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“Ser um ator significa, então, doar-se. E é nesse 
“se”, nesse pequenino pronome oblíquo, que está 
a beleza de sua arte. O presente que o ator deve 
dar a plateia, o objeto direto que complementa o 
verbo dar, é a própria pessoa do ator. (...) E para 
isso é preciso coragem: coragem para buscar essa 
vida, coragem para buscar esse presente e, além 
de tudo, coragem para doar esse presente, sem 
restrições e sem medo. O ator deve ser o objeto 
direto da doação: ele dá sua vida, materializando-a 
através da técnica. ” 

Renato Ferracini 
A arte de não interpretar como poesia corpórea do ator
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Olá queridos leitores,
Esse relatório vai tratar dos acontecimentos que 

tivemos no ano de 2019, ano que completamos 7 anos 
de existência, período muito importante para nós, porque 
marcou um ciclo importante de projeto para todos e todas 
que fazem parte desse sonho, que nos ajudaram e ajudam 
a desenvolver esse projeto.

Nesse ano conseguimos nos aproximar ainda mais 
dos nossos patrocinadores, que depositam em nós e no 
nosso trabalho, os recursos que produzem. Esse é um ato 
importante de confiança e partilha, sem isso talvez não 
conseguiríamos executar esse sonho da forma com que 
ele existe.

Conseguimos encontrar novos palhaços e palhaças 
que desenvolvem esse ofício tão mágico e singular, e 
junto com eles aprendemos um pouco mais sobre as 
diversas formas de fazer palhaço. As trocas que tivemos 
nesse ano foram importantes também, para nos situarmos 
e entendermos que essa caminhada não tem volta, que 
a pesquisa da linguagem da palhaçaria não termina 
nunca, ela é um horizonte no infinito para onde devemos 
caminhar.

Tivemos a importante missão de encontrar em todas 
as visitas, nossos pacientes, seus familiares e a equipe 
hospitalar, podemos dizer que em cada encontro nos 
tornamos mais humanos, cada exercício de empatia que 

desenvolvemos é um momento de nos construirmos e de 
nos situarmos no mundo.

Encontramos a comunidade nesse processo todo, 
porque achamos importante nos abrir para que não só 
as pessoas hospitalizadas e hospitalares nos vejam, nós 
fazemos parte da comunidade, e de certa forma ela 
também faz parte de nós, é como um corpo humano e 
seus órgãos, um não funciona bem deslocado do outro, 
precisamos estar todos unidos.

E dentro de tudo isso que aconteceu, também é 
importante refletirmos, esse relatório é a reflexão, o 
espelho das nossas ações, assim, fica mais claro os 
caminhos que desejamos trilhar daqui por diante, porque 
os projetos não param, o horizonte está lá adiante sempre, 
e os nossos anseios estão sempre em movimento. Somos 
artistas e apresentamos ao mundo nossas inquietações, 
e a inquietação principal que temos nesse momento é 
que precisamos humanizar as relações entre as pessoas, 
e estamos dispostos a ser a ponte desse processo todo, 
acreditamos que com o fazer artístico isso é possível.

Enfim, desejo que recebam um pouco do que fizemos 
através dessas fotos, relatos e gráficos, assim como foi 
compartilhado essas possibilidades conosco, estamos 
compartilhando com vocês os resultados de um trabalho 
realizado com amor, respeito, profissionalismo e com arte.

Boa leitura.

Vinicius Eduardo Bourckhardt 
Coordenador Geral - Dr. Chicote 

Prefácio
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Nesses 7 anos trabalhando como palhaços 
dentro dos hospitais, já tivemos contato com 
crianças, adolescentes, adultos e idosos em 
diferentes situações. E todas as situações que 
vivemos dentro dos hospitais nos tocam e acabam 
ressignificando para nós a relação com a saúde, 
com a doença, com a vida e com a morte. 

Sabemos que muitas vezes a gente é negligente 
com a nossa saúde, que a gente vai protelando até 
que pode aquele exame chato, que a gente tem 
vergonha, que a gente fica incomodado, que dói. 

Sabemos que muitas vezes a gente é negligente 
com a nossa saúde deixando para lá uma situação, 
falta de tempo, falta de dinheiro, MEDO do 
diagnóstico. A gente sabe que isso tudo não é o 
ideal, a gente sabe, mas a gente reluta demais. 

Muitas pessoas têm medo de ir no médico e 
dizem assim: - Ah quem procura acha! 

E na verdade na maioria das vezes achar alguma 
coisa em tempo de curar é bem melhor que achar 
tarde. E mesmo quando tarde, a gente percebe 
que sempre há a esperança e a gente vê as pessoas 

lutando pela vida diariamente, de todos os lados, 
pacientes, familiares e a equipe também.

A saúde realmente é muito preciosa, e porque 
será que a gente descuida tanto dela? Nosso corpo 
e mente são o que nos permitem agir, reagir, criar, 
sonhar e realizar. Desde que a gente nasce corpo 
e mente não param de funcionar, mesmo quando 
a gente dorme, eles não param de funcionar. 

Logo, é preciso fazer a manutenção desse 
equipamento todo! E na maioria das vezes a 
manutenção é mais simples do que se imagina.

Dormir bem. Comer de forma mais saudável. 
Ter bons relacionamentos. Fazer alguma atividade 
física que você gosta. Fazer alguma atividade 
que você gosta e que faz seu coração vibrar. 
Amar e ser amado (a). Ouvir mais música. Dançar 
mais. Expressar seus sentimentos de forma 
saudável. Tentar não guardar mágoas. Ajudar as 
pessoas. Trabalhar em algo que lhe dê prazer, ou 
descobrir o prazer no seu trabalho. Cuidar da sua 
espiritualidade. Ler, estudar, escrever, colocar o 
cérebro para funcionar. Fazer check-up de saúde. 

Viva bem, agora! Já!
Michelle Silveira da Silva
Diretora Artística – Dra. Barrica 



9

Uma terapia vai muito bem para todo mundo. 
Viver “de boas”.

Quanto mais autocuidado a gente tiver é 
melhor. Autocuidado é cuidar de si. E se apesar de 
termos feito tudo isso ainda pararmos num leito 
de hospital, lá pode-se aprender e ensinar muito. 

Que nenhum momento da nossa vida seja em 
vão, sem que se aprenda, evolua e leve um monte 
de gente se evoluindo com a gente. 

E se for você no leito de hospital, ou em 
tratamento de alguma doença, mantenha o bom 
humor o máximo que você puder, chore quando 
tiver vontade é bom lavar a alma, acredite na sua 
recuperação, descubra o que pode fazer nesse 
tempo que vai te ajudar a se recuperar mais 
rápido: pensar, meditar, uma lista de coisas que 
vai fazer (e que já devia ter feito, né?), escrever, 
fazer planos, fazer fotos, fazer poesias, fazer um 
diário, fazer crochê, contar histórias, ouvir histórias, 
simplesmente descansar o corpo e a mente, assistir 
novela, filme, ouvir música...

Foque-se no que está saudável em você! O que 

é doente os médicos e médicas e a equipe toda 
está fazendo. Faça a sua parte! 

E se for um familiar ou amigo seu no leito de 
hospital, ou em tratamento de alguma doença, 
trate-o com bom humor, conte histórias do 
mundo lá fora, dê preferência aquelas histórias 
engraçadas, românticas, de lutas, de piratas, de 
ação, até histórias da carochinha, menos as de 
doença, de morte e de tragédias, por favor. Faça 
o possível para que a pessoa leve sua vida normal, 
não a impeça de fazer comida, limpar alguma coisa, 
mexer no jardim, comer uma comida que goste, 
sair para passear. Grave suas músicas preferidas e 
dê para ela! Lembrem de coisas boas e divertidas 
que fizeram e pretendem fazer! Planejem uma 
viagem! Leve-a no cinema! Leve-a no rio! Leve-a 
para um piquenique! Leve-a para uma aventura! 
Descubra o que faz o coração dela vibrar e faça-o 
vibrar. 

Viver enquanto se está doente, enfrentando 
uma doença é o melhor que se pode fazer. 

Viver com a maior qualidade de vida possível!

R E L AT Ó R I O  D E  AT I V I D A D E S  2 0 1 9  •   D O U T O R E S  R I S O N H O S
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Dra. Barrica e Dr. Chicote estavam realizando a 
visita ao Hospital Regional do Oeste, e no percurso 
que leva a Quimioterapia, passaram pela recepção 
da Neurologia, e foi ali que a mágica aconteceu. 

Sentado bem no cantinho direito da sala estava o 
Wellington acompanhado de sua mãe. A sala estava 
lotada e entre adultos umas 6 ou 7 crianças, uma 
delas era o menino. Enquanto interagíamos com o 
público, em especial com as crianças, observei que 
ele olhava pra baixo, então resolvi direcionar a fala a 
ele. A mãe me respondeu: - Ele não enxerga.

E ali o caminho começou a se desenhar para mim.
Convidei o Dr. Chicote para cantarmos uma 

música para o público, pensando em integrar 
Wellington na brincadeira, já que não via, podia nos 
ouvir. E começamos: - “Feiticeira como a rosa, tão 
formosa...” e comecei a ver que o menino começou 
a se projetar na cadeira, já não estava cabisbaixo e 
agarrado na mãe, já estava todo curioso, escutando 
e tentando reconhecer o que estava acontecendo ali. 
Ora, a sala estava tão quieta até aquele momento. 

Depois que cantamos, pedi licença para a menina 
que estava sentada na frente dele, me ajoelhei na 

cadeira e comecei aquela conversa boba de sempre 
e perguntei se ele queria me conhecer. Achei que 
queria e toquei na sua mão, trouxe até meu cabelo, 
minhas antenas, meu nariz e comecei a me descrever 
para ele. 

- Porque você tem esse nariz desse jeito? Disse 
ele puxando de leve meu nariz.

- Eu sou uma palhaça e palhaças tem narizes 
grandes assim.

As mãozinhas curiosas que antes pareciam querer 
arrancar a peruca, o nariz, as antenas, se acalmaram 
e agora tocavam sentindo, reconhecendo a palhaça. 

Depois Dr. Chicote se apresentou a ele também e 
saímos deixando adesivos com nossas fotos, para as 
crianças presentes e para a mãe do Wellington que 
parecia também uma criança de tão feliz.

Nesse dia, nesse momento do meu encontro com 
o Wellington, eu tive a sensação que um parêntese 
de abriu para nós, que uma nova dimensão de jogo 
se criou e lá eu fui, junto com o menino, cheio de 
curiosidade de saber o que era uma palhaça. Eu não 
fiquei pensando naquela sala lotada de gente a me 

A Arte ilumina
Michelle Silveira da Silva
Diretora Artística – Dra. Barrica 
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olhar, eu estava focada mesmo era no menino que não 
me via, mas me sentia. 

As mãozinhas andavam pela peruca, pelas antenas, 
pelo nariz, a minha voz brincava com ele e do lado, 
a mãe. A mãe com um sorriso imenso me ajudava 
a conduzir as mãozinhas curiosas do menino. Me 
socorria para ele não arrancar tudo de uma vez.

E nesse momento eu tive mais uma vez a certeza 
do poder transformador da arte, e me certifiquei mais 
uma vez da escolha que fiz, ser uma artista, ser uma 
palhaça. 

A arte além de tantas outras funções, tem o poder 
de iluminar o que é escuro em nós e no outro, e através 
dela nós jogamos luz naquilo que é escuridão para nós 
e assim acabamos por iluminar o mundo. 

Ao iluminar a escuridão do olhar do Wellington eu 
me iluminei profundamente. 

E se você me perguntar como deu-se a iluminação, 
eu só poderei recorrer ao grande dramaturgo brasileiro 
Ariano Suassuna, que na voz de Chicó nos diz:

“Não sei, só sei que foi assim!”
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Quando os Doutores RiSonhos começam suas 
visitas no hospital, aquele ambiente rodeado de 
fragilidade e sofrimento dá lugar para a brincadeira. 
E, assim, por mais inusitado que pareça, naquele 
lugar e naquele momento, “a gente fica mais 
perto da vida”. 

Como produtora do grupo, eu tenho o 
privilégio de assistir de camarote os encontros 
e as conexões que são estabelecidas com 
pacientes, acompanhantes e equipe dos hospitais. 
Acompanhando as visitas já vi muitas coisas 
acontecendo. Mas o que mais me impacta é ver 
um adulto “sonhando acordado”. Ver um adulto 
se entregando para a fantasia é surpreendente, 
porque abre-se uma outra realidade onde brincar 
é possível, mesmo num hospital. Ver alguém, 
seja um adulto doente, muitas vezes com dor ou 
ainda um acompanhante ansioso por notícias, 
se permitindo sonhar é uma das coisas mais 
arrebatadoras que este trabalho me traz. 

Numa das visitas havia um senhor idoso que 
aguardava o transporte para a sua cidade. Então, o 

Dr. Chicote e a Dr. Barrica resolveram dar um carro 
pra ele não precisar ficar esperando o motorista e 
assim ele poderia ir embora a hora que quisesse. 
Fizeram um teste pra ver se ele dirigia bem, fizeram 
a revisão vitalícia da sua carteira de motorista e no 
final ainda deram um avião pra ele chegar mais 
rápido em casa. Ver aquele senhor embarcando 
na fantasia foi umas das coisas mais lindas que eu 
já vi. Eles seguiram a sua visita e eu fiquei ali vendo 
aquela cena. Vendo um senhor que continuava 
brincando de carrinho na sua perna, com um baita 
sorriso no rosto, afinal de contas não é todo dia 
que se ganha um carro e um avião, não é mesmo?

Aprendi com os Doutores RiSonhos que 
brincar minimiza o peso da hospitalização, reduz 
o estresse no paciente, no acompanhante e na 
equipe de colaboradores. E, com certeza, ajuda 
na recuperação física e mental das pessoas que 
estão no hospital.

Porque com os Doutores RiSonhos eu aprendi 
que alegria é sim remédio!

Camila Pauline Miotto
Produtora 

Alegria é remédio sim
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Trabalho na área de design e marketing há um 
belo tempo. Admito que o momento em que você 
vê uma campanha no ar, com suas ideias expostas 
em grandes outdoors é sempre uma emoçãozinha. 
- “Olha lá aquele varejo que a gente virou a noite 
construindo estratégia e layout!” - É bem legal seus 
“filhos” sendo exibidos por aí, mais ainda quando 
o cliente dá feedback dizendo que foi efetiva, que 
vendeu bem. Mas sabe, com o passar de uma 
década eu comecei a questionar o impacto disso 
no mundo, se toda a energia em comercializar 
produtos não seria leviana, já que tem muita coisa 
(ao meu ver) em que eu poderia dedicar tempo 
e capital intelectual. A partir disso, passei a me 
questionar e mudei alguns comportamentos ao 
entender que minhas decisões afetam o ambiente 
em que vivo, tornando-as mais conscientes. Saí 
de agências, me demiti da empresa e todas essas 
questões foram se encaixando. Questionei por 

muito tempo o tipo de trabalho que desenvolvia, 
mas ainda o via como uma ferramenta potencial 
como agente de transformação. Foi então que 
tudo se conectou. Quando tive a oportunidade 
de atuar junto de projetos e iniciativas como os 
Doutores RiSonhos.

Presenciar profissionais que se dedicam em 
aprimorar-se de maneira constante em busca da 
transformação e bem-estar coletivo e descobrir 
que empresas apostam e viabilizam recursos para 
sua sustentabilidade é incrível. Através das visitas 
ao hospital e nossas longas conversas, este projeto 
se tornou a concretização dessa que eu acreditava 
ser apenas uma utopia de minha cabeça.

Além de todo o lindo trabalho de humanização 
hospitalar e de formação esses lindíssimos seres/
palhaços também iluminaram a minha profissão! 

Obrigada por me permitirem fazer parte.

Carla Chiavini
Marketing e planejamento 

Transformar trabalho 
em alegria
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Quando encontrei a Michelle e o Vinícius pela 
primeira vez, foi por conta de um outro trabalho 
relacionado à palhaçaria, eu ainda não conhecia 
sobre o Projeto Doutores RiSonhos. Ficamos muito 
amigos e logo eu estava fazendo todo tipo de material 
que eles necessitavam. No início eram demandas 
pontuais: uma marca, uma papelaria, um folder... 
Aos poucos fui percebendo como o projeto ganhava 
corpo através dos registros e relatórios. Quando 
percebi, o trabalho com os Doutores RiSonhos se 
tornou um dos projetos principais de minha carreira 
como designer.

O projeto entrou em minha vida num momento 
de incertezas, de transições. Foi muito importante 
para mim, como profissional, me desenvolver 
juntamente com o projeto. Além do humor e do 
carinho com os quais os Doutores tratam a todos na 
equipe, foi trabalhando para o grupo que consegui 
entender o que significava um trabalho com 
propósito. Digo isso porque, na rotina do trabalho 
com design gráfico, muitas vezes não paramos pra 
pensar de que maneira abordamos as estratégias, 

de que forma influenciamos na vida das pessoas e, 
principalmente, como o ambiente de trabalho pode 
ser uma influência negativa à longo prazo.

Com os Doutores RiSonhos os planejamentos 
e estratégias tem como meta a humanização, não 
medimos o alcance de nosso trabalho em vendas, 
mas em sorrisos despertados. Tenho consciência de 
que são raros os projetos humanitários honestos, 
que realmente se preocupam com o bem estar 
das pessoas e que valorizam seus profissionais. Por 
isso me sinto muito privilegiado pela confiança e 
generosidade dos Doutores.

São quase sete anos de muito trabalho, muitas 
risadas, muitas reuniões por Skype e aúdios no 
WhatsApp, muitos finais de semana em que 
passamos distantes mas unidos pelo trabalho, pela 
vontade de crescer, de fazer mais.

Só tenho a agradecer pela alegria e satisfação 
com que redescobri meu trabalho através do projeto.

Começamos com pequenas demandas e hoje 
somos uma super equipe!Que venha muito mais 
estrada e muito mais sorrisos!

Trabalho com propósito
Miguel Vassali
Designer Gráfico
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Nós, da Looping Filmes, começamos a filmar os 
Doutores RiSonhos esse ano e, de todos os números 
que estão aqui neste relatório, o que nós ficamos 
mais curiosos para saber é: quantas florzinhas já 
foram entregues por eles nos hospitais?

Em cada expediente, pacientes, enfermeiros, 
técnicos e médicos ganham mimos para alegrar 
o seu dia. São adesivos com fotos dos RiSonhos 
ou palavras bonitas, aviõezinhos, passarinhos, 
dinossauros e as famosas florzinhas de plástico.

No nosso primeiro encontro com eles, ganhamos 
uma florzinha cada: uma amarela e outra laranja e 
agora elas nos fazem companhia nas nossas mesas 
de trabalho. É um pouquinho dos RiSonhos perto 
de nós todo dia.

Vimos que uma visita dos RiSonhos não é apenas 
uma visita. Aqueles minutos, que são para alguns 
a única alegria em meio a um tratamento difícil, 
podem durar uma eternidade, podem acender 
a esperança e trazer novo ânimo. As florzinhas 

em nossas mesas e em cima do computador da 
enfermaria, o adesivo na calculadora da enfermeira 
e no relógio da quimioterapia e a receita colada 
no guichê da moça que agenda as consultas são 
muito mais do que objetos quantitativos. São 
vestígios de um trabalho feito com muito amor, 
cuidado, empenho e sensibilidade. 

São lembranças de que a vida também pode 
ser leve mesmo nos seus momentos mais difíceis. 
São um carinho para a alma. Temos muito orgulho 
de compor essa equipe e ver em cada dia de 
trabalho o quanto esses Doutores contribuem 
para alegrar quem passa por eles. O poder de 
um encontro perdura para sempre. Mesmo se um 
dia essas florzinhas se perderem no caminho, a 
alegria e o riso continuarão vivos na memória dos 
nossos corações e de todos que têm o prazer de 
encontrar esses RiSonhos por aí.

Florzinhas ao infinito e além
Daniel Mayer e Fabiane Bardemaker
Looping Filmes
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Somos representantes da Escola de Psicodrama 
CriAAção de Chapecó-SC, e tivemos o prazer de 
trabalhar com os Doutores RiSonhos neste ano de 
2019. Psicodrama é uma abordagem criada em 
1921, por J. L. Moreno. “Drama” significa “ação” em 
grego, portanto Psicodrama pode ser definida como 
uma abordagem que investiga o sujeito através da 
ação. É um método de pesquisa e intervenção nas 
relações interpessoais, nos grupos, entre grupos ou 
de uma pessoa consigo mesma. Uma de suas teorias 
básicas é a Teoria dos Papéis, que estuda a forma 
que um indivíduo reage a uma situação específica 
onde outras pessoas estão envolvidas.

No decorrer de 2019 trabalhamos no 
desenvolvimento do papel de Palhaços dos Doutores 
RiSonhos, e também na configuração grupal deles. 
Realizamos 10 encontros:

1 - Realizamos uma avaliação diagnóstica através 
de um instrumento que nos informou os Sentimentos, 
Interesses, Necessidades e Preocupações do grupo;

2 - Mapeamos as relações grupais, com as 
proximidades e distâncias relacionais;

3 - Investigamos o Eu Privado de cada Palhaço;
4 - Trabalhamos com a espontaneidade e 

improviso do grupo;
5 e 6 - Trabalhamos com o Eu Privado que aparece 

no momento do exercício do papel profissional;
7 - Investigamos a forma de enfrentamento das 

dificuldades;
8 e 9 – Orientamos a gestão do grupo quanto ao 

enfrentamento das dificuldades relacionais;
10 - Avaliamos e encerramos o processo.
Trabalhar com os Doutores RiSonhos foi uma 

experiência de muita aprendizagem, onde fizemos 
trocas de modos de atuar para o bem-estar social. 

As dores humanas e grupais são as mais diversas, 
assim como são diversas as formas de intervir nas 
mesmas. Entendemos que o riso liberta, e libertos 
estaremos mais próximos de nossa condição 
humana, subjetiva e saudável.

Psicodrama e os 
Doutores RiSonhos
Wladineia Danielski, Sandra Saugo e Larissa Kammer
Psicólogas



21R E L AT Ó R I O  D E  AT I V I D A D E S  2 0 1 9  •   D O U T O R E S  R I S O N H O S



22

Arte de encontros

Em 2019 tive a oportunidade de atuar como 
palhaça profissional no grupo Doutores RiSonhos. 
Nesse ano, ao completar dez anos como palhaça e 
doze como pesquisadora de Teatro, pude trabalhar 
situada em um contexto estável, inserida em 
uma organização profissionalmente reconhecida 
por sua atuação na cidade e região. Tive, ainda, 
a oportunidade de acompanhar o trabalho de 
Michelle Silveira, uma referência sobre a palhaçaria 
no Brasil, desde perspectivas artísticas, formativas e 
de pesquisa.

O tema da palhaçaria hospitalar, central em minha 
pesquisa de Doutorado em Teatro pela UDESC (em 
andamento), passou a fazer parte de meu cotidiano 
desde um ponto de vista corpóreo. Desse modo, vivi 
mais de 210 horas de atuação palhacesca voltada 
para os públicos hospitalares no decorrer do ano de 
2019.

As relações e encontros desenvolvidos e 
positivamente efetivados com as pessoas em 
situação de hospitalização, seus acompanhantes, 
funcionários e equipe da Saúde demonstraram-se 

como principais objetivos do trabalho nos Doutores 
RiSonhos. Relacionar-se, dessa maneira, foi o mote 
central da atuação palhacesca vivenciada. 

Advinda de uma linha palhacesca técnica, 
apreendida junto ao grupo Doutores da Alegria 
(grupo que atua desde 1991 em SP), no qual fui 
aprendiz, investiguei maneiras de atrelar, aos 
encontros e relações algumas técnicas palhacescas, 
teatrais e circenses. O malabarismo, a mágica, a 
dança, quedas e tropeços e alguns repertórios 
musicais foram investigados como forma de 
aprofundamento das relações palhacescas nos 
hospitais, bem como a ampliação de sua gama de 
possibilidades por meio de recursos artísticos.

Trabalhar com os Doutores RiSonhos, 
desse modo, significou uma possibilidade de 
aprofundamento técnico, sensível e humano na 
palhaçaria que desenvolvo, somando aprendizados 
que extravasam os limites da máscara e impregnam-
se nas relações cotidianas, potencializando a alegria 
nos encontros.

Daiani Brum
Dra. Brum
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Meu encantamento com o trabalho dos Doutores 
RiSonhos é antigo, e ter a oportunidade de vivenciá-
lo no dia a dia como Doutora Milonga, tem sido 
momentos de muitas descobertas. 

Durante 1 ano eu pude sentir diretamente as 
experiências dos pacientes e familiares do setor 
de oncologia e quimioterapia do Hospital Regional 
do Oeste, onde meu pai fez todo tratamento de 
câncer. Eu acompanhava as consultas, as sessões de 
quimioterapia, as longas noites no leito da oncologia 
e todas essas experiências criaram uma importante 
bagagem que eu levo comigo nas visitas semanais 
nesses setores do HRO. 

Tenho muito respeito por cada olhar que recebo 
ali, porque sei que dentro dele tem histórias de 
alegrias e tristezas e que naquele momento se 
misturam em uma única batalha pela vida. Isso me 
faz compreender que não existe um padrão a ser 

seguido durante nossas visitas, não é uma receita de 
bolo para se seguir passo a passo, você precisa estar 
muito atento e aberto a cada oportunidade recebida. 

Às vezes o sorriso do paciente chega até o 
palhaço antes mesmo dele adentrar o quarto, pois os 
pacientes já ouviram uma conversa mole passeando 
pelo corredor e já vão no embalo do assunto ou 
da música cantarolada. Outras vezes, o encontro é 
delicado, porque nós adultos, por circunstâncias da 
vida muitas vezes nos tornamos pessoas fechadas, 
sisudas, difíceis de interpretar com um rápido olhar, 
e a palhaçada precisa pedir “licença” para entrar. 
E ali muitas coisas acontecem, músicas, receitas, 
contação de histórias e brincadeiras, tudo de forma 
breve quando comparada às 24 horas do dia, mas 
por experiência vivida, eu sei a importância de ver 
um pequeno momento de alegria cruzar a porta do 
quarto da Oncologia. 

Sempre fica um pouco 
de perfume nas mãos 
de quem oferece flores
Evana Cássia Dall´Agnol 
Dra. Milonga 
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Em alguns quartos, o momento pede 
silêncio e delicadeza, e os palhaços precisam 
se transformarem e transbordarem toda sua 
presença em um olhar, geralmente recebido 
com afeto pelo paciente ou acompanhante. 

A certeza é de que para mim, todos 
os encontros vivenciados são únicos e de 
muito aprendizado onde eu levo a Doutora 
Milonga para dentro do setor de Oncologia, 
e na saída, sempre sou uma pessoa diferente 
que procura ser melhor, com mais afeto pelas 
histórias de cada pessoa e respeito pela vida. 

Um antigo provérbio chinês diz que 
“sempre fica um pouco de perfume nas 
mãos de quem oferece flores”, e esse é o 
significado dos Doutores RiSonhos para mim.
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Como a palhaça Doutora Margarida eu vivencio 
situações que me colocam em unidade com o espaço 
e com as pessoas que transitam nos corredores 
hospitalares, sendo atravessada pela necessidade 
de desenvolver uma escuta e entrosamento com as 
situações e encontros que me interpelam enquanto 
indivídua em conexão com o todo. Ao atuar como 
palhaça me proponho a uma escuta com a realidade, 
transformando-a através do filtro da palhaçaria, isto 
é, a intervir no mundo por meio do riso.

A transformação do mundo ao redor, quando 
desencadeada por uma figura palhacesca, tem 
a sua força no envolvimento das pessoas que 
compõem os espaços hospitalares, e é a partir de 
suas proposições e necessidades imediatas que 
esses mundos são reconfigurados. Tal como afirma 
o pesquisador Roberto Crema: “Mudar o mundo 
é abrir o olhar, é habitar a Presença, é escutar o 

Instante, é despertar no Processo. Mudar o mundo é 
mudar o olhar, é ampliar a escuta, é renovar o pensar 
e o imaginar... agora.” Os quartos, corredores, 
enfermarias, salas de espera e os múltiplos espaços 
que se apresentam no contexto hospitalar, e que se 
reconfiguram a cada instante, trazem a necessidade 
de uma abertura no olhar, na escuta e nos demais 
sentidos e sensibilidades como maneira de vivenciar 
a totalidade do ser em cada momento presente.

Muitas vezes trocar um abraço entre pessoas 
desconhecidas, aproximadas pela abertura 
palhacesca ao encontro, tem mais potência do que a 
demonstração de uma cena ou habilidade ensaiada. 

Trata-se de um treinamento de si nos âmbitos 
artísticos, subjetivos, sociais e espirituais na 
investigação de uma abertura do olhar e da escuta 
para o presente, para a presença em cada momento, 
para a compreensão do ser humano em sua totalidade.

Uma visão holística 
da palhaçaria hospitalar

Deise de Oliveira
Dra. Margarida
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É fato que a rotina de trabalho de uma instituição 
de saúde é regida por normas e rotinas para que 
o usuário esteja protegido e seguro durante o 
período de internação. É local que há interface de 
sentimentos como tristeza e alegria.

O Ministério da Saúde tem criado portarias, que 
buscam tornar o ambiente humanizado, harmônico 
e com possibilidades de entretenimento e lazer.  

Diante disso, abriu-se espaço para iniciativas 
de grupos profissionais e voluntários que dedicam 
horas de sua jornada de trabalho para trazer alegria 
aos internados, colaboradores e prestadores.

No Hospital da Criança essa parceria com os 
Doutores RiSonhos ocorre há 7 anos.

Quando as pessoas ouvem ao longe a voz de 
um canto ou as batidas de instrumentos musicais, 
percebemos que as crianças, acompanhantes 
e colaboradores aguardam com ansiedade a 
chegada dos Doutores no setor, pois é neste 

momento que elas relaxam, sorriem, esquecem por 
aquele período de tempo que estão em ambiente 
hospitalar, e de forma simples recebem com 
muita alegria eles, que vêm com sua criatividade 
encantando a todos por onde passam.

Neste ano foi possível realizar trabalhos internos 
e externos com a parceira dos Doutores RiSonhos 
tornando as atividades lúdicas, facilitando a 
compreensão dos temas abordados.

Estamos quase finalizando mais um ano, e 
por isso queremos agradecer toda dedicação, 
comprometimento em trazer e fazer com que 
aquele rosto triste e angustiado se torne alegre e 
divertido.

Que em 2020 possamos aproveitar mais 
momentos de descontração e sorrisos sempre, 
com muito carinho pelos nossos Doutores 
RiSonhos

Gratidão a todos que fazem parte do grupo.

Alegria para quem
mais precisa!
Justina Lorenzetti 
Enfermeira no Hospital da Criança 
“Augusta Muller Bohner” 
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 Como sorrir e ser feliz 
em um ambiente hospitalar

Mesmo quando achamos que mais nada pode 
surpreender e trazer alegria a nossa equipe do HRO 
e aos nossos queridos pacientes, vem aqueles que 
irradiam os espaços deste hospital por onde passam 
“Doutores RiSonhos”. Ver o brilho nos olhos das pessoas 
com quem eles interagem, independentemente de ser 
paciente ou funcionário, é contagiante. Alguém te faz 
rir até daquilo que poderia não ser um motivo de rir em 
um dia comum. Realmente é algo muito bom, muda o 
ambiente e as expressões pelo simples fato dos “Drs. 
RiSonhos” estarem ali, passando pelos ambulatórios 
onde os pacientes estão recebendo a quimioterapia 
ou nos quartos internados. Certa vez um paciente 
disse: “Algumas vezes já estive aqui internado e sinto 
falta quando eles não vêm, parecem ser um amigo que 
você não vê há bastante tempo e quando encontra é 
pura alegria”.

É uma relação de amizade, respeito e 
companheirismo entre todos os membros da equipe 
“Drs. RiSonhos”, deles com nossa equipe HRO e com 

nossos pacientes também. A presença deles eleva o 
bem-estar na hospitalização, faz brotar sorrisos com 
um simples olhar, em horas tão difíceis de fragilidade 
que nossos pacientes se encontram, e sem esquecer 
dos nossos acompanhantes, que se divertem e dão 
boas gargalhadas. Os “Doutores RiSonhos” fazem 
parte da vida dos que aqui passaram nesses sete anos 
e sem dúvida, através do ótimo trabalho que realizam 
sempre deixam a expectativa “Eles voltam amanhã”? 

Então, como defini-los? São a imagem caraterizada 
de palhaçaria no hospital, com o coração aberto, com 
muito carinho e respeito por todos. Percebemos neles 
muita dedicação e empenho, inspirando a todos em 
seu entorno.

Todo nosso reconhecimento e agradecimento a 
estas pessoas maravilhosas que fornecem do seu 
tempo a atividades que nos ensinam, nos inspiram 
e nos permitem descobrir novas formas de nos 
tornarmos melhores pessoas. Aos “Drs. RiSonhos”, 
nossos aplausos e gratidão!

Edione Cristina Vial
Psicóloga / Recursos Humanos
Coordenadora da Comissão de Humanização ( HRO,HC e HNSS)
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 (...) a adaptação é um dos elementos mais valiosos 
da comunicação, pois o ser humano o tempo 
todo necessita adaptar-se não só as pessoas 
com as quais tem contato, mas a si mesmo, ao 
próprio estado de ânimo do momento e às novas 
condições e circunstâncias que se apresentam 
a cada instante, de forma inusitada, exigindo do 
sujeito a capacidade de adaptações coerentes e 
ajustes que lhe são próprios.

Nair D´Agostini
Stanislávski e o Método de Análise Ativa
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VISITAS
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O carro chefe do trabalho dos Doutores 
RiSonhos desde que iniciaram suas atividades em 
2012, são as visitas semanais realizadas aos hospitais 
públicos da cidade de Chapecó/SC – Hospital 
Regional do Oeste e Hospital da Criança Augusta 
Muller Bohner. No HRO são realizadas visitas aos 
setores de Oncologia, Quimioterapia, Radioterapia, 
Maternidade, UTI Infantil, Raio X e recepções 
geral do hospital, Traumatologia, Neurologia e 
Centro Obstétrico. No Hospital da Criança são 
visitadas as alas de Pediatria, Cirúrgica, Oncologia, 
Quimioterapia Infantil e Pronto Socorro. 

As visitas são realizadas por duplas de palhaças 
e palhaços que propõe por meio de suas interações 
lúdicas e cômicas, uma abordagem diferenciada 
sobre a internação e sobre a realidade hospitalar. 

Criando 
conexões 
verdadeiras
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Cada artista utiliza seus recursos e repertórios 
próprios para estabelecer o contato e a conexão 
com os pacientes, familiares e equipe dos hospitais, 
como por exemplo: uso de gags clássicas circenses, 
mágicas, malabarismos, músicas, danças, desenhos, 
jogo teatral, jogo clownesco, conhecimento da 
rotina hospitalar, utilização dos brinquedinhos (flor, 
carrinho, avião, pião, bolsa, adesivos, fotos, etc...), 
como ponte e estímulo para desenvolver a interação 
com o público hospitalar. 

As visitas constituem intervenções artísticas 
realizadas por uma dupla de profissionais que usa 
todos os recursos e ferramentas disponibilizados 
para o jogo, a serviço daquilo que chamamos 
“conexão verdadeira” com o paciente. 
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A palavra “conexão” no dicionário significa 
“ligação, união e vínculo”, para nós a “conexão 
verdadeira” tem muita relação com esse significado 
e se estabelece quando o paciente é visto como 
um todo, é respeitada a sua situação e condição, 
é visualizado no local onde ele está a necessidade 
que ele tem de interação naquele momento. É 
somente aí que os palhaços e palhaças começam 
a sua apresentação. Estabelecer essa conexão nem 
sempre é fácil, geralmente é muito rápida e precisa, 
para isso a dupla precisa estar muito conectada e 
ciente que estão a serviço do paciente. Quando 
a conexão se estabelece, há um equilíbrio entre 
“o que os palhaços fazem” e “como os palhaços 
fazem”, e ambos estão profundamente ligados 
a necessidade do paciente, unidos no mesmo 
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propósito de potencializar a alegria e a qualidade 
de vida daquela pessoa por meio de um vínculo 
afetivo entre os palhaços e o paciente.

A cada quarto, sala de espera, posto de 
enfermagem, recepção ou mesmo num corredor, 
surge espaço e possibilidade de se desenvolver uma 
breve apresentação artística, que não se configura 
como um espetáculo, mas que tem em si a potência 
que toda a arte tem, a potência da transformação. 

Nos hospitais, locais aparentemente frios, 
esterilizados, de cores claras, com som de apitos 
dos equipamentos, com bandejas de medicação 
com seringas, com macas cruzando os corredores e 
entrando nos elevadores, cadeiras de rodas e porta 
–soros, há sim espaço também para o jogo lúdico 
de palhaços e palhaças, interagindo com essa 
realidade, resignificando-a de forma cômica. 
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A cada visita que realizamos um mundo de 
possibilidades de jogos e interações se abrem 
em nossa frente. Ao sairmos do camarim rumo a 
realização da visita, nós precisamos estar preparados 
para o novo, para o imprevisto, para o improviso e 
principalmente para as conexões que cada encontro 
vai nos permitir estabelecer. 

Nesse ano trabalharam no projeto 02 palhaços 
e 04 palhaças, nas categorias de profissionais e 
aprendizes, realizando aproximadamente 180 visitas 
aos dois hospitais com um número de atendimento 
de aproximadamente 30.000 pessoas.
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E

ESPETÁCULOS
& CORTEJOS
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Um dia uma pessoa que admira muito o trabalho 
dos Doutores RiSonhos, disse essa frase que ficou 
martelando no pensamento do grupo: “Então quer 
dizer que eu preciso ficar doente e ir para o hospital, 
para ver os Doutores RiSonhos? ” 

Essa frase fez muito sentido para os Doutores que 
passaram a pensar na montagem de um espetáculo, 
com cenas que desenvolveram nos hospitais e 
com histórias que vivenciaram lá dentro, para 
apresentarem para a comunidade, como uma forma 
de expandir as ações de seus projetos, e atendendo 
a um público que não precisa ficar doente para 
conhecer o trabalho desses Doutores cheios de 
especialidades.

Espetáculos
& cortejos
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Nesses 7 anos foram montados os 
espetáculos A junta Médica (2016), 
Historietas (2018) e Habilidades (2019). 
Os espetáculos são construídos de forma 
simples, com a intenção de mostrar à 
comunidade em geral um pouco desse 
trabalho realizado dentro das instituições. 

Além dos espetáculos, no final de 2017 os 
Doutores RiSonhos realizaram seu primeiro 
Cortejo Natalino nos hospitais, o grupo se 
apresentou com figuras representativas das 
comemorações de Natal e passou por todos 
os setores dos hospitais cantando músicas 
natalinas. Após essa primeira experiência 
com muito êxito, o Cortejo Natalino se 
repetiu em 2018 e também em 2019. 
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Nesse último ano, o grupo resolveu ampliar as 
ações dos Cortejos musicais e realizou um muito 
especial no dia que antecedeu o dia das crianças 
no Hospital da Criança. Andando pelos corredores, 
cantando seu repertório de músicas infantis e 
apresentando pequenas cenas nos postos de 
enfermagem, os Doutores RiSonhos deram um 
passo a mais nas suas ações, lançando agora essa 
ideia que tem tudo para se expandir cada vez mais, 
encantando muito mais pessoas nos próximos anos. 
A ideia do grupo é poder ampliar o impacto dessas 
ações, realizando-as em espaços e instituições para 
além dos hospitais. 
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A arte nasce e se afirma onde quer que exista uma 
ânsia eterna e insaciável pelo espiritual, pelo ideal: 
ânsia que leva as pessoas à arte. 
A grande função da arte é a comunicação, uma vez 
que o entendimento mútuo é uma força a unir as 
pessoas, e o espírito de comunhão é um dos mais 
importantes aspectos da criação artística. 
A função específica da arte não é como comumente 
se imagina, expor ideias, difundir concepções ou 
servir de exemplo. O objetivo da arte é preparar 
uma pessoa para a morte, arar e cultivar sua alma, 
tornando-a capaz de voltar-se para o bem. 

Andrei Tarkovski
Esculpir o tempo
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OFICINAS
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Nesses 7 anos de permanência dos projetos dos 
Doutores RiSonhos nos hospitais da nossa cidade, foi 
possível conhecer melhor as instituições, as pessoas, as 
equipes e as necessidades de cada espaço. As relações 
de afeto e de parceria no trabalho, continuam unindo e 
fazendo com que os palhaços e palhaças se sintam aos 
poucos como parte dessa grande equipe, e que a equipe 
os acolha como parte importante nesse processo de 
tratamento e recuperação dos pacientes. 

Nesse sentido, os Doutores RiSonhos entendem a 
importância de dedicar tempo e atenção aos membros 
da equipe dos hospitais, seja no jogo que os palhaços 
propõem, nas interações artísticas, como também 
oferecendo a eles outras oportunidades de estreitarem 
os laços com os integrantes do projeto, além de oferecer 
algumas ferramentas artísticas e humanas que o grupo 
dispõe para a melhoria da sua qualidade de vida no 
trabalho, para a efetivação de uma humanização das 
relações dentro das instituições e também promover 
oportunidades de rirem juntos, pois como diz a Declaração 
do Riso da Terra “Enquanto rirmos estaremos em paz.”

Estreitando 
laços
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Pensando nisso, o Projeto Doutores RiSonhos – 
Palhaçaria na humanização hospitalar de 2019, realizou 
dois momentos de uma Oficina de Teatro no Hospital 
Regional do Oeste e também no Hospital da Criança, 
ambos ministrados por sua Diretora Artística Michelle 
Silveira da Silva. Decidiu-se realizá-las dessa forma, 
para poder contemplar as equipes dos dois turnos de 
atividades, e foi possível perceber que para uma primeira 
ação, no Hospital da Criança o engajamento da equipe 
na atividade foi maior do que no Hospital Regional. 
No entanto, após a realização da oficina, o retorno das 
pessoas que participaram só mostrou aquilo que o grupo 
já vinha pensando, a necessidade de realizar mais ações 
como essas, para que as pessoas possam se envolver 
mais e aproveitar os benefícios desses momentos. 

Partindo dessa experiência os Doutores RiSonhos já 
trazem novas propostas de interação com as equipes 
dos hospitais para os próximos anos de atividades, é 
aguardar e vivenciar essas novas experiências.
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E

TREINAMENTOS
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O trabalho de palhaçaria dentro do hospital, exige 
muito preparo, técnica, sensibilidade e inteligência 
emocional. Para suprir essas necessidades e para 
preparar nossa equipe de palhaças e palhaços para 
o melhor desempenho de sua função dentro dos 
hospitais, promovemos durante todo o ano de 2019 
momentos de capacitação e treinamento da equipe.

Entendemos a pessoa que chega para trabalhar 
no hospital da seguinte forma e descrita pelo 
seguinte esquema: 

Palhaço(a) - Artista/Ator/Atriz - Pessoa

Capacitando 
pessoas, 
artistas e 
palhaços
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Nossos treinamentos têm por objetivo fortalecerem 
essas três “figuras”, oferecemos oficinas de 
capacitação em palhaçaria e treinamentos mensais 
visando desenvolver o potencial e as habilidades 
da figura da palhaça e do palhaço que atua no 
hospital, oportunizamos momentos de treinamento 
e de reflexões sobre a figura do artista, pensando e 
executando sua arte, e temos a responsabilidade de 
preparar a pessoa que trabalha conosco para enfrentar 
os desafios do hospital, os desafios das relações dentro 
de um grupo e isso se faz quando passamos a nos 
conhecer melhor, nos reconhecer como os indivíduos 
que somos, nossas fragilidades e potências em relação 
aos outros e ao mundo.

Para que pudéssemos oferecer essas condições 
necessárias à nossa equipe, realizamos as seguintes 
ações durante o ano de 2019:
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• Oficina PALHAÇO EM FOCO com a atriz/
palhaça Gyuliana Duarte de Belo Horizonte/MG;

• Treinamento sobre Higienização e Cuidados 
dentro dos hospitais com a enfermeira Justina 
Lorenzetti no Hospital da Criança;

• Encontros mensais com as psicólogas Sandra 
Saugo, Wladineia Danielski e Larrissa Kammer;

• Oficina de LIBRAS com o professor Anderson 
Luchese e a intérprete Grecimara Alba;

• Treinamentos mensais de palhaçaria, 
desenvolvendo potencialidades individuais, criando 
e aprimorando cenas para o Cortejo Musical de Dia 
das Crianças, apresentação de espetáculo e Cortejo 
Natalino;
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CONTRA 
PARTIDAS
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Em 2012 começamos a trilhar um caminho 
totalmente desconhecido em busca de patrocínio, 
não sabíamos como fazê-lo. Fomos tateando e 
aprendendo a fazer fazendo. Encontramos muitas 
portas fechadas, outros lugares que nem portas 
tinham e precisamos abrir espaço para essas portas. 

Hoje nós temos a dimensão do que faz 
uma empresa depositar sua confiança em um 
projeto cultural, a ponto de desejar patrociná-lo, 
acompanhá-lo de perto e ver suas ações sendo 
realizadas. Nesses 7 anos de existência aprendemos 
muito com esse processo de captação de recursos 
via Lei de Incentivo à Cultura Federal, buscamos 
capacitação em cursos diversos, lemos muito e 
especialmente, fomos descobrindo como era o 
nosso jeito de chegar nas empresas, potenciais 
patrocinadoras dos nossos projetos.

Os Doutores RiSonhos são um grupo de 
palhaços e palhaças profissionais, trabalhando com 
a arte dentro das instituições de saúde, temos que 

Estar junto
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apresentar esse projeto como artístico e também 
com todo o seu potencial humano de transformação 
da sociedade através da arte e da palhaçaria.

Um projeto que tem como foco a humanização 
das relações, a afetividade e o bom humor também 
precisa conseguir empregar esses valores nas suas 
negociações com os patrocinadores. E uma das 
formas que encontramos de estreitar esses laços, 
foi oferecendo contrapartidas “humanizadas”, que 
vão além da divulgação da marca das empresas e se 
aproximam delas e de seus colaboradores, sendo 
presença marcante dentro das empresas.

Cada contrapartida que oferecemos propõe uma 
nova experiência com os Doutores RiSonhos desde 
um abraço na chegada, um bilhetinho deixado sobre 
a mesa, ou uma caixa que chega cheia de florzinhas 
pelo correio. Valorizamos cada investimento nos 
nossos projetos e cada empresa que deposita além 
de valores, respeito e confiança nas nossas ações. 
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EXTRA!
EXTRA!
EXTRA!
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Ainda com essa frase reverberando nos 
pensamentos do grupo: “Então quer dizer que eu 
preciso ficar doente e ir para o hospital, para ver 
os Doutores RiSonhos?”, os Doutores passaram a 
realizar cada vez mais ações na comunidade, em 
diferentes eventos relacionados a arte e a saúde, 
com o intuito de expandir suas atividades e a 
abrangência do projeto, tornado-o cada vez mais 
conhecido na cidade e na região, além de propor 
novos espaços de humanização das relações. 
Afinal, nos relacionamos em diferentes espaços e 
precisamos urgentemente trabalhar pela empatia, 
amor, alegria, acolhimento, bom humor e qualidade 
de todas as relações. 

Plantões 
especiais 
para além dos 
hospitais
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Logo, uma praça, um auditório, uma sala de aula, 
um teatro, uma empresa, um posto de saúde, todos 
são espaços onde as pessoas se relacionam e então 
são lugares e situações com muito potencial para a 
atuação dos Doutores RiSonhos. 

E assim foi, 2019 foram muitas as oportunidades 
de realizar esses encontros, alguns deles através de 
outros projetos e editais locais para além da Lei de 
Incentivo à Cultura Federal. E ao encerrar o ano, os 
Doutores RiSonhos avaliam como muito positiva 
essa inserção na comunidade, pois suas ações 
potencializaram novos encontros, o desenvolvimento 
cultural de sua cidade e oportunizaram a formação 
de artistas, pessoas e plateia.
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS
2019
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COMPARATIVO
DOS ATENDIMENTOS

2013/2014
(1 ANO)

15.000

2016/2018
(2 ANOS)
56.288

2014/2016
(2 ANOS)
20.430

2018/2019
(1 ANO)

39.003



90

Uma música para os Doutores

Alô Garotada.
O que é meu? 
O que é do meu palhaço?
Não é tu, não sou eu, 
somos nós!
Qualquer pingo 
dá uma enxurrada.
Tudo tem jeito 
e tem jeito para tudo.
Olha eu de novo, fazendo o que 
eu sempre faço.
Espalhar e compartilhar amor.
Sempre!
Vejam só 
Que história boba
Eu tenho pra contar 
A Criança Que um dia Fomos
Nunca Morre na Gente
Vejam só 
Que coisa incrível 
Nesse Mundo Encantado

Sua Vida é Uma Aventura
Eu Conheço um Palhaço
O “menino do circo” 
Vou tentar te ver. 
Uso o olho. 
Vou interagir. 
Eu estou contigo. 
Quem é que vai querer
Esperança
Alegria
Paciência
Aceitação 
Doação 
Transformação 
Humanização 
O que posso fazer por esses 
laços?
Espero a hora de sonhar 
como eu quero.
Eu não me canso muito,
a outra, ela sim.

Ela joga as coisas em mim.
Conexões de bola no nariz.
Solidez e fluidez.
Bebe dentro da gente com uma 
lupa. 
Mas ela tem um abraço.
Nossa palhaça é aquilo que a 
gente é
Bonita, simpática, humilde, 
zoiúda, expressiva e ranzinza, 
enlouquecida, visual.
Pintei meu coração 
Entreguei, entreguei amor
E sonhos sem saber 
Tive uma doce emoção 
Escondo goma e não acho.
Obrigado por tudo.
Se eu estou aqui, 
Vocês fizeram por mim.
Foi difícil deixar alguém.
Já acabou! 

Resultado da última atividade realizada com as psicólogas e que 
representa o caminho que percorremos juntos durante todo o ano de 
2019. Aqui tem muito de cada um de nós. 
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Com a certeza de que juntos fazemos mais e 
melhor, é chegado o momento de agradecermos 
à todas as pessoas que estiveram conosco durante 
esse ano de 2019, nos auxiliando a realizar nosso 
projeto em todas as suas etapas.

Aos nossos patrocinadores, parceiros e apoiadores 
agradecemos por acreditarem e investirem nessa 
causa. Sua participação, permite que possamos 
realizar na prática esse sonho, que é também ofício, 
profissão. Seu investimento gera mais recursos 
e renda, produção artística e cultural na cidade, 
profissionalização de pessoas, promove encontros, 
alegria, afeto, humanização, transformação e 
qualidade de vida. 

Seu investimento tem nos permitido transformar 
momentos de dor em momentos mais leves e 
alegres, e tem contribuído significativamente para a 
recuperação de muitos pacientes dos hospitais que 
visitamos.

Aos nossos colegas e as nossas colegas de projeto, 
atores, atrizes, produtores, coordenadores, equipe 

de marketing, fotógrafos, psicólogas, formadores, 
intérpretes, a todos agradecemos. 

Agradecemos por terem escolhido estar conosco 
durante esse ano, por terem feito o seu melhor, 
por terem dedicado seu tempo, sua energia, sua 
criatividade, sua alegria, sua capacidade de resolução 
para ajudar os Doutores RiSonhos darem um passo a 
mais na sua história.

Fazer um relatório, rever todas as imagens de tudo 
o que fizemos, nos dá uma sensação de satisfação 
imensa e também nos desafia a querer e a fazer 
muito mais.

Que possamos no próximo ano, juntos, caminhar 
um pouco mais e que nossa caminhada seja leve, 
alegre e que tenha sempre o poder de tocar e 
sensibilizar as pessoas. 

Seguimos.

Agradecimentos 

Doutores RiSonhos
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A arte verdadeira se caracteriza por ser portadora 
e geradora de vida, por conter um “impulso vital” 
sempre renovado em cada sujeito-leitor-espectador. 
O teatro tem esse poder de renovação da vida a 
cada momento da apresentação de um espetáculo. 
O espectador participa, por identificação, desse 
fenômeno vital, que é alcançado quando o ator 
consegue a fusão orgânica do seu ser com a 
personagem e o poeta. 

Nair D´Agostini 
Stanislávski e o Método de Análise Ativa






