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SER PALHAÇA
NO HOSPITAL 

Ser palhaça no hospital, é me dar de presente a oportunidade de um 
aprendizado diário, que não tive nos outros espaços onde eu já atuei, e 
olha que eu já atuei em vários lugares diferentes.

Abrir os olhos no dia da visita, sair da cama, me preparar, arrumar 
minha mala, passar minha roupa, pensar nos brinquedos que vou levar, 
preparar meu café e desde quando abri os olhos, já estava me preparando 
para o hospital.

Quando dou o primeiro passo para sair do camarim e ganhar o 
“mundo”, ali vou eu, para o que der e vier, sem ter a mínima ideia do que 
irá acontecer...

Não sei quem vou encontrar, que situação vou encontrar, que 
dificuldades aparecerão nesse caminho, sigo, indo, pronta para me jogar 
no abismo do desconhecido.

Claro, não vou sozinha, tenho sempre meus companheiros a me 
acompanhar, meus colegas que também estão nesse mesmo processo de 
dar o primeiro passo e seguir, cada um se jogando no seu abismo pessoal.

Ser palhaça no hospital é aprender diariamente, a cada encontro, a 
cada porta que se abre, a cada porta que se fecha. 

Aprendemos em cada encontro quando puxamos aquela boa conversa 
fiada e cada pessoa, do seu jeitinho vai dando material para alimentar 
nosso trabalho diário.

Ser palhaça no hospital é aprender a dosar a técnica, a comicidade, 
todos os recursos cômicos, todas as habilidades adquiridas vida a fora, 
trazer todo o repertório musical e novelesco, e por fim...dar o primeiro 
passo, olhar, ver, chegar e estar aberta ao tal inesperado.

No hospital aprendo que a gente as vezes perde, as vezes ganha e 
tudo bem nesse jogo, nessa roda que vive girando! O que nos mantem 
girando é a forma como lidamos com essas perdas e ganhos.

Por Michelle Silveira da Silva 

Dra. Barrica 
Coordenadora Artística dos Doutores RiSonhos 
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DEZEMBRO/2018
As ações dos Doutores RiSonhos nunca pararam, e retornaram 

com toda a intensidade no mês de dezembro de 2018, com 
produção, captação de recursos do Projeto Doutores RiSonhos 
– Palhaçaria na humanização hospitalar – PRONAC 181009, 
treinamento do grupo e montagem do Cortejo Natalino. O Cortejo 
foi apresentado nos dois hospitais públicos da cidade de Chapecó, 
levando a magia do Natal a todas as pessoas internadas, em todos 
os setores da instituição, promovendo bons encontros que acolhem 
nessa época do ano em que as pessoas ficam geralmente mais 
sensibilizadas. Foram realizados três cortejos e o atendimento ao 
público foi de aproximadamente 1.400 pessoas.
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“Muito lindo e muito animado. 
Dá uma animação pra gente que está doente, 
parece que a gente reage melhor com isso 
aqui, né? Ao invés da gente ficar lá na cama 
triste e aborrecido, uma mensagem dessas 
daqui reanima a gente.”

 Sr. Jorge*

 Setor de Oncologia do HRO
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JANEIRO/2019 

No mês de janeiro os Doutores RiSonhos iniciaram as atividades 
com a nova equipe, apresentando o regulamento e o direcionamento 
do trabalho proposto pelo grupo, assinatura dos contratos e o início 
das visitas aos hospitais, reconhecendo os espaços, sob orientação 
da Coordenação geral e Direção artística do projeto. 

Nesse mês também foi realizada uma capacitação muito especial 
com a atriz/palhaça Gyuliana Duarte de Belo Horizonte. A oficina 
PALHAÇO EM FOCO, com 20h de duração veio trazer uma nova 
experiência para todo o grupo, que teve nela o espaço de criação, 
de desafios e de conhecimento de cada palhaça e palhaço que 
passa a integrar essa nova equipe, trazendo diferentes linguagens 
para enriquecimento artístico e estético desse grupo. 

 
Gyuliana Duarte/Palhaça Xuleta, começou a pesquisar a linguagem 

do palhaço em 1999, dentro do curso de Artes Cênicas da UNIRIO 
(RJ). Em 2007 se integra à equipe dos Doutores da Alegria da Unidade 
Pão de Queijo de Belo 
Horizonte, e hoje atua 
como Coordenadora 
Artística no Instituto 
HAHAHA, ONG que 
dá a continuidade ao 
trabalho dos Doutores 
da Alegria em BH. Os 
principais palcos de 
Xuleta, até a estreia 
do seu solo, foram os 
hospitais, onde a prática 
dentro deste espaço 
de risco terminou por 
“especializá-la”, por 
moldar e ajustar o 
seu instrumental de 
palhaça.
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Número de sorrisos 
despertados:

1.010
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FEVEREIRO/2019
Em fevereiro além das visitas aos hospitais, para os Doutores 

RiSonhos foi mês de produção, treinamentos e intervenções artísticas. 
Os patrocinadores, parceiros e apoiadores do projeto receberam o 
PLANEJAMENTO ANUAL com um cronograma prévio das atividades 
que o grupo realizará no decorrer do ano de 2019, essa é uma maneira 
de compartilhar nossos planos com aqueles que contribuem para que 
esses saiam do papel diariamente.

No dia 10 de fevereiro os Doutores participaram do Projeto Verão 
Cultural, promovido pela Secretaria de Cultura de Chapecó, realizando 
uma intervenção artística na Praça Marcelino Champagnat, no Bairro 
Santa Maria. Uma iniciativa para descentralizar o acesso a arte e a 
cultura na cidade, ocupando os espaços públicos e promovendo o 
desenvolvimento cultural da comunidade.

No dia 13 de fevereiro, o grupo passou por uma tarde de treinamento 
com a enfermeira Justina Lorenzetti do SCIRAS, no Hospital da Criança. 
Na ocasião, toda a equipe recebeu informações e pode tirar suas dúvidas 
em relação aos cuidados de higienização com as mãos e com todo o seu 
material de trabalho utilizado dentro e fora dos hospitais, para que se 
evite contaminações e espalhe doenças. O momento foi muito produtivo 
e necessário para o grupo, pois com pequenos cuidados pode-se evitar 
muitas doenças e quem atua nos hospitais precisa ter consciência e 
responsabilidade em cada ação desenvolvida dentro desses espaços. 

Nesse mesmo dia, os Doutores fizeram a recepção aos calouros da 
Unoesc Chapecó, parceira do projeto. Essa ação de acolhida diferenciada 
foi uma das contrapartidas que o grupo ofereceu a instituição em troca 
de espaço e apoio nas ações do projeto.

Fevereiro ainda foi mês de realizar um lindo ensaio fotográfico, 
gerando material para divulgação do projeto com qualidade e também 
foi mês de receber a notícia maravilhosa de que o Projeto Doutores 
RiSonhos – Núcleo de Pesquisa e Formação em Palhaçaria no hospital, 
foi selecionado no Edital de Fomento e Circulação das Linguagens 
Artísticas de Chapecó, o que viabilizará a criação desse núcleo de 
pesquisa na cidade, descentralizando o acesso à informação, formando 
plateias e multiplicadores.
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Número de sorrisos despertados: 3.158 
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MARÇO/2019 

Março também veio trazendo novidades para os Doutores RiSonhos e para 
todos aqueles que apreciam e acompanham o seu trabalho. Além de manter a 
regularidade das visitas aos hospitais, o grupo manteve os treinamentos da equipe 
e as atividades de produção continuam para manter tudo andando direitinho dentro 
e fora dos hospitais. 

A Diretora artística dos Doutores, Michelle Silveira da Silva, participou de 
um Curso de Elaboração de Projetos Culturais nos dias 14, 15 e 16 de março, 
promovido por Camila Miotto e Daniel de Lima através do Edital das Linguagens 
de Chapecó. Na ocasião foram discutidas maneiras de se escrever, planejar e 
apresentar projetos culturais a empresas e instituições. Esse foi um momento de 
grande aprendizado e enriquecimento da parte organizacional do grupo.

Além desse momento, foi a vez de mais uma intervenção no Projeto Verão 

Cultural, agora na Praça Ernesto Bertazo, levando a alegria e a arte para o centro da 
cidade de Chapecó, juntamente com muitos outros artistas locais. 

E a novidade especial que o mês de março trouxe, foi o lançamento do SITE 

dos Doutores RiSonhos (www.doutoresrisonhos.com), um lugar de pesquisa, de 
conhecimento e de divulgação de todas as ações desenvolvidas pelo grupo. 
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Número de sorrisos despertados: 2.668 



INFORMATIVO
Doutores RiSonhos - Palhaçaria na humanização hospitalar - 2019 - N01

Esse Informativo tem como objetivo compartilhar e informar aos 
nossos patrocinadores, parceiros, apoiadores e amigos todas as ações 
que os Doutores RiSonhos têm realizado na cidade de Chapecó e região 
oeste de Santa Catarina! É uma maneira transparente de lhes apresentar 
os resultados do nosso trabalho e também de estarmos cada vez mais 
próximos da nossa comunidade!

Aproveitem esse e aguardem que em JULHO teremos informativo novo!

Equipe Doutores RiSonhos

doutoresrisonhos.com 

@doutoresrisonhos

(49) 98866 4884 

doutoresrisonhos.blogspot.com 

facebook.com/doutoresrisonhos/

Patrocinadores

Apoiadores


