicas. 

Astley popularizou o espetáculo circense na Europa, inserindo pela primeira 

vez em um espaço fechado, a figura do clown num espetáculo onde antes 

predominavam apenas exibições de montaria a cavalo, pois, 

Ao organizar um espetáculo eqüestre Astley teve a ideia de apresentar 

entre os números hípicos, algumas exibições de saltimbancos. Mas só 

12 anos depois foi que surgiu a figura do palhaço, quando em Paris, 

Astley pensou num lado humorístico e soltou os recrutas em apuros 

sobre cavalos (CORREIA, 2003, p.1).  

 

 

No Brasil o circo se instala a partir do século XIX, toda a prática circense 

brasileira vai desenvolver-se em torno do circo-familia, onde todos os seus membros 

eram envolvidos na realização do espetáculo. 

Lecoq (1987) afirma que na tradição do circo o artista começava sendo 

malabarista, acrobata ou trapezista, com o passar do tempo, quando se sentia 

impossibilitado de exibir seus números com a mesma perícia, ensinava sua técnica a 

alguém mais jovem e tornava-se então um clown. 

Dentre uma imensa variedade de personificações, destacamos dois tipos 

clássicos de clown que predominam nas mais variadas situações pelo país: o Branco, 

que representa o intelectual, o refinado, controlador, a pessoa cerebral, e o Augusto, que 

tem sua raiz na língua alemã e designava as pessoas que se encontravam em situação 

constrangedora. 
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Aqui no Brasil, o clown Augusto segundo Burnier (2009), é conhecido por 

Tony, o bobo, o eterno perdedor. Como exemplo para melhor compreensão do 

enunciado, podemos citar uma dupla de comediantes que atuava no cinema americano 

na década de 1950, Oliver Hardy e Stan Laurel, no Brasil: “O Gordo e o Magro”. 

Em Oliver, o primeiro, é fácil perceber a figura do mandão, elegante, 

inteligente, portanto um tipo Branco. O segundo, Stan, atrapalhado e ingênuo, o 

Augusto, que está sempre sendo subjugado pelo branco, mas por ser criativo, sempre 

acaba saindo-se bem da situação que lhe é imposta e quase nunca favorável. “A relação 

desses dois tipos de clowns acaba representando a sociedade e o sistema, e isso provoca 

a identificação do público com o menos favorecido, o Augusto” (ADOUM, 1988, p.15 

apud BURNIER, 2009, p.206). 

              No século XX, paralelamente aos circos tradicionais e itinerantes que ainda 

existem no país, a arte circense sai da lona e passa a ser ensinada em escolas, formando 

a cada dia um grande numero de profissionais. O palhaço vai adquirir uma certa 

independência passando a atuar em outras localidades. O termo Clown vem a ser então 

utilizado para diferenciar a atuação desta personagem no teatro e no hospital. 

            No hospital, essa relação se estabelece de modo contrário, o palhaço mesmo 

usando o branco do jaleco será sempre o “Augusto” perante a criança, oferecendo à 

mesma a oportunidade de conduzir a situação, passando de “dominada” por conta da 

doença, à comandante no jogo cênico, fazendo portanto o papel do clown “Branco,” 

mudando por instantes a sua verdadeira condição. 

 

1.3 O palhaço nos hospitais.  

              Em 1986, Michael Cristensen, palhaço americano, diretor do big Apple Circus 

em Nova Iorque, realizou no Columbiam Presbyterian Hospital uma performance de 20 

minutos em comemoração ao “Dia do coração” um evento celebrativo para crianças em 

recuperação que passaram pela cardiologia pediátrica. Parodiando situações médicas 

através do improviso, Michael conseguiu chamar atenção do publico substituindo 

imagens da internação no hospital, por situações alegres e engraçadas. 
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Devido ao grande sucesso da apresentação, Michael foi incentivado pelos 

médicos a voltar mais vezes para visitar crianças internadas na instituição. A partir 

desse momento, foram constatadas reações positivas nas visitas, fazendo com que os 

médicos conseguissem uma doação junto a Fundação Altman para patrocinar um 

projeto piloto, que tinha como intuito regularizar as visitas na instituição. 

Segundo Masetti (2001) foi estabelecida então uma parceria com dois palhaços 

do Big Apple Circus, que durou 10 semanas, visitando crianças internadas 

individualmente num período de seis horas. Com o sucesso das intervenções, o hospital 

solicitou a continuidade das visitas, firmando parceria com o Big Apple Circus no 

intuito de garantir recursos para viabilização das intervenções artísticas. 

Hoje batizado de Big Apple Clown Care, esta entidade fez com que seu 

programa fosse implantado em 14 dos mais importantes hospitais americanos. Artistas 

que passaram pelo grupo nos Estados Unidos criaram programas semelhantes, na 

França (Le Rire Medicin) e Alemanha (Die Clown Doktoren). A partir destas iniciativas 

a arte do palhaço em hospitais tornou-se reconhecida em todo o mundo. 

No Brasil, Wellington Nogueira, ator brasileiro, após temporada como ator no 

grupo americano, resolveu criar no Brasil em 1991, um projeto cujas raízes remetem ao 

programa americano, fundando assim os Doutores da Alegria, através da iniciativa do 

Hospital e Maternidade nossa Senhora de Lourdes em São Paulo, inaugurando assim um 

novo espaço, onde a figura do ator-palhaço vai se firmar em um trabalho artístico que 

auxilia na promoção de saúde. 

Os Doutores da Alegria são uma organização da sociedade civil sem fins 

lucrativos, que tem proeminência de levar a arte e a alegria a crianças hospitalizadas, 

seus pais e profissionais de saúde, através da arte do palhaço, fazendo desta expressão 

um meio de enriquecimento da experiência humana. 

O grupo é formado por artistas com formação na linguagem do palhaço, está presente 

em hospitais de são Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte, tanto o grupo de 

artistas quanto o corpo administrativo do programa são formados por profissionais. É 

sustentado por patrocinadores, através de leis de incentivo fiscal e sócios mantenedores.  
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1.4 A Unidade de Tratamento do rIso ( U.T.rIso ) 

A U.T.rIso é um projeto inspirado nos Doutores da Alegria, com atividade 

iniciada em Sergipe em 13 de agosto de 1999, no Hospital Governador João Alves 

Filho, hoje HUSE, Hospital de Urgências De Sergipe. No inicio do trabalho o grupo 

recebeu o apoio da direção do hospital na pessoa do médico cirurgião-oncologista Dr. 

Roberto Queiroz Gurgel (ANDRADE, 2004). 

O projeto também recebeu acompanhamento de uma equipe multidisciplinar 

composta por 01médico Oncologista-Pediátrico, 01 Neuropediatra/ Psicopedagoga, 01 

Psicóloga, 01 Assistente Social que deram subsidio necessário para que o grupo fizesse 

suas abordagens com segurança, durante os dois primeiros anos de sua existência 

(ANDRADE, 2004). 

Os integrantes do grupo são atores formados pela banca de capacitação 

profissional promovida pelo Sindicato dos artistas e técnicos em diversões de Sergipe 

(SATED/SE), no ano de 2001, tendo como principal objetivo, transformar contextos de 

saúde e responsabilidade social através do lúdico e do humor. O grupo faz visitas 

semanais a pacientes pediátricos em setores de internamento, pediatria geral, CTI 

pediátrica e serviço de oncologia. 

A Interação com crianças hospitalizadas visa a transformação do ambiente 

através da alegria. Essa interação também é estendida a pais e profissionais de saúde, 

mas sempre no decorrer das andanças no hospital, é inevitável a visita em um ou outro 

leito de pacientes adultos quando solicitados. Lima (2008) em suas observações sobre 

os palhaços cita que: 

Ao chegarem  as alas, eles passaram em todos os leitos onde tinham 

crianças, brincaram com elas e com os adultos presentes. Neste dia, 

tiraram fotos, desenvolveram também varias brincadeiras que eram 

pedidas pelas crianças. Neste local percebe-se como as crianças ficam 

felizes com a presença deles e não querem que eles saiam.  (LIMA, 

2008, p.82). 

 

No ano de 2001, no mês de junho o grupo promoveu em Sergipe o primeiro 

simpósio sobre alegria no contexto hospitalar tendo como um dos convidados 
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palestrantes, Wellington Nogueira, ator fundador e coordenador dos Doutores da 

Alegria. 

Em setembro do mesmo ano, Nogueira convida o grupo a participar do 4º 

Congresso de Besterologia em São Paulo, onde tiveram a oportunidade de acompanhar, 

á caráter, o trabalho dos Doutores da Alegria por dois dias, em dois hospitais daquela 

capital. 

Durante um ano exerceram a atividade de forma voluntaria junto a AVOSOS 

(Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe) no setor de oncologia, 

internamento da pediatria e C.T.I pediátrica do HUSE. 

Mais tarde o grupo tornou-se uma organização da sociedade civil sem fins 

lucrativos e após conquistar credibilidade e dar retorno salutar para o hospital, firma um 

contrato por 7 (sete) anos com o mesmo. Depois disso a U.TrIso contou com o auxilio 

de diversos parceiros que ajudaram a manter o projeto, entre eles a Telemar, Norcon, e 

atualmente o Instituto Banese. 

O grupo propõe um trabalho específico de clown, baseado na improvisação, e 

considera o nariz do palhaço como o símbolo condutor para as ações no hospital. Este 

caminho é puramente pedagógico, e propõe ao ator a busca de uma identidade. Para o 

publico, esta identidade está explicita em seu nariz, talvez pelo fato de ser um atributo 

que sozinho sintetiza a imagem do palhaço. 

 

1.5 O Nariz Vermelho 

A linguagem do palhaço é permeada por uma série de códigos teatrais 

visualmente identificados pelo espectador, onde em primeiro plano, ao lado da 

maquiagem e do figurino, observa-se no nariz vermelho um ponto de significação de 

importância para a representação da personagem, pela marcante presença simbológica 

nele representada. 

Relata Matos (1999), que esse simbolo é capaz de resumir imediatamente a um 

espectador de forma evidente, que está diante de um palhaço. Todavia, ressalta também 
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que esta é uma condição ilustrativa, que na maioria das vezes, se mostra incapaz em 

representar em total abrangência a sua arte. 

Por décadas, ele encarna a cobrança de direitos negados, a insurgência, a luta 

por dignidade. Como no grotesco medieval se faz presente, agindo na atualidade como 

simbologia do exorcismo à falta de políticas públicas, transformando todo esse 

descontentamento em catarse. Como exemplo, site do jornal O Globo de São Paulo, 

publicou no dia 7 de setembro de 2011, data do feriado da independência do Brasil: 

[...] A policia militar estima que 25.000 pessoas participaram nessa 

quarta-feira em Brasília, de protestos contra a corrupção[...]os 

manifestantes levaram, faixas, cartazes, e fizeram muito barulho[...] já 

muitos usavam nariz de palhaço e camisetas pretas com dizeres contra 

a  corrupção e a impunidade. Participaram do protesto pessoas de 

todas as idades inclusive crianças. (O GLOBO, 2011, p.2).  

Observa-se ainda, que a maquiagem do palhaço é uma máscara tão efêmera 

quanto as suas representações. Ela é feita e desfeita a cada dia. O nariz é só uma 

representação simbólica que indica quando o clown está em cena. Nem todo clown usa 

nariz. Assim como sua verdadeira essência nunca desaparece. Este objeto quando 

colocado sobe a face, sem a correta motivação que lhe dê significado nada mais será que 

simples objeto.  

Credita-se à máscara a identidade do clown, ela propõe um vasto campo de 

possibilidades a serem desbravadas dentro da própria personalidade do ator. Para 

encontra-la, Wuo (1999) expõe a necessidade de um trabalho de vivencia através da 

mesma, ou melhor , uma “iniciação  clownesca.” 

No circo, a máscara do palhaço remete-se ao grotesco. É exagerada para dar 

conta da amplitude do local, assim como suas vestes, e sua voz. O clown no hospital 

tem uma maquiagem menos carregada. Propositalmente tem a pele mais à mostra, isto 

serve para revelar à criança a sua “humanidade”, sublimar o medo, e propor através do 

seu nariz uma relação sincera. 

No hospital o nariz do palhaço causa o estranhamento. Com este efeito o 

palhaço consegue voltar as atenções do seu publico para si, no intuito de desenvolver 

uma forma de comunicação que possa encaminhar os olhares ao foco que o artista possa 

criar durante a sua performance. 
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O nariz dá o foco para que a personagem possa expressar a arte através do seu 

corpo. Portanto, Burnier (2009) afirma a preparação fisica do artista como uma 

condição muito importante para uma boa atuação. Considera que este deva passar por 

um treino especifico, uma sistematização de ações, baseadas num ponto de vista 

denominado “iniciação clownesca”.  

Esta é uma estratégia utilizada para desenvolver futuramente no artista, uma 

forma particular de raciocínio que dá ao palhaço o rumo para conduzir suas interações, 

sendo o entendimento deste processo, de grande importância no funcionamento da 

lógica em sua atuação dentro do hospital. 
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SEÇÃO 2. INICIAÇÃO e ATUAÇÃO CLOWNESCA 

Desde o princípio dos tempos, segundo os historiadores, o uso das máscaras 

está culturalmente ligado ao sagrado e ao profano, pois de certa forma, o seu uso tem a 

finalidade de permitir ao portador a substituição da sua personalidade por outra. São 

vistas pela psicologia também como o ponto de contato entre mundos imaginários. 

Burnier (2009) comenta que o uso de máscaras para representação requer um 

processo dificil, que vai assemelhar-se aos ritos indígenas de passagem, ou até mesmo 

aos de permissão de entrada  para as sociedades secretas. Na verdade, acredita-se que a 

principal finalidade em ambos os casos seja imprimir uma identidade ou qualidade aos 

seus membros. 

Na análise desse tipo de experiência, percebe-se uma certa exigência de  

entrada em um processo psicológico. Isto implica dizer que, essa experimentação só seja 

possibilitada, se ministrada por profissionais experientes, pois segundo Burnier (2009) é 

um processo profundo, um trabalho avançado que contem exercícios e elementos que 

constituem a base de fundamentação para esse tipo de concepção. 

Em Sergipe, esta é uma questão a ser levada em conta, devido à dificuldade de 

se encontrar profissionais que ministrem oficinas regulares de aprofundamento na 

técnica, ou cursos específicos para este tipo de atuação. O que obriga o ator a sempre 

buscar suporte técnico fora do estado.  

Por outro lado, este é um caminho bastante contraditório pois Alves (2008) 

enfatiza que não há maneira de uma escola ensinar verdadeiramente a “técnica do 

clown”. O que se pode aprender são exercícios que auxiliarão nessa construção. 

Burnier (2009) aponta que o ator deve ser conduzido através de um aprimorado 

trabalho técnico de ações físicas, a uma serie de treinamentos específicos que tem por 

meta o contato com suas energias potenciais, um elemento essencial e particular de 

criação, que pode ser experimentado através de um retiro teatral. 

Para o palhaço no hospital, a importância deste trabalho revela-se no decorrer 

das ações, onde o ator tem de utilizar todo o seu potencial criativo nas visitas, que se 

dão de maneira imprevista. Para que o encontro entre o palhaço e o paciente se 
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estabeleça com sucesso, o ator tem de estar conectado a estas energias, respondendo 

prontamente ao que se apresenta no momento da ação. 

O autor acredita na eficácia da técnica mas também, que um trabalho baseado 

na exaustão e no psicologismo deva ser exercido com bastante cautela, pois as reações à 

este tipo de exposição são as mais variadas, podendo gerar consequências imprevisíveis, 

o que o faz indagar se este seja um método que possa se adequar a qualquer pessoa. 

Para Wuo (1999) encontrar o próprio clown exigirá do candidato, humildade e 

generosidade ao extremo, para redescobrir uma gestualidade própria, contida em 

mínimos movimentos que no dia a dia passam despercebidos. São gestos repetitivos que 

nos acompanham e portanto tornam-se muito comuns.  

Em seu treino o ator é conduzido também a encontrar seu Bufão. Este ser é 

propositadamente escatológico e desavergonhado e por isso pode fazer o que lhe der 

vontade sem o menor constrangimento “O bufão é o grotesco, e manifesta 

exageradamente os sentimentos humanos, malicioso e ingênuo, puro, cruel, romântico, 

libidinoso”. (BURNIER, 1993 apud WUO, 1999).  

O bufão é segregado por assemelhar-se a um ser doente que deve ser isolado. 

Esse isolamento possui aspectos que levam a comparação com a segregação do enfermo 

por conta da sua doença. Na verdade o clown é um bufão melhorado. 

O palhaço é fruto dos próprios erros, não sente o menor incomodo numa 

situação de constrangimento, isso propicia o riso dos outros, “mostrar suas fraquezas (as 

pernas finas, o peito largo os braços pequenos) e enfatiza-las usando roupas diferentes 

daquelas que usualmente utiliza, é aceitar-se, é mostrar-se tal como se é” (LECOQ, 

2011 p.1). 

O bom uso do corpo aliado a particularidade do figurino muitas vezes basta 

para causar o sorriso. Na risada palhaço e paciente encontram-se em suas trajetórias 

compartilhando uma atitude com relação à vida. Cada encontro poderá transformar-se 

em espetáculo. O palhaço é um corpo preenchido de emoções que podem reagir 

livremente, é a aceitação da fragilidade. (MASETTI, 2001) 
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Ele também tem deformações físicas embora estas sejam sutís: o nariz, a 

maquiagem os enormes pés, etc. De acordo com Massetti (2001), no hospital, essa 

particularidade facilita a aproximação com o doente por conta dos mesmos se 

encontrarem em condições sociais similares: um segregado pela doença e o outro 

marginalizado por sua aparência. 

             Por outro lado, nem sempre o processo de iniciação basta para revelar um 

clown, segundo Burnier (2009), vai depender de fatores particulares que variam de 

pessoa para pessoa, de acordo com o que é manifestado durante os exercicios do 

trabalho técnico. A iniciação é a chave que abre portas para novos caminhos. Na 

verdade, suas experiências futuras é que ditarão o modo de pensamento e ação do seu 

clown. 

 

2.1 O Solar da Mímica como Formação Artística 

O Solar da Mímica fica localizado na cidade de Juquitiba em São Paulo. É a 

primeira Escola de Mímica do Brasil, fundada por Alberto Gauss, mímico e ator, 

formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. A instituição oferece os cursos de 

Mímica, Clown e pesquisas corporais. 

Este é o local onde os artistas do grupo sergipano U.T.rIso foram iniciados em 

2003, após a constatação de que precisavam de maior embasamento artístico para dar 

continuidade ao trabalho exercido no hospital, no objetivo de conhecer a técnica, 

também  pela falta de material de pesquisa e cursos específicos em Sergipe. 

Neste local, tiveram o primeiro contato com o universo particular dessa forma 

de interpretação, submetendo-se a uma vivencia através do curso “Onde está o 

Clown?!” que abriu a porta para uma melhor compreensão do que mais tarde, usariam 

como base metodológica para respaldar a atuação artística da U.Triso no HUSE. 

O curso “Onde está o Clown!?” é estruturado na pesquisa de treinamento físico 

energético do “teatro-ativo”, oferecido em regime de retiro teatral, que visa aos 

participantes um mergulho profundo na arte, objetivando alcançar o pensamento e a 
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postura do clown, desenvolver a capacidade de improvisação, criatividade e prontidão 

na resolução de problemas. 

 Por não obter autorização expressa para pormenorizar como se dá o processo 

no curso “Onde está o Clown”, opta-se em citar algumas referencias deste local, pela 

importância do trabalho de formação dos atores da U.T.rIso, mesmo assim, transcrever  

resultados de uma vivencia de 80 horas quase ininterruptas, não dariam conta de relatar 

corretamente o roteiro de ações as quais os atores foram expostos nesse processo. 

O curso se dá num local bastante exótico, com ar puro bastante verde, as 

acomodações são separadas, homens em um alojamento mulheres em outro, é proibido 

o uso de telefone, radio, televisão, revistas, ou qualquer outra coisa que venha tirar o 

foco do ator durante este processo. É proibido também a ingestão de bebida alcoólica e 

cigarros.  

O curso é tratado em regime de retiro artístico, caso o candidato não se adapte, 

pode ir embora a qualquer momento. Também é assinado termo de responsabilidade e 

consentimento pelas partes, após explicação previa do que serão as sessões de 

treinamento. A escola recebe por ano muitos alunos estrangeiros, em turmas de no 

maximo trinta alunos. A U.T.rIso fez parte da menor turma da história do curso com 6 

participantes. 

Para o grupo, o inicio da vivencia foi uma alternativa de experienciar 

momentos de fortes contrastes emocionais dentro deste processo, onde a principal 

missão era ganhar um nariz vermelho, a comprovação de que o artista atingiu o estado 

de palhaço, o momento onde o iniciante está totalmente envolvido no jogo teatral. 

Para atingir este nível o iniciado deve passar por uma rotina de treinamento que 

faz parte do trabalho técnico desenvolvido pelo Solar; exercícios de yoga, meditação, 

respiração, exercícios de alongamento, relaxamento, uso de objetos, dança, exercícios 

energéticos, sensibilização, consciência corporal, trabalhos de cena, sozinho, dupla, trio, 

resolução de problemas, atividades com a personagem.   
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2.2 Características do trabalho técnico 

O processo de trabalho técnico visa despertar no ator sua sensibilidade, dando-

lhe a precisão para que mais tarde, possa determinar como usar as informações na 

improvisação de maneira natural, simplicidade e eficiência, esta é a principal 

particularidade do palhaço em ação, principalmente se este começa a desenvolver 

atividades internas em unidades de saúde. Tudo é conciliado: técnica e criatividade, 

sofrimento e riso, rigor e humanidade, é um treinamento específico que se aproxima da 

cena teatral (BURNIER, 2009) 

Dentro destas ações, após atingirem certo nível de fluência energética, de 

acordo com Wuo (1999), também são incorporados sons, gestos de animais, elementos 

da natureza (ar, fogo, terra, água), movimentos involuntários, etc. tudo isso são 

expressões artísticas potencializadas e dinamizadas em nossa própria humanidade. 

Existem duas realidades que caminham juntas: uma material, objetiva 

e operativa e outra subjetiva, do interior da pessoa, de suas energias e 

suas energias e vibrações. Essa realidade do universo interior e 

humano deve se relacionar com a realidade material, operativa e 

técnica. Essa relação é fundamental. (BURNIER, 2009, p.57). 

  

 

Podem ser exemplificadas como características do trabalho técnico: ações 

físicas (andar, saltar, girar, correr, etc.) estímulos escatológicos, (ânsias de vomito, 

arrotar, etc.) estímulos emotivos e energéticos, resolução de situações propostas e 

aplicadas em dupla, trabalhos com objetos, trabalho energético pessoal e em grupo, 

saídas (exploração de espaço físico). 

Outra característica importante é o jogo do clown. Segundo Japiassu (2001), 

jogo teatral é uma pratica do teatro onde existem em jogadores e expectadores. Muitas 

vezes o jogo para o espectador tem papel didático pois geralmente a cena serve como 

aprendizado para a platéia. Este jogo é conduzido pelo o orientador que dá as regras 

algumas baseadas em convenções teatrais outras, podem ser acordadas entre os 

espectadores ou jogadores. 

Segundo Matos (2009) o papel do jogo no processo de formação do palhaço é 

de conduzir o olhar do iniciante para uma realidade diferente da que ele está 

acostumado a enxergar, tem por finalidade expandir sua concepção além de tudo aquilo 
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que é socialmente estabelecido. O palhaço pensa de uma maneira diferente da qual 

estamos habituados. 

 Na pratica do jogo o aprendiz vai entrar em contato com dinâmicas que tem 

por finalidade colocá-lo frente a frente com questões pessoais, que vão ser exageradas, 

levadas até o extremo na brincadeira, em cena com o nariz do palhaço. O jogo visa 

exercitar o tempo da comicidade do ator por ações sistematizadas. 

Essa pratica busca romper com os padrões de comportamento e pensamento, 

levando o ator a perceber-se fazendo com que este comece a identificar o seu modo de 

pensar em cena. Esta lógica passa a ter preponderância quando o ator começa a exercer 

suas atividades no hospital onde geralmente seu foco é a criança.  

O mundo da criança é constituído de particularidades que vão assemelhar-se ao 

universo do palhaço. Para entende-lo o ator tem de captá-lo através de uma interação 

que para ser compartilhada necessita de uma relação de confiança, estabelecida por 

meio da sensibilidade e de uma verdade cênica.   

Para Matos (1999) o jogo parte de dois princípios, da “voz de si” e da 

improvisação. O ator passa a agir de acordo com sua intuição, sendo assim o palhaço no 

hospital assume uma postura de alerta, buscando com isso uma interação baseada na 

observação dinâmica dos fatos. 

No jogo de dois palhaços vai acontecer naturalmente uma situação hierárquica, 

onde um torna-se o líder (Branco) da situação, e o outro o ingênuo (Augusto) participa 

da cena acatando ou atrapalhando os planos do primeiro. Dependendo da situação, a 

criança hospitalizada é levada a assumir o papel de mestre do jogo, e os dois interagem 

de acordo com a situação que ela vai criando. 

 

2.3 O palhaço e sua atuação no hospital 

O aspecto lúdico é de vital importância para o trabalho do palhaço nos 

hospitais, é fundamentado dentro da brincadeira, elemento que constitui a base do jogo 

cênico, características do aprendizado técnico. Para Masetti (2001) “a magia do jogo 
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nasce na intimidade de um relacionamento que está sendo descoberto como digno de 

confiança”. Entender como se dá este principio é vital para o desenvolvimento das 

relações do cômico dentro de uma unidade de saúde. 

Uma vez inserido no hospital, o profissional passa a refletir sobre questões 

relativas ao seu próprio modo de enxergar a si, e a relação que se inicia a partir da 

atividade no organismo hospitalar. Dentro deste contexto o palhaço é incitado a 

desenvolver sua principal característica que é transformar situações aparentemente 

negativas em recurso de trabalho. É o que pode ser descrito como apropriação do seu 

próprio “ridículo”. 

Masetti (2001) afirma que eventualidades como um tropeço, um tombo, uma 

cara fechada, um não, etc. pode ser incorporado à interação e transformado em 

condução para a ação. É desta forma, que o palhaço propõe ao paciente uma possível 

relação, que possa também ser estabelecida e vivenciada, alheia à dimensão da dor. 

Com a gestualidade, o corpo do palhaço constitui elemento essencial para 

propiciar o inicio de uma comunicação, que possa ser estabelecida, sem necessidade de 

diálogo numa primeira instância, pelo fato de uma ação poder vir carregada de vários 

significados para o paciente. Para o palhaço a finalidade é provocar o riso. 

O hospital é um local calcado historicamente na disciplina, na caridade, mas 

também abre espaço para reflexões sobre sofrimento e morte, é um local que cuida de 

doenças graves e por conta delas segundo Wuo (1999) exigem do artista uma 

preparação. Por causa do tratamento a criança muitas vezes não está predisposta à 

interação, cabendo ao artista, sensibilidade para captar este momento. 

Por conta da tensão comum ao ambiente hospitalar, o artista nunca sabe o que 

irá enfrentar, portanto para começo do trabalho, faz-se necessário um aquecimento 

motivacional, que para Wuo (1999) é o principio para atingir a postura que a 

personagem deve ter em sua trajetória em busca da troca de afetividades com a criança. 

Em um ambiente composto por seringas, agulhas, desconforto físico por conta 

das seções quimioterápicas, o clown surge como elemento surpresa, pois é desta forma 

que ele propõe ao local uma possibilidade de transformação, através da sua aparição 
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repentina. É também através do olhar atento que percebe um momento bastante 

importante das interações: o momento do silêncio. 

No passeio pelo hospital o palhaço através de suas dinâmicas vai penetrando 

em vários setores da instituição, o que faz sua atividade extender-se a todos aqueles que 

mostram-se receptivos a sua presença, criando vínculos com o corpo de funcionários, 

pais, acompanhantes, etc. A sua ação comprova a intensidade dos fatos. 

Dentro das suas habilidades, Wuo (1999) vai citar que o palhaço é 

constantemente levado a executar números artísticos sem seguir uma sequência pré-

definida pois a fluência decorrente do cotidiano do hospital, leva sempre o artista a 

relacionar-se com o inesperado, o que exige do mesmo, preparação técnica para 

executar uma variedade de ações quase que ininterruptamente. 

Isso faz com que o ator tenha a seu favor uma variedade de artifícios, que 

possam promover atuações rápidas, que são demandadas de acordo com as situações 

que vão se apresentando no momento. Deve estar atento, para a todo momento utilizar 

seu conhecimento na aplicação do seu vocabulário  corporal nos momentos de relação. 

É importante ressaltar que, a atuação dos palhaços da U.TrIso, embora  voltada 

à improvisação envolvendo pacientes na ação, não tem objetivo terapêutico. A terapia 

segundo Massetti (2001) é quem valida às práticas medicas inseridas no tratamento da 

doença. Essa é portanto uma necessidade voltada aos profissionais de saúde. 

 

 2.4 Vamos quebrar o caranguejo? 

No estado de Sergipe por conta da quantidade de manguezais, o caranguejo é 

visto como iguaria, símbolo da culinária local. Na astrologia também é a representação 

do signo de câncer, palavra que deriva do latim, cancéris e do grego Karkinos, que em 

português se traduz por caranguejo. A ciência medica vai creditar essa palavra à 

mutação de células, que em suas composições, vão apresentar o aspecto das pernas 

deste crustáceo. 

A mutação genética pode ser causada por repetidas exposições do organismo 

humano a inúmeros e variados agentes químicos, físicos ou biológicos, através do 
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contato com a pele, inalação ou ingestão. Além disso, indivíduos que tem estilo de vida 

marcado por muitas tenções emocionais, má alimentação, sono irregular, depressão 

profunda, contribuem para que haja uma mutação maligna em algum órgão a qualquer 

momento de sua existência (NAPACAN, 1999 apud LIMA, 2008, p.20). 

O câncer é uma doença degenerativa que tem em comum o crescimento 

exagerado de células que acomete qualquer tecido, órgão ou sistema do corpo humano, 

podendo espalhar-se pelo corpo através de metástase. (INCA, 2008 apud LIMA, 2008, 

p.19). 

O tratamento do câncer, segundo o Ministério da Saúde vem sendo cada vez 

mais humanizado. A auto-estima do paciente é fator importante e prioritário. Entre as 

crianças até 14 anos de idade os casos mais comuns da doença são a leucemia, linfoma, 

sistema nervoso central e olho. 

A maioria das doenças depende tanto de fatores emocionais quanto físicos. O 

estado psicológico de uma pessoa interfere tanto na formação das doenças como 

também no processo de cura. Segundo Andrade (2004) Particularmente, com a criança 

acometida da doença é preciso cuidado especial. Ela pouco entende o que está 

acontecendo com o seu organismo, tampouco as mudanças que ocorrem na sua rotina. 

O enfrentamento da doença pela criança é diferente da relação que o adulto tem 

com a ela. Porém as dificuldades impostas pela doença são as mesmas, passam a 

conviver frequentemente em hospitais, deixando de lado a vida ativa em família, para 

situar-se num local onde imperam a angústia, incerteza, medo, dores e morte. 

Para o autor em seu trabalho de Clown no Hospital João Alves no qual 

responde por Dr. Cybaleno, “Quebrar o caranguejo” é o grito de guerra que dá inicio as 

atividades do grupo no inicio da manhã no HUSE após colocarem o figurino. É o 

enfrentamento direto entre a arte do faz de conta e a realidade das rotinas do dia a dia de 

uma unidade de saúde pública. 

No hospital, o que vai justificar o trabalho do palhaço é a sua maneira de agir 

diante dos fatos que se sucedem sem temê-los. Segundo Massetti (2001, p. 33) “o 

palhaço escreve sua poesia através da ação. É através do fazer que se define sua arte”. 
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Ele tem uma maneira particular de enxergar as coisas. Nada é preconcebido, o 

improviso é o seu alicerce. 

Portanto para um “doutor” da U.TrIso, tudo a  sua volta no hospital assume 

característica diferenciada: uma cadeira de rodas pode ser um táxi, a sala de 

quimioterapia pode virar um auditório de show de talentos por exemplo. 

A quebra da lógica para o palhaço é fator comum em sua personalidade. Dessa 

forma, os doutores da U.TrIso tendem a brincar com o que para a maioria das pessoas é 

assunto sério ou até tabu, assumindo uma postura irreverente, mudando a visão das 

ocorrências no hospital. 

O principal objetivo da U.TrIso é proporcionar às crianças hospitalizadas, seus 

familiares e a toda a equipe que compõe a unidade de saúde, a oportunidade de 

experimentar alegria, o humor e o riso, minimizando assim toda tensão comum a esse 

ambiente, facilitando o processo da assistência, através da transformação. 

O grupo atua fazendo visitas duas vezes por semana em alas pediátricas e 

oncológicas, promovendo intervenções onde o humor sobrepõe à dor e a tensão do 

paciente. Para eles fazer o uso do nariz vermelho requer seguir uma certa rotina que 

após analise, exemplificam sua metodologia de trabalho no HUSE. 
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SEÇÃO 3.  ARMANDO O CIRCO E ANALISANDO OS DADOS 

 

3.1 Estratégias de abordagem 

Esta pesquisa foi realizada com o uso de uma abordagem qualitativa por 

entendermos que esse método seja mais adequado a uma investigação que valida o 

conhecimento através da experiência, possibilitando meios mais apropriados de 

obtenção de dados, sendo esta voltada ao estudo de caso por ser “uma pesquisa empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto natural, em situação em 

que as fronteiras entre o contexto e o fenômeno não são claramente evidentes, utilizando 

múltiplas fontes de evidência”. (YIN,1984,p.23). 

A abordagem qualitativa associada ao estudo de caso possibilita a utilização de 

procedimentos tanto qualitativos quanto quantitativos, que servirão como estratégia de 

coleta de dados, como também permite a observação de comportamento em seu 

ambiente natural, além de conceber a realização de entrevistas, aplicar questionários ou 

em outros casos administrar testes. 

Sendo assim, utilizamos a observação participativa como meio de verificação 

de ocorrência, por ser o pesquisador também objeto do estudo, no intuito de descrever, 

classificar e analisar os dados visuais, pois Segundo Richardson (2006) a observação é 

um importante instrumento metodológico para se compreender o campo da natureza 

humana, e para isso ser validado, torna-se necessário organizar um conjunto de dados 

associados a um sistema descritivo. 

A observação foi feita de forma assistemática cuja finalidade defendida por 

Richardson (2006) é deixar esta tarefa mais livre, sem a utilização de fichas ou lista de 

apontamentos o que em nosso caso facilitaria o processo, pois a velocidade em que 

ocorrem os fatos, pede que o pesquisador esteja sempre atento às possibilidades de 

registro visual de momentos efêmeros, sem deixar de seguir o roteiro de observação que 

deve estar em consonância com os objetivos da pesquisa. 

Queríamos no inicio também elencar o número de grupos em atividade no país, 

em Sergipe que para Günther (2006, p.204) “num estudo de caso é possível realizar 
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tanto procedimentos qualitativos quanto quantitativos”, mais descobrimos mais 

informações que julgamos importantes e serão repassadas ao leitor. 

Nossa pesquisa tem como principal área de abrangência o Hospital de 

Urgências de Sergipe, palco das ações artísticas do projeto U.T.rIso, que atua nas alas 

do setor Oncológico Dr. Osvaldo Leite, anexo desta unidade. Dentro da unidade de 

saúde, procuramos os profissionais de saúde por estarem envolvidos de certa forma na 

atuação do referido grupo, dentro das alas de quimioterapia, internamento e atendimento 

de pacientes oncológicos. 

Num primeiro momento constatando-se o pouco tempo que dispunham da 

atenção para uma entrevista mais abrangente, optou-se pela elaboração de um 

questionário simples cuja a intenção era saber como profissionais de saúde enxergavam 

a atuação da U.T.rIso durante o seu horário de trabalho. Desejamos obter parâmetros 

para saber se de alguma forma existe a interferência deste trabalho artístico durante o 

exercício das suas funções no hospital. 

Por conseguinte, foram entregues, questionários de perguntas mistas, onde não 

precisariam assinar os nomes, mas deveriam registrar o setor em que trabalhavam, 

função, e tempo de serviço. Responderam ao questionário, 1 medico, 4 técnicas em 

enfermagem, 6 auxiliares administrativos, 1 oficial administrativo, 1 executora de 

serviços operativos que trabalha como recreadora. 

Com relação ao nosso objeto de estudo, optamos também por entregar um 

questionário, elaborado para atores, onde o objetivo era deixá-los mais à vontade para 

responderem, escolhendo seu próprio tempo, e com isso a possibilidade de encontrar 

respostas mais abrangentes, baseados no cotidiano do grupo. Responderam ao 

questionário 2 atores fundadores da UTrIso. Ressaltamos que todos os sujeitos da 

pesquisa assinaram documento liberando a publicação dos dados que aqui serão 

transcritos. 
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3.2 Coleta de dados e procedimentos metodológicos 

A sistematização da nossa coleta de dados se deu através de informações sobre 

a realidade do nosso objeto de estudo, onde recorremos à consulta de fontes 

bibliográficas como: revistas, internet, monografias, dissertações, livros artigos de 

jornal, como também por técnicas de observação  que possibilitaram  verificar detalhes 

na ação da U.T.rIso, e técnicas de entrevistas para complementar ou aprofundar 

informações, onde observamos a necessidade do emprego de questionários para este 

fim, devido a pesquisa ser realizada em horário de atendimento médico. 

 Segundo Richardson (2006) as pesquisas qualitativas de campo tendem a 

explorar técnicas de observação e entrevista, devido a propriedade de penetração que 

estas apresentam, na complexidade de um problema. É também um excelente método 

para se compreender o campo da atividade humana, mas para isso necessita de um 

conjunto de informações que estão primordialmente ligadas a um sistema descritivo. 

Para isso foram construídos questionários com perguntas abertas e fechadas 

para os profissionais de saúde e para os artistas. Perguntas fechadas segundo Richardson 

(2006) destinam-se à obtenção de informações sócio-demográficas (idade, sexo, 

escolaridade, religião etc,) e na identificação de opiniões (sim, não, não sei, atrapalha, 

não atrapalha etc.) e perguntas abertas, que de acordo com Gil (1995) permite ao 

interrogado uma maior liberdade para responder com suas próprias palavras sem 

qualquer restrição. 

Por já freqüentarmos este setor há alguns anos recebemos permissão especial 

junto à direção do referido hospital para realizar o trabalho. Para observar e descrever as 

ocorrências, foram utilizadas visitas e acompanhamentos com o grupo aos leitos durante 

um dia na semana (quinta-feira) no período de seis meses, durante aproximadamente 

quatro horas (das 8:30 ás 13:00). 

Foram percorridos todos os locais possíveis de interações com as pessoas: 

portarias, balcões de informação, brinquedoteca, sala de fisioterapia, quimioterapia, 

internamento, gabinetes médicos, elevadores, escadarias etc. o intuito era tentar 

observar de uma maneira mais distanciada e depois anotar, todo e qualquer 
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procedimento que fosse realmente importante em nossa atuação, o que tornou-se um 

grande desafio para o autor  manter um olhar critico  durante o decorrer do processo. 

O contato com os profissionais de saúde interrogados pelo questionário, se deu 

de forma aleatória, no setor oncológico.  Na abordagem havia uma rápida explicação do 

que se tratava a pesquisa e dependendo da disponibilidade, eram entregues os 

questionários àqueles que se mostravam mais solícitos para responder no momento. 

Procuramos fazer isso em apenas um único dia para aproveitar o efeito surpresa e com 

isso obtermos talvez, menores generalizações em algumas respostas. 

Para a investigação sobre o número de iniciativas pelo país foram utilizadas 

informações contidas em pesquisa com acesso na internet, para o levantamento de dados 

quantitativos, em Aracaju as ações semelhantes foram identificadas, e depois 

contatadas, após permissão, submetidas à entrevista. 

Pode-se atribuir ao aumento no número de grupos que atuam como palhaços 

nos hospitais em diferentes partes do país, à proposta de humanização hospitalar 

propagada pelo Ministério da Saúde nos anos noventa, e a valorização da filantropia. 

Pesquisa desenvolvida pelo Centro de Estudos Doutores da Alegria em São 

Paulo no ano de 2003 identifica a multiplicidade de atividades artísticas que utilizam a 

figura do palhaço em visita, atuação, ou interação com pacientes internos nos hospitais 

do país. Transcrevemos dados desta pesquisa que apontam para 23 estados brasileiros. 

Destaca-se na região Sudeste a maior concentração de iniciativas 

correspondendo a 60% do número de casos. Estão situadas principalmente na cidade de 

São Paulo e do Rio de Janeiro. Registramos ainda, 6% das iniciativas no Centro-Oeste, 

20% no Nordeste e 14% no Sul, sendo as maiores atividades constituídas nos estados de 

Pernambuco (5,3%) e do Paraná (7%). 
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FREQUENCIA % 

S 8 14% 

SE 34 60% 

C – O 4 6% 

N 0 0% 

NE 11 20% 

TOTAL 57 100% 

 

fonte: Pesquisa Palhaços em Hospitais. 

Centro de Estudos Doutores da Alegria 2002. 

 

Outro dado importante é o levantamento sobre a formação dos profissionais 

que desenvolvem as atividades artísticas diretamente junto aos pacientes, caracterizados 

como palhaços que se denominam doutores. 

No centro de estudos foram analisadas, quantas destas iniciativas possuiam 

profissionais de teatro com formação acadêmica e especializações (seja no próprio 

teatro, circo, ou em outra arte), e quantas delas possuem profissionais que estão nos 

hospitais, desenvolvendo outras atividades diariamente. Também cita as que não 

possuem formação institucional, conhecem técnicas circences, desenvolvem o palhaço e 

diferentes ações lúdicas com o paciente. 

Registros da pesquisa apontam para 35,3% de iniciativas que são compostas 

por integrantes- palhaços com formação em artes cênicas. Dos 60% restantes, 24,6% já 

são atores formados por alguma instituição de ensino (academia ou cursos técnicos de 

teatro), 45,6% possuem integrantes que passaram por cursos específicos da linguagem 

do palhaço. 
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REGIÃO Formação 

Artistica 

TOTAL 

 Palhaço     Palhaço 

Ator         Amador 

 

S 3,5%            10,5% 14% 

SE 22,8%          37,2% 60% 

C – O 0%                   6% 6% 

N 0%                   0% 0% 

NE 9%                11% 20% 

TOTAL 35,3%          64,7% 100% 

 

Fonte: Pesquisa Palhaços em Hospitais. 

Centro de Estudos Doutores da Alegria 2002. 

 

Estão identificadas 19 equipes formadas por palhaços-atores, distribuídas entre: 

Paraná (1caso), Pernambuco (2 casos), Rio de Janeiro (3 casos), Rio grande do Norte (1 

caso), Rio Grande do Sul (1caso), São Paulo (10 casos) e Sergipe (1caso). As outras 

64% das equipes não tinham formação artística institucionalizada. Como organizações, 

53% caracterizavam-se como voluntárias, 13,6% como ONGs, 18,2% como 

Associações 7,6% publicas e 6,1% comercial ou privada. 

Hoje o que convém afirmar, é que existe uma ampliação dessa estatística. 

Independente da diversidade dos grupos ou iniciativas solitárias, suas metodologias, 

objetivos e projetos diferentes, há uma relação estabelecida entre estas e as unidades de 

saúde que converge para um único sentido, a pessoa assistida. Essa é a principal razão 

de ser tanto dos profissionais de saúde quanto do artista que transita por esse universo. 
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3.3 Outros Grupos de palhaços no HUSE 

Procuramos levantar dados sobre essa atividade na capital, onde depois do 

contato e através de entrevista presencial, colhemos informações para saber como são 

formadas, qual seus objetivos e métodos, como se dá o uso da figura do palhaço, em 

quantos hospitais atuam e qual a freqüência, duração e tempo de existência do trabalho. 

Em Aracaju, dois trabalhos foram identificados. Um deles é o instituto Anjos 

da Enfermagem, uma Associação civil sem fins lucrativos, fundada em 2004 por uma 

estudante de enfermagem, na época, Jaqueline Duarte, na região do Cariri, sul do Ceará. 

O instituto tem como missão o apoio às crianças com câncer e a humanização da saúde. 

Atualmente o projeto é respaldado pelos conselhos federal e estadual de 

enfermagem (COFEN e COREN), e abrange 16 estados brasileiros.  O grupo é formado 

por estudantes oriundos dos cursos de enfermagem de universidades de três regiões do 

país, Centro-Oeste, Norte, e Nordeste. 

Segundo a enfermeira Monica Novais, responsável pela coordenação do 

projeto implantado em 2010 em Sergipe, o principal objetivo é suscitar a importância da 

humanização nos estudantes através da experiência lúdica, levando carinho e amor às 

crianças com câncer. 

Novais também afirma que a execução do trabalho se dá de forma voluntária. 

Os estudantes se inscrevem e passam por uma banca de avaliação, que examina a sua 

extroversão. Daí é escolhido um grupo que passará por uma oficina de técnicas 

circenses, mágicas, dobraduras de papel etc. ministradas por um artista pernambucano. 

Este grupo faz suas visitas caracterizados como palhaços no período de um 

ano, depois é substituido por novos integrantes. Também destaca que as atividades são 

exercidas no HUSE nas tardes de sexta-feira, das 13h às17h, estendendo sua atuação 

para outras entidades, asilos, creches, conferencias, festas de aniversário etc. 

Geralmente, nessas vivências os estudantes são orientados a desenvolver 

trabalhos científicos durante o processo, o que equivale a um projeto de extensão, 

gerando créditos que são anexados à grade curricular do aluno, auxiliando na titulação 

ao final do período acadêmico. 
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No HUSE, encontramos também a figura de Guido Vieira, que começou suas 

atividades como palhaço em 1988, em Pernambuco, atuando em dupla com o irmão 

mais velho que também era palhaço. Além disso, Guido trabalhou em pequenos circos 

por muito tempo fazendo números de mágica. 

Ainda em Pernambuco, acompanhava a esposa, que é enfermeira, em festas 

dentro de hospitais e postos de saúde como palhaço. Tempos mais tarde, Vieira chega a 

Sergipe, e participa em 2001 do simpósio sobre alegria no contexto hospitalar 

promovido pela U.T.rIso no HUSE. 

Vieira conta que a partir daquele momento, vestiu o jaleco pela primeira vez 

em seu palhaço, e em 2010 já como técnico em enfermagem, assume o papel do 

“Dr.Pirombeta” em suas folgas, que tem como missão levar alegria aos pacientes 

adultos no HUSE. Cabe ressaltar que Vieira voluntariamente já estendeu seu trabalho a 

vários postos de saúde e hospitais situados no interior, atuando também em promoção 

de diversas campanhas de saúde do Estado. 

 

3.4 O caso da U.TrIso 

Procuramos após o fim de cada expediente anotar os procedimentos (sendo 

estes conscientes ou não) mais recorrentes, catalogando algumas ações que destacam-se 

entre a preparação e a atuação do elenco da U.T.rIso, tomando o cuidado de não alertar 

os participantes de que o autor estaria colhendo dados das ações dos mesmos para a sua 

pesquisa, por acreditar que assim poderíamos induzir e limitar  a espontaneidade das 

interações 

Assim através do acompanhamento das práticas do referido grupo destacaram-

se alguns procedimento que transcrevemos a seguir e que fazem parte da rotina 

desenvolvida a partir da chegada do grupo ao Hospital de Urgências de Sergipe, 

registrando assim indícios de sua metodologia. 

O primeiro passo a ser seguido diz respeito ao aquecimento dos atores que 

acontece inicialmente antes das visitas, no local onde os mesmos trocam os seus 

figurinos, assim que o ator começa a preparar sua maquiagem. 
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É através desse ato que aos poucos, olhando-se no espelho, vão conectando-se 

ao seu clown. Após a maquiagem completada, todos ficam de costas em circulo e 

colocam os seus narizes. A partir daí qualquer coisa completa o aquecimento: uma 

música, grunhidos e cumprimentos. Essa condição vai se estendendo do percurso do 

local de troca do figurino até os corredores do hospital e sua seqüência envolve as 

seguintes etapas. 

A Parceria, que se refere à cumplicidade é elemento primordial para que o jogo 

aconteça. Uma dupla ou trio de palhaços deve funcionar como um único organismo. 

Uma proposta de interação de um artista deve prontamente ser correspondida pelo 

outro. Caso um dos parceiros venha a notar que a mesma não surtiu efeito, deve entrar 

com um novo jogo utilizando-se do que acontece a sua volta. Sem conexão não há jogo. 

As vezes a parceria também é constituída através do conflito, a adversidade para o 

palhaço é alimento da interação. 

 

O Processo de Comunicação, pois ao chegar a uma enfermaria a primeira 

atitude do artista é colocar-se à porta do quarto da criança observar o que acontece e 

pedir permissão a ela para entrar. Este pedido é uma forma de mostrar para a criança 

que o seu trabalho está sendo colocado naquele momento à disposição dela. È assim que 

o artista avalia toda a situação encontrada no quarto (condições físicas, emotivas, 

presença de adultos), e prepara o recurso para suas interações. Mesmo não recebendo 

permissão para entrar, o batente da porta é também um importante local de trabalho para 

o palhaço. 

 

O Olhar e enxergar, uma vez que o olhar é a principal ferramenta no processo 

de comunicação, pois é através dele que se estabelece o primeiro contato entre ator e 

platéia. É ele quem determina o pedido de permissão de entrada no quarto. Quando 

falamos em enxergar queremos dizer com isso “percepção” de tudo e de todos. A visão 

periférica ajuda o artista a mapear e avaliar o ambiente ao redor da criança: se está só, se 

está acompanhada, analisar as diversas reações físicas causadas pela presença do 

palhaço, etc. Quando a criança se nega à interação, num primeiro contato, um olhar 

apurado pode perceber numa mãe receptiva (ou qualquer outro acompanhante) um meio 

de chegar até ela. 
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A escuta: O passo fundamental do palhaço para o estabelecimento do seu 

trabalho artístico, pois é nessa ação que a criança pode tentar comunicar o que possa vir 

a ser o estado de jogo, ou um alerta à alguma dificuldade. A ação é a resposta do 

palhaço após detectar a necessidade da criança. Sendo assim, o artista também é 

orientado a perceber que a maioria dessas necessidades não são expressas verbalmente. 

Saber captar essas necessidades faz com que o mesmo reaja prontamente à situação 

proposta. Ouvir sua consciência é também uma forma de prudência. 

 

E a Rotina Médica, compreendendo que todo palhaço deve esmerar-se para 

criar um repertório particular e transformá-lo em rotina. Tudo isso começa no início da 

sua capacitação ainda enquanto candidato ao trabalho. Para isso deve executar da 

melhor maneira possível aquilo a que se propõe a apresentar: malabares, mágica, música 

ou qualquer outro tipo de habilidade. Tudo deve ser ensaiado previamente.  Isso fará 

com que o artista tenha segurança na hora de improvisar de acordo com o que ocorra a 

qualquer momento. 

Como exemplo das rotinas mais utilizadas identificadas na ação destacamos: 

visita com o Dagoberto( frango de borracha) mágica com caixa de fósforos, adivinhação 

das cartas, papel de besta, o ponto de ônibus, a gente pode entrar?, a orquestra do Dudu, 

casamento do cybaleno, o telefonema, a sombra, quantos anos você tem?, mágica com 

cartas, malabares com lenço, táxi na cadeira de rodas, passeio no elevador, qual é a 

música, melô do cabelo, ta achando que eu sou palhaço?, a professora Mariana. Tiroteio 

com muletas, escondendo o lanche, o ataque das piranhas. 

Seguindo os passos da nossa metodologia de abordagem qualitativa, 

transcreveremos aqui, trechos das entrevistas feitas aos atores do grupo Unidade de 

Tratamento do rIso,  onde, à disposição, em forma de questionário nos anexos do 

trabalho. 

Como o grupo já atua há algum tempo utilizando-se de uma técnica específica, 

perguntamos aos atores, “por quê” optaram por este tipo de atuação, se existem outras 

possibilidades de cursos para formar palhaços, foi dado como resposta que: 

ATOR 1
4
- para levar uma condição mais humanizada aos pacientes 

pediátricos do hospital em que trabalhava, e atuava na época como 

                                                           
4
 Basto, Fatima, entrevista concebida em 15/ 01/ 2013 
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diretora administrativa[...]O objetivo de resgatar a alegria da criança 

enferma, estava resgatando a minha própria alegria. ATOR2- [...] “a 

vida me levou para esse lado[...] No início dos trabalhos com a   

U.T.RI.SO, mas sem ter muita idéia do tamanho que isso tomaria, e 

depois com o curso no Solar da Mímica[...].” 

 

 

Procuramos saber, como foi a experiência do curso “Onde está o clown” no 

Solar da Mímica em São Paulo, quais as frustrações, descobertas e principais 

observações, como foi sua vivencia, e quais foram as descobertas durante este processo. 

ATOR 1- “Este encontro teve alguns momentos bastante 

divergentes[...](a vivência do clown), gerava uma certa ansiedade e 

medo do ridículo[...], todas as buscas para aprimorar esta vivência foi 

trazendo um contato comigo mesma, [...] a abertura, através de 

caminhos já conhecidos, foi me permitindo acessar com mais leveza 

ao lúdico,[...] deixando o “bobo”que existia em mim, livrar-se de 

muitas coisas que já havia pré-concebido,[...] 

ATOR 2
5
 – “A vivência no Solar da Mímica foi muito dolorosa e 

depois muito prazerosa”. 

 

De acordo com os relatos supracitados, confirma-se que o treinamento dos 

atores é um caminho que leva a constatações sobre si mesmo, e isto vem acompanhado 

de ansiedades, medo da exposição e do julgamento do outro, sendo assim é um campo 

controverso, buscar dentro de si aquilo que nunca se mostraria a alguém constrange, o 

que no caso gerou frustrações como comprovamos nos relatos a seguir, 

ATOR -1 “[...] Sentir uma certa incapacidade de assumir este contato 

com a essência, de se libertar do medo do ridículo[...] e o maior 

incômodo mesmo era sobre o julgamento do outro[...] ‘’ ‘[...]estava 

muito presa no julgamento, e isto dificultou bastante a minha fluidez. 

Voltei do treinamento, em Juquitiba/SP, no Solar da Mímica, sem 

conquistar o meu “nariz”, que era a grande busca no processo [...].” 

 

 

Os momentos de introspecção são momentos difíceis, dolorosos, mas que são 

necessários para que o artista compreenda o estado do palhaço. Parte dessa 

compreensão se dá quando você constata suas próprias dificuldades. Essas constatações 

são parte do amadurecimento dos artistas, no aprendizado com o nariz de palhaço. 

ATOR 1- “[...] Este nariz, percebi que fui conquistando ao longo do 

tempo e da minha atuação no hospital[...]Sentir uma certa 

incapacidade de assumir este contato com a essência, de se libertar do 

                                                           
5
 Porto, Flavio, entrevista concebida em 17/01/2013 
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medo do ridículo, [...] o maior incômodo mesmo era sobre o 

julgamento do outro.[...] 

ATOR 2-“Visitar lugares dentro de mim que a tempos não eram 

visitados”[...]  O nome do curso é “onde está o Clown”, ou seja, todos 

nós temos um lá dentro, e      como já disse é muito doloroso ir 

encontrá-lo” 

 

Constatamos também que as principais descobertas dentro do processo vivido 

pelos atores, mesmo sendo dicotômicas, alternando momentos prazerosos e dolorosos 

serviram para as futuras intervenções no hospital ,  por aproximar  o artista de situações 

reais de dor vivenciadas pelo paciente, onde a arte costuma ser um atenuante quando 

estes conseguem  encontrar-se num mesmo nível de sintonia.  

 

ATOR 1-“A maior descoberta foi o contato com a verdade, com a 

realidade como ela é. Na fragilidade da dor, reconhecemos o ser 

humano na sua essência. Isto relaciono ao contato com a enfermidade, 

a relação do paciente, familiares e profissionais de saúde envolvidos 

no processo. E na fragilidade do medo, também. O medo de ser 

ridículo, por exemplo, paralisava muitas vezes a minha ação[...]” 

ATOR 2-“A principal descoberta foi que se eu ultrapassasse esses 

muros, eu conseguiria brincar, sem preocupações, mágoas ou medos, e 

isso me ajudou muito no retorno ao trabalho no hospital. 

 

 

Questionados sobre como foi vivenciar essa experiência em grupo, as opiniões 

foram um pouco divergentes, nota-se o quanto é difícil desnudar-se, arriar suas defesas 

diante do outro. 

ATOR 1-”[...] A total entrega é fundamental nesta vivência em grupo, 

o que nos deixa totalmente sem máscaras, tornando estes momentos 

algumas vezes muito bons e algumas vezes muito ruins. Buscar a 

harmonia, o meio, o ritmo entre estas polaridades, é a grande 

experiência deste trabalho. A experiência compartilhada é 

enriquecedora neste processo. Uma experiência única.” 

ATOR 2-“Só foi possível porque as pessoas do grupo que eu conhecia 

eram pessoas que eu podia confiar plenamente. Não aconselho uma 

vivência daquele nível com pessoas conhecidas. Isso pode 

desencadear num travamento. 

 

 

Aos artistas também foi questionado se utilizariam este mesmo método para 

capacitar outros atores para o grupo, e qual seria a proposta metodológica caso isso 

ocorresse 

ATOR 1 - “Sim. Considero a minha própria dificuldade, e a superação 

como uma experiência exitosa após a vivência deste método. Acredito 
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que sempre existem outras possibilidades além das propostas pela 

academia[...] Pois acreditei que realmente aquilo funcionava e que 

traria resultados, pois vi e vivenciei também alguns destes resultados. 

E buscamos, a partir de então, atuar baseado nesta proposta, e deu 

certo. 

ATOR 2 – “Acho o método muito interessante, mas é necessária 

muita experiência e observação por parte dos instrutores. Estamos 

falando em entrar em lugares não visitados e que podem causar 

problemas se não forem bem administrados.” 

ATOR 1 - “Para iniciar uma metodologia assim, a princípio, 

necessitaríamos de que os participantes fossem pessoas com vivências 

artísticas, ou formação de ator. Os facilitadores do processo já 

deveriam ter passado pela experiência do método. Também 

recomendo que aliado a esta vivência, é importante o 

acompanhamento de um algum terapeuta no grupo, pois os processos 

vivenciados neste tipo de treinamento provocam algumas catarses que 

algumas vezes, quando não são bem elaboradas pelo iniciante, isto 

poderá provocar alguma conseqüência. 

 

 

Percebemos que existe uma preocupação com relação às vivencias, por conta 

da demanda psicológica que determina o caráter deste tipo de iniciação. Confirma-se 

também, que estas só devem ser realizadas neste formato, por ministrantes capacitados 

especificamente para este fim, para preservar a integridade dos participantes. 

Divergências á parte, os entrevistados consideram que este método, para que 

seja melhor aplicado, deve ser bem estruturado, inclusive com relação ao local  e ao 

numero de participantes. 

ATOR 2-“Penso que a metodologia utilizada no Solar da Mímica seja 

ideal, por conta de ser num lugar isolado e apropriado para esse tipo 

de vivência [...]” 

ATOR 1-“Uma atividade de grupo para orientação neste método, 

considero que o máximo de participantes seria em número de 10 

pessoas. O local, de preferência, que tenha algum ambiente fechado e 

também momentos de contato com a natureza.” 

 

 

Verificando as respostas chegamos à algumas conclusões  que confirmam 

preposições citadas no primeiro capitulo da pesquisa. Os entrevistados, ao mesmo 

tempo em que consideram a experiência proveitosa, questionam alguns procedimentos. 

Confirmam que houve algum tipo de mudança em relação ao trabalho do grupo, e até a 

forma de como lidar com os seus traumas, e reconhecer suas limitações pessoais e 

principalmente, mudou a forma de visão, e de procedimentos das ações no hospital.  
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A força subjetiva da personagem é refletida nas frustrações do ator 1 quando 

cita que “voltei de São Paulo sem conquistar meu nariz ”, isso implica que  houveram 

momentos   muito conflituosos de enfrentamento consigo que foram muito fortes, e que 

segundo o mesmo no inicio, causavam ansiedade  e  medo, na verdade medo do 

julgamento  por conta da  sua exposição ao ridículo.  

 

3.5 Criadores e criaturas 

Seguindo os passos da pesquisa qualitativa continuaremos com a segunda parte 

de perguntas para os atores pois segundo Ghunter (2006 ) “a concepção do objeto de 

estudo qualitativo sempre é visto na sua historicidade, no que diz respeito ao processo 

desenvolvimental do indivíduo e no contexto dentro do qual o individuo se formou” 

transcrevemos agora o que foi dito pelos atores. 

Para entendermos como se deu a construção das personagens pelo grupo, 

citamos o ator 2
6
, segundo ele, 

“foi concebido meio que naturalmente. Apesar de termos nos 

preparado durante quase um ano antes de entrarmos no hospital, a 

coisa só se concretizou a partir da execução do projeto. Um novo e 

grande passo só veio anos depois, com a experiência no Solar da 

mímica [...]” 

 

Dentre as dificuldades encontradas no decorrer do inicio do trabalho em 

hospital, o ator destaca que a adaptação a oncologia foi a pior delas. Perguntado sobre o 

critério de concepção do seu trabalho no hospital, o ator fala que a personagem possui 

“pouco critério, muita inspiração, paixão, atenção, descoberta e finalmente a busca por 

interação com todos”. 

Questionado até onde deve chegar o envolvimento da sua personagem com o 

paciente e sua família, o ator destaca que, 

Ator 2 - “deve ser total enquanto estamos em ação, e controlado em outros 

momentos. Não podemos atuar durante todo o tempo mas o envolvimento é  inevitável”. 

                                                           
6
 Porto, Flavio, entrevista concedida em 2/11/2011 
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Na tocante ao relacionamento da sua personagem com os profissionais de 

saúde relata que  

Ator 2 -“de maneira geral é boa, mas isso é algo que conquistamos. Já fui 

bandido para uma médica, e depois, num outro momento, só eu me comunicava com um 

paciente dela. Virei mocinho! Isso foi fantástico, nos tornamos parceiros”. 

Ao perguntarmos como exerce o controle emocional diante de uma situação de 

crise o ator comenta que “Se estou atuando, procuro ser o mais natural possível. Tento 

desviar naturalmente a atenção das pessoas do motivo da crise. Depois procuro avaliar o 

ocorrido”. 

Ator 2 - também destaca como é enfrentar uma situação de perda “é sempre 

difícil, mudei muito minha postura frente à morte durante esses anos. Acho que aceito a 

morte de maneira mais madura.” 

Por fim ao se referir às lições que leva dessa experiência o ator registra que  

Ator 2-“São muitas, mas a maior delas é que somos seres providos de algo muito 

especial, o humor, e que podemos rir e fazer outras pessoas rirem em qualquer lugar e 

qualquer situação. Fomos abençoados com esse dom”. 

Citamos também o ator 1. Ao relatar-se à construção da sua personagem diz 

que, 

Ator 1
7
 [...] gosta muito de sorrir e acredita no sorriso como ponte 

para tudo, então no nome do meu clown, eu gostaria de ter algo que 

viesse desta qualidade (rir, sorrir, sorriso...), e surgiu a Risoleta [...] 

poderíamos também ter algum diferencial, e pensei numa 

especialidade, e veio a “Mãodiatra”, fazendo uma analogia ao 

Pediatra. 

 

 

Segundo ator 1- a personagem é 

 Ator 1 - Uma palhaça que ri mais com as crianças e com os outros 

palhaços antes de tudo. Minha personagem é acolhedora com as 

crianças e com suas mães. Por este acolhimento, é convidada até pelos 

profissionais mais resistentes (de início) ao trabalho artístico nos leitos 

                                                           
7
 Basto, Fatima, entrevista concedida em 1/11/2011 
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hospitalares, para colaborar com a arte em momentos de intervenções 

difíceis com os pacientes. 

 

 

O ator ainda cita que sua personagem 

Ator 1- Gosta de levar a musica mesmo sem saber direito cantar e 

manusear instrumentos musicais, mas leva assim mesmo. Leva 

mistério quando fala, que lê pensamentos, e insere brincadeiras e 

mágicas que confirmam este talento de adivinhação. É uma 

personagem que ultrapassa a máscara, pois fora do hospital, sem a 

roupa e maquiagem, ainda sou chamada normalmente, por pacientes e 

mães, de Risoleta. Muitos acham que este é o meu nome verdadeiro. 

 

 

Sobre o critério de concepção das suas ações no hospital, o ator fala que 

primeiro inseriu num contexto de humanização uma proposta de trabalho. 

Ator 1- Sou funcionária da área da saúde desde 1986. E no período da 

criação deste trabalho, eu atuava como diretora administrativa do 

hospital. Outro critério que considero importante para atuar é a 

formação artística, isto dá embasamento. Todavia, considero 

fundamental uma compreensão de si mesmo, uma busca pelo 

autoconhecimento para dar sustento às adversidades comuns ao 

ambiente de atuação destes “clowns. 

 

 

Questionada até onde deve chegar o envolvimento da sua personagem com o 

paciente e sua família, relata que não tem regra para definir limites 

Ator 1 - Acredito que chegue até onde é possível chegar a cada 

situação. Todas as situações são diferentes, os pacientes são 

diferentes... e neste contato com o paciente algumas conexões são 

estabelecidas. Sigo até aonde o meu coração me permite chegar. 

Acontecem envolvimentos dolorosos quando o final é a morte do 

paciente. Mas, no sucesso dos tratamentos é muito bom permanecer 

como uma personagem a qual a família e o paciente demonstram 

gratidão, amizade... esta reverência à personagem, traz a nós uma 

profunda reflexão. 

 

 

Para o ator, a relação com os profissionais de saúde é: 

Ator 1- [...] muito saudável. É sempre uma relação de troca. E nesta relação 

percebemos que estamos fazendo parte do processo, pois somos também um 

profissional de saúde que atua artisticamente”. 
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Indagado sobre como exerce o controle emocional numa situação de crise o 

ator 1 procura acreditar em sua força, é continuar a brincar. 

Ator 1- [...] Acreditar também no potencial do lúdico é a firme decisão para 

este ‘controle’ necessário.  

Segundo ator 1, enfrentar uma situação de perda é: 

[...] o momento de se perceber na fragilidade da vida, de ver que 

somos seres finitos. É o momento de sentir a dor de nos percebermos 

fracos... frágeis, e que aquele momento, a qualquer momento poderá 

ser o nosso. É o momento do choro e também da oportunidade de 

dizer, mesmo em silêncio: estamos aqui! 

 

Finalizando nossa entrevista, quando questionada sobre como se sente fazendo 

parte desse trabalho comenta: “Sinto-me uma pessoa melhor, mais livre, mais intensa e 

real. Sinto que tenho o privilégio de aprender com as crianças lições para a vida inteira: 

alegria, fé, esperança, força e criatividade”. 

 

3.6 Um olhar sobre os profissionais de saúde 

No intuito de sabermos se a experiência da U.T.rIso interfere de algum modo 

no trabalho dos profissionais de saúde, elaboramos questionário simples de perguntas 

fechadas e abertas  onde os  participantes eram convidados a colocar nome setor  

profissão e tempo de exercício das atividades. Participaram 12 profissionais que 

atuavam no hospital, e tinham entre 3 meses a 26 anos de serviço. 

Perguntamos na sexta questão se os palhaços interferiam de algum modo no 

serviço realizado por eles, e na sétima, como seria esta interferência sendo as respostas 

da primeira pergunta; sim, não, não sei, e da segunda: positiva, negativa, atrapalha, 

atrapalha um pouco, não atrapalha. Concluiu-se que 60% das respostas na primeira 

alternativa, afirmavam que “sim”, e na segunda 40% marcaram forma positiva . 

Na oitava questão a pergunta foi: Que relação você faz com a figura do palhaço 

no hospital ? Tendo como respostas: tudo a ver, nada a ver, positiva, negativa, não sei. 

90% das respostas afirmam que a figura do palhaço é vista de forma positiva. 10% 

acham que tem tudo a ver. 



62 

 

Sendo assim, constatamos aqui que existem interferências causadas pela ação 

dos palhaços quando estes atuam junto aos profissionais de saúde, e que essas 

interferências se dão de forma positiva e não atrapalham o trabalho com os pacientes. 

Na questão numero quatro perguntamos como você vê a atuação dos palhaços 

da U.T.rIso no hospital? Por ser um questionamento aberto, transcreveremos aqui as 

principais respostas: 

“Muito útil e importante para as crianças” (MÉDICO); 

 

“É de extrema necessidade já que fazem parte da nossa família 

alegrando e deixando os pacientes mais confortados” (AUXILIAR 

ADMNISTRATIVO); 

 

“Muito bom, eles trazem um pouco de alegria para todos os pacientes 

do setor que lutam diariamente pela vida, e encontram conforto com 

esses maravilhosos palhaços” (TÉCNICA EM ENFERMAGEM); 

 

“Construtiva, divertida, importante para as crianças e 

adultos.(recreativa)” (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); 

 

“Da melhor forma possivel, pois vejo uma melhora no comportamento 

das crianças” (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); 

 

“Muito importante para a interação e alegria principalmente dos 

pacientes internos” (AUXILIAR ADMNISTRATIVO); 

 

“Tiram as crianças pacientes e adultos da monotonia por alguns 

instantes” (RECREADORA); 

 

“Com bom-humor levanta o alto estima dos pacientes pequeninos 

(crianças) e dos adultos também, com alegria sorriso e brincadeiras” 

(AUXILIAR ADMNISTRATIVO); 

 

“Claro, traz alegria” (OFICIAL ADMINISTRATIVO); 

 

“É um trabalho muito bom pra crianças” (RECREADORA). 

 

 

Concluímos então que, analisando o relato dos profissionais que trabalham no 

setor de Oncologia do HUSE, a atuação dos palhaços da U.T.rIso , é considerada como  

um trabalho importante,  construtivo, que por alguns instantes transforma a monotonia 

do ambiente, na interação com eles próprios, pacientes, crianças e acompanhantes. 
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No questionamento aberto de numero cinco, queremos saber se o profissional 

percebe alguma diferença no comportamento dos pacientes após a visita dos palhaços, 

ao que responderam: 

 

“ficam mais tranqüilos e aceitam melhor o tratamento” (MÉDICO); 

“Sim, o sorriso a alegria faz muito bem como já falei eles faz parte da 

família” (AUXILIAR AMINISTRATIVA); 

“sim eles ficam mais animados e dispostos para enfrentar as 

dificuldades” (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); 

“Sim ficam mais contentes e relachados” (TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM); 

“Todas as crianças ficam alegres contentes e até esquecem o que estão 

passando” (TÉCNICO EM ENFERMAGEM); 

“Com certeza, e para melhor, é só ver o rostinho feliz das crianças e o 

brilho nos olhos” (AUXILIAR ADMNISTRATIVO); 

“Sim, eles ficam bem humorados e abrem um sorriso, o qual não se vê 

neles no dia a dia, só de estar neste setor é constrangedor” 

(AUXILIAR DE ENFERMAGEM); 

“Com certeza, o sorriso dos meninos mesmo com a dor assim que os 

vêem” (RECREADORA); 

“Sim” (AUXILIAR ADMNISTRATIVO); 

“Sim, ficam bem animados” (AUXILIAR ADMINISTRATIVO); 

“Claro traz alegria” (OFICIAL ADMNISTRATIVO); 

“Antes e depois só alegria” ( RECREADORA). 

 

Pela analise das respostas, afirmamos que a intervenção da U.TrIso para os 

profissionais da saúde, reflete no comportamento das crianças internas da oncologia, de 

forma positiva, deixando-as mais tranqüilas, animadas e dispostas aceitando melhor o 

tratamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através desta pesquisa, constata-se que a atuação do palhaço em hospital é 

uma atividade relevante que veio para ficar.  Ela se firmou no país, após o advento de 

sucesso do trabalho dos Doutores da Alegria. A cada dia ganha corpo, situando-se como 

uma nova perspectiva artística voltada para o contexto hospitalar. Por conta deste 

crescimento, e por ter a saúde como palco destas intervenções, buscou-se dados que 

comprovassem esse fato. 

 Segundo fontes da pesquisa, 23 estados brasileiros confirmam a presença 

destas ações, onde 35,3% destas iniciativas são constituídas por integrantes-palhaços 

com formação em artes cênicas, onde 24,6% já são atores formados por alguma 

instituição de ensino (academia ou cursos técnicos de teatro), 45,6% possuem 

integrantes que passaram por cursos específicos da linguagem do palhaço. 

Isso demonstra que existe uma preocupação por parte dos grupos com relação a 

qualidade de suas atividades, o que se faz evidente através dos dados que comprovam 

uma certa constância da capacitação no quadro de seus atores. Essa formação segundo 

Masetti (2001) é de fundamental importância, pois o palhaço no hospital atua sobre a 

influência de uma lógica clownesca. 

Por conta disso faz-se necessário destacar a importância do trabalho 

desenvolvido pela  U.T.rIso  no exercício  do oficio do palhaço que se acha inserido no 

espaço do hospital. Constata-se que todas as formas de entendimento que servem para 

situá-lo dentro deste universo são válidas, pois constituem uma forma de valorização da 

sua figura, que até pouco tempo, tinha na marginalização uma característica de 

referência, sendo hoje respaldada como exemplo de cidadania no cenário social. 

A formação do ator, levada em conta, através da estatística da pesquisa do 

Centro de Estudos Doutores da Alegria, colocou a U.T.rIso, como primeira ação 

desenvolvida por palhaços-atores registrada na época (2003) em Sergipe. Hoje 

constatamos dentro deste estudo, o crescimento desta atividade em Aracaju. Esta 

investigação possibilitou a oportunidade de entrar em contato com novas iniciativas 

semelhantes que despontam na mesma unidade de saúde o HUSE. 
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 Analisando os procedimentos de ação de cada uma delas, verificou-se que são 

formadas por profissionais ou estudantes da área de saúde, um dado interessante, que 

traz a reflexão de que a ludicidade e a teatralidade a cada dia vão ganhando importância,  

sendo hoje um incentivo a mais, para o desenvolvimento da prática de ações 

humanitárias em outras áreas do campo do conhecimento. 

Importante frisar que a atuação dos palhaços se estende aos pais, 

acompanhantes e principalmente profissionais de saúde no HUSE. A estes a pesquisa 

fez abordagens para saber deles se o trabalho feito pelos palhaços interferiam de algum 

modo em suas funções, já que a aparição dos mesmos se dá quase sempre no mesmo 

momento em que estes profissionais executam suas funções. 

Ficou constatado que realmente a ação da U.T.rIso interfere nos procedimentos 

destes profissionais. Dos entrevistados, 60% afirmam que existe uma interferência e que 

esta se dá de forma positiva, para 40% destes as ações não interferem, e 90% vêem a 

presença do palhaço no hospital de forma positiva. Isto vem demonstrar que o trabalho 

artístico do grupo não tem pretensões terapêuticas, respeitando profissionais de saúde e 

pacientes. 

 Por conta dos 13 anos de atuação da U.T.rIso, enfatizada na técnica do teatro 

clown, procurou-se investigar, qual a contribuição deste projeto para a formação dos 

seus atores, que utilizam esta técnica na construção da relação do palhaço com a criança 

hospitalizada. É fato para os seus integrantes, que o entendimento para a ação no 

hospital se deu após o curso do Solar da Mimica em São Paulo. Este contato 

possibilitou aos atores uma incursão ao psicologismo desta personagem.  

Como bem disse o ator Flávio Porto em entrevista na seção 3 dessa 

monografia, é uma visita aos próprios domínios que pode “abrir portas” para um local 

nada agradável. Não se trata de ir em busca de uma personalidade estranha a nós mas, 

uma oportunidade  para poder encarar e assumir as próprias falhas. Fazer isso na frente 

de outros pode ser para muitos um processo desgastante e doloroso. È um momento 

necessário que segundo Burnier (2009) viabiliza o encontro do ator com o seu clown. 

Segundo relato dos atores do grupo, esta experiência possibilitou o 

entendimento da utilização do nariz do palhaço como um indicativo de subjetividades 
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concebidas a partir do desvelamento particular de emoções. Ele orienta o ator na sua 

busca pelo estado de palhaço. Salienta-se ainda que a técnica incorporada e 

desenvolvida particularmente pelo ator é superior, não estando limitada apenas ao 

simples uso deste artefato. 

            Fazendo uma análise abrangente do signo, o nariz do palhaço na atualidade, 

também se confirma como uma simbologia de protesto. Está sempre presente em 

demonstrações do descontentamento das comunidades, insatisfeitas com a falta de 

compromisso dos seus lideres. Por meio dos registros da imprensa vemos narizes 

vermelhos surgirem em praças, instituições públicas, empresas, universidades, ruas e 

avenidas de todo o país. 

 Presume-se assim que este signo reflete atualmente uma ascensão da figura do 

palhaço, que sai de uma condição pejorativa e alienada, das praças e sinaleiras para o 

campo da ação social, utilizando a sátira como representação das indignações, das dores 

e dos anseios do povo, sendo então o riso uma forma mais amena de protesto às mazelas 

sociais.  

Comprovando essas afirmações, citam-se as eleições diretas do ano de 2010 onde 

pela vontade popular o cidadão Francisco Everardo de Oliveira Silva (1965) de nome 

artístico “Tiririca”, palhaço desde os 8 anos de idade e nascido na cidade de Itapipoca  

Ceará, foi eleito o deputado federal mais votado em toda a história de São Paulo.   

Machado (2010, p.1) no portal Uol eleições,vai relatar que: 

[...] 2010 pode ficar lembrado como o ano que o Brasil elegeu um 

palhaço de verdade para o congresso nacional [...] A campanha de 

Tiririca caracterizou-se pelo deboche, virou misto de sucesso e 

polemica na internet e tema de todo tipo de discussão, dos debates 

intelectuais a conversas de boteco [...] 

Observa-se aqui, que apesar de ser um fato inusitado, a primeira eleição de um 

palhaço não constitui uma mudança no cenário político nacional, mas causa uma série 

de reflexões sobre ele.  Não nos convém julgar o mérito do político, nem estabelecer se 

sua eleição foi apenas uma forma de protesto da sociedade.  O que nos cabe é perceber 

que mesmo enquanto “representante do povo”, o palhaço sempre será um anti-

herói,assim como as figuras literárias de Policarpo Quaresma e Macunaíma, e que este 

fato estará registrado para sempre na historia oficial do país. 
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 Para Wuo (1999) a solidão, a tristeza, a liberdade, a dor, a alegria, são os 

sentimentos representados por trás da figura do clown, sentimentos que mostram sua 

humanidade. Podemos supor que por conta disso, há de alguma forma uma identificação 

para aquele que se propõe a colocar o seu nariz.  Essa “humanidade” representada no 

nariz vermelho revela uma dicotomia: ao mesmo tempo em que evoca o lirismo também 

confronta a realidade, abrindo caminho para atentar-se ao aos fatos sociais ao seu redor.  

Isso ocorre quando o clown vai de encontro às instituições brincando com seus 

valores oficiais, como exemplo disto, cita-se a sua chegada aos hospitais. O palhaço é 

imperfeito e não tem vergonha disso, busca na sua imperfeição o caminho para a 

aproximação com o paciente. Ele é estranho ao hospital, assim como tudo no hospital é 

estranho ao paciente.  

Segundo Massetti (2001) a linguagem da arte é contemplativa, o palhaço 

através do seu corpo tem o comprometimento de responder com sua espontaneidade às 

situações, propostas, erra e transforma esse erro em risadas. Por conta disso se faz 

necessário uma lógica clownesca para que a comuniação entre ele e a criança assistida 

seja bem estabelecida. 

Foi observado no trabalho da U.T.rIso a partir da vivencia no Solar da Mímica, 

que os atores através dos seus relatos e interpretações particulares, passaram por iguais 

momentos de angustias, medos, decepções, descobrindo que a exposição do ridículo era 

segundo o ator Flávio Porto, a “transposição de muralhas concebidas pela sociedade”, 

que quando ultrapassadas permitiam ao ator um contato mais próximo com o 

pensamento de quando era criança, ou seja, permitir-se ao jogo do faz-de-conta, brincar 

sem mágoas, sem medos, sem culpa. 

Nas observações das próprias introspecções dos atores sobre momentos difíceis 

dentro da iniciação, ou mesmo nas ações que foram conduzidas no HUSE, chegou-se à 

conclusão que a fundamental essência motivadora do trabalho não reside apenas na 

intenção de provocar o riso ou assegurar momentos de alegria, mas reside em um ponto 

crucial que resume o aprendizado do grupo neste processo na descrição da atriz 

entrevistada  Fátima Basto: “[...]na fragilidade da dor reconhecemos o ser humano na 

sua  essência[...]”   
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É na cena, no contato com a criança no hospital que o ator se completa, é este 

contato que motiva o palhaço pelo fato do mesmo não deixar-se compadecer na tristeza, 

tentando uma conexão com o que nela existe de saudável, inclusive de saber sorrir 

quando é rejeitado, ou o mais grave, sublimar a dor da perda. São as superações das 

adversidades que são comuns ao ambiente de trabalho destes palhaços, a principal fonte 

de inspiração das interações. 

            Uma das maiores contribuições da U.T.rIso para os seus atores , foi ter 

proporcionado através do trabalho em grupo,  momentos únicos e reveladores  

mostrando aos seus componentes um aprendizado que vai além do fazer teatral trazendo 

um grande e importante significado às vidas dos mesmos, o que comprovam as palavras 

da atriz Fátima Basto, 

Desafiador é a primeira palavra, pois em grupo temos oportunidade de 

percebermos a nós mesmos através do outro, e isto é crescimento. É 

importante o aprendizado que um grupo traz. Compreender o que 

existe no outro que nos incomoda ou atrai, saber qual o momento de 

ouvir e de falar, desenvolver a virtude da paciência, lutar pelos 

mesmos ideais, ter esperança, confiar que não está sozinho, sorrir e 

chorar junto... são vivências que somente compartilhando traz sentido 

a vida e justifica a dor e alegria de dividir momentos e experiências. 

  

              Portanto, conclui-se que a experiência da linguagem do palhaço para os atores 

da U.T.rIso possibilitou uma ruptura de paradigmas tanto sociais como pessoais, 

levando os mesmos a desenvolver a sensibilidade  de poder enxergar-se no outro  

através desta prática de relações interpessoais dentro do hospital e fora dele, 

demonstrando com isso, que a grande contribuição deste projeto para a formação dos 

seus atores, vai além do aprendizado didático, ou de uma experiência artística. É uma 

lição de vida.  

Masetti (2001, p.31 apud Wuo, 1999, p.21) vai citar que “O nariz vermelho 

revela o ser humano que tem emoções, sentimentos dilatados e que reage a eles por 

meio de seu corpo, isso é o que chamamos dar corpo a essas emoções”.  

O autor tentou ser o mais coerente possível nesse trabalho mas segundo 

Gunther(2006) a pesquisa qualitativa admite ainda certo envolvimento emocional entre 

o pesquisador e o seu tema. Difícil também foi a caminhada em busca de bibliografia 
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sobre o assunto, Isso nos mostra, que este assunto é ainda relativamente novo, em 

contraposição ao estudo sobre o palhaço e sua função no oficio do picadeiro do circo.   

A intenção do Autor foi de proporcionar uma perspectiva de ampliar os 

entendimentos sobre a U.t.rIso, e acrescentar algum elemento novo dentro do campo de 

pesquisa sobre as artes cênicas sergipanas, já que esta é uma ação pioneira no estado, 

sendo também, uma contribuição artística dentro  da área da saúde. 

Com isso, afirma-se que a pretensão deste trabalho não é instaurar uma imposição 

na prática desta atividade por qualquer iniciativa, pois acreditamos que todas elas são 

merecedoras do nosso reconhecimento na recondução do enfermo ao que dentro dele há 

de mais saudável, nem de resumir esta pesquisa a um guia pessoal sobre o assunto, mas 

de apontar aos que por ela se interessarem, um meio de investigação, informação, ou 

busca de novas possibilidades sobre o assunto, oferecendo aos estudantes de teatro mais 

um instrumento para futuras pesquisas. 

  Para o grupo fica a proposta de buscar nesta experiência um meio termo, que 

tenha adequação com as possibilidades do grupo em Aracaju, que deve ser muito bem 

estruturado em sua conduta,  servindo de referencia como metodologia para o processo 

de formação de novos integrantes, ou até poder ser oferecido como uma oficina para a 

comunidade em geral. 

Esta experiência serviu para que o autor pudesse elencar diversas interações que 

até então se davam de forma despercebida, o que será muito útil servindo de material 

para ser melhorado e utilizado nas interações do grupo dentro do HUSE. Observa-se que 

esse também seja um primeiro passo para novas investigações, podendo até num futuro 

próximo, discutir a possibilidade de formar um grupo de estudos para desenvolver 

pesquisas e projetos artísticos sobre esta área. 

 Espera-se aqui, contribuir com a valorização das artes cenicas em nosso estado, 

para o curso de licenciatura em teatro da UFS, e de igual modo para o reconhecimento 

da figura do palhaço, o representante  mais significativo da cultura circense, que por sua 

costumeira ingenuidade sempre nos remete à infância, e resgata o que de mais saudável 

existe em todos nós através da alegria. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 - FOTOS, IMAGENS E MATERIAS DE JORNAL 
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14/06/2012 - 18:51 

Hemocentro homenageia doadores de sangue 

sergipanos 
A ação foi realizada no Centro de Hemoterapia de 
Sergipe 

Um dia com homenagens e agradecimentos pelo ato 

solidário da doação de sangue marcou a comemoração 

do Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado nesta 

quinta-feira, 14. A ação realizada no Centro de 

Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade gerida 

pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) em 

parceria com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), 

ambas vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde 

(SES), reuniu gestores da saúde do Estado, servidores 

e os doadores. 

Contribuição 

A celebração contou com a animação da UTRiso, com um grupo de doadores composto de 

cerca de 50 integrantes da Associação Gloriense de Doadores de Sangue, oriunda do 

município de Nossa Senhora da Glória. Estiveram presentes também o deputado estadual, 

João Somariva Daniel, doadores de Capela e do Movimento de Trabalhadores Sem Terra 

(MST). 

 

 

 

 

http://www.infonet.com.br/saude/ler.asp?id=129625:  Acesso em 24 de março de 2013 às 

22:40 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: SES) 

http://www.infonet.com.br/
http://www.infonet.com.br/sysinfonet/images/secretarias/Saude/grande-diadadoa%C3%A7%C3%A3o_SES_14062012.jpg
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ANEXO 2- Questionário para Atores 01/11/2011 

1º Qual é a sua vivencia teatral? 

2º O que lhe motivou a fazer parte desse trabalho? 

3º Possui outras habilidades artísticas? 

4º Como concebeu a sua personagem e como se chama? 

5º Qual o perfil da sua personagem? 

6º Qual o critério de concepção do seu trabalho no hospital? 

7º Pra você como é trabalhar em grupo ? 

8º Como se sente fazendo parte desse trabalho? 

9º O que a U.TrIso significa pra você? 

10º Faria ou já fez visitas sozinho? Como se sentiu? 

11º Passou por algum momento de dificuldade atuando no Hospital? 

12º Cite uma abordagem que não deu certo. 

13º Como você reage quando isso acontece? 

14º Cite uma interação de sucesso. 

15º Como exerce o controle emocional numa situação de crise? 

16ºAté onde deve chegar o envolvimento da sua personagem com 

o paciente e sua família? 

17º Como é enfrentar uma situação de perda? 

18º Como é a relação com os profissionais de saúde? 

19º Como se sente após tirar o nariz? 

20º Que lições você leva dessa experiência? 
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QUESTIONARIO PARA ATORES 2 

 

1. O que é ser um clown? 

2. Por quê resolveu optar por este tipo de atuação? 

3. Como foi a experiencia de encontro com este tipo comico? 

4. Como foi essa vivencia para você? 

5. O que mais lhe encomodou no processo? 

6. O que voce descobriu com este processo? 

7. Como foi vivenciar isto em grupo? 

8. O que mudou no seu trabalho com a u.triso depois disso? 

9. Adotaria este metodo paracapacitar outros atores para o grupo? 

10. Qual seria  a sua proposta metodologica para que isso ocorra? 

 

 

 

 


