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“ onde está 
a sua  
imaginação 
agora?“
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Dizem que quem faz perguntas aprende mais. Às vezes muita 
pergunta cansa. Agora eu não sei onde a minha imaginação 
está. Às vezes ela foge de mim, se esconde, me desperta à noite 
tirando o sono. Ela quer me contar histórias justo na hora do sos-
sego. Agora, quando eu quero brincar de imaginar, ela nem liga, 
só quer quando ela manda, ô danada!

Quando a imaginação se acalma, recebe a visita da dona Lem-
brança. E juntas... Sai da frente! Vem logo um monte de histórias 
passando como um filme acelerado. Ria não, que não é engra-
çado. Esses dias dona Lembrança despertou cedo, como se fosse 
trabalhar, correu até o guarda-roupa e foi escolher o que vestir. 
Estava crente de que iria ao hospital. Sim, eu tenho muitos pares 
de roupa, uma para cada desejo, e elas combinam a gravata 
com a cueca. Tomei gosto de estar bem vestido e recebo elogios 
por isso, peito chega a encher de suspiros.

Com a roupa escolhida e arrumada sobre a cama para fazer a 
combinação, fui fazer café pra tomar devagar, porque quente 
queima a língua. Olhei pra janela da cozinha e avistei o pé de 
cidreira que se cuida sozinho, esqueço de botar água no bicho, 
mas ele vinga, firme e forte. Daí apitou a cafeteira, porque não 
sei a sua, mas a minha fala comigo quando está pegando fogo, 
é esquentada a coitada, meio nervosa eu acho, mas faz um bem 
danado, sai tudo quentinho do jeito que gosto.

Fui ao quarto ver a roupa e o relógio me lembrou que ainda era cedo. Cedo para muita 
coisa, para sair de casa, cedo para arrumar tudo e brincar no hospital. A imaginação não é 
boa de calcular distâncias, sua bússola monta rotas inacreditáveis, ela não lembrou desse 
detalhe. A imaginação voltou à terra como numa queda de desenho animado, em que 
ninguém se machuca. Inventei de dar conta de varrer a casa, porque limpeza ajuda a viver 
melhor, dizia minha mãe.

A imaginação fica triste quando isso acontece e tento animá-la colocando suas músicas 
favoritas, fazendo tudo do jeitinho que ela quer, que é pra não chorar. Depois de tudo, ela 
pede pra parar para poder sonhar, para esperançar. Ela estampa um sorriso no rosto que 
ninguém vê, tem ideias bobas e rabisca para gravar isso em vídeo. Assim ela pode chegar 
aonde deve chegar.

Foi o jeito que eles todos, do bando de palhaços, encontraram para não deixar a peteca da 
alegria cair. E haja imaginação, viu! Muita coisa já se inventou pelos olhos dela. Ao invés 
de ficar aí parado, deitado na cama, olhando apenas para o teto ou sentado na cadeira de 
acompanhante que mal cabe o corpo estirado, pega o dedo fura bolo e cata no canal certo 
nossos vídeos na Nete.

É sabida essa Nete, diz uma coisa e ela acha para você. Deve ter um monte, entre os 
tantos vídeos, que falem contigo ou te deixem bobo, ou te façam rir ou pensar. Ou sim-
plesmente lembrar que algum dia nossas imaginações brincavam juntas e parecia im-
possível. Ah! Nada é impossível para essa danada! Agora te pergunto: aonde você vai, a 
sua imaginação está?

Luciano Pontes
Dr. Lui  l  Recife



SALVE A VOLTA DO BOCA LARGA!

Wellington Nogueira
Fundador da Doutores da Alegria

pode ter certeza de que um importante conhecimento é gera-
do. Se essa mesma dupla de artistas visita uma criança e, ao 
abrir a porta do quarto, a criança imediatamente começa a 
chorar, tenha a certeza de que outro conhecimento foi gerado.

Esse conhecimento que ilustra, orienta e nos faz refletir, pode 
retornar como memória para a sociedade. Mas sem organiza-
ção e disseminação deste aprendizado, o risco de ele repou-
sar para todo o sempre no chão do hospital, na mais profunda 
invisibilidade, é grande. Porque ficou na memória de alguém. 
Trágico, porque não existem duas visitas iguais.

Portanto, seja muito bem-vindo de volta, Boca Larga, com suas 
reflexões, provocações e conhecimentos que refinem essa arte 
que carinhosamente chamamos Besteirologia. 

Neste momento de pandemia, em que estamos todos “hospi-
talizados” em nossas casas e não vendo a hora de ter alta, tal 
qual as crianças, as memórias nos convidam a transformar o 
quarto de hospital num lugar mágico e potente. Vamos honrar 
essas memórias. Salve a volta do Boca Larga!

Doutores da Alegria acaba de completar vinte e nove anos de 
existência. Eu completo trinta e dois anos como besteirologis-
ta, ou clown doctor, nomes que buscam descrever como essa 
profissão é conhecida nos Estados Unidos, onde me deparei 
com este trabalho artístico pela primeira vez.

Cada encontro entre palhaço e criança é um espetáculo com 
começo, meio e fim. Dramaturgia da vida real, criada em tem-
po real, graças à inteligência e preparo da dupla de palhaços e 
à participação da criança, com sua divertida imprevisibilidade, 
que coloca experientes artistas em altíssimas cordas bambas, 
sem rede de proteção, com muita frequência.

E existem milhares de histórias vividas nos hospitais que, se 
coletadas e organizadas, como quem monta um quebra-ca-
beças, podem apontar imagens instigantes e desejáveis de 
futuro para nossa sociedade. 

Porque cada vez que uma dupla de besteirologistas circula 
pelo corredor de um hospital e alguém para o que está fazen-
do para se encantar com a simples disrupção de sua rotina, 
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O INIMAGINÁVEL SE TORNOU REALIDADE

Luis Vieira da Rocha
Diretor Presidente

Se me perguntassem, antes da pandemia, se seria possível realizar o trabalho dos Douto-
res da Alegria a distância, eu certamente seria o primeiro a dizer não. Eu diria que a ação 
do palhaço é baseada no encontro físico e que, assim como o teatro, se dá pela presença, 
pelo olho no olho. 

No entanto, no meio do mês de março o mundo deu uma reviravolta e a organização Dou-
tores da Alegria precisou quebrar suas barreiras.

Seguindo orientações dos órgãos oficiais, em 17 de março, as unidades de São Paulo, Recife 
e Rio de Janeiro foram fechadas ao público. A Escola suspendeu as aulas momentanea-
mente e as intervenções dos palhaços em hospitais foram canceladas. Diante da comple-
xidade e do ineditismo da pandemia, naquele momento reconhecemos a necessidade de 
nos afastarmos e evitarmos a progressão do contágio dentro do SUS.

Confesso que os primeiros dias foram os mais difíceis. De um dia para o outro, 47 artistas 
e 33 profissionais multidisciplinares de três cidades se isolaram. Foram reuniões seguidas 
de reuniões – todas virtuais – para acalmar e apoiar a equipe e esclarecer que o trabalho 
seguiria de alguma maneira.

A orientação da diretoria foi a de manter nossa atenção e serenidade para a adaptação 
das atividades planejadas e ter um cuidado especial para que as novas ações estivessem 
embasadas pelas necessárias leituras de contexto e realidade. A todo instante pensáva-
mos nas equipes hospitalares, que estiveram bravamente na linha de frente contra o vírus. 

O que podíamos fazer para seguir levando arte como antídoto potente para profissionais de 
saúde e crianças hospitalizadas? Foi com essa ideia que seguimos produzindo conteúdo e 
pensando em novas maneiras de usar nosso ofício a serviço da sociedade.

Enxergamos em nossas redes sociais e no alcance da internet uma maneira de seguir 
intervindo artisticamente em um momento em que todos estavam “internados” em suas 
casas. O Delivery Besteirológico foi nossa primeira reinvenção. Em poucas semanas, esta-
belecemos uma rotina de produção e distribuição de vídeos que envolveu diversas equipes. 
Conseguimos, enfim, entrar nos hospitais sem estar nos hospitais.

A partir desta experiência, criamos outras frente de atuação que exigiram muito trabalho 
em equipe, criatividade e aprendizado com o uso de novas tecnologias. Em parceria com 
hospitais, desenvolvemos o Plantão Besteirológico, em que duplas de palhaços visitam vir-
tualmente pacientes. Em julho, levamos ao ar uma programação de quase sete horas ao 
vivo para toda a família – o Festival Miolo Mole. Mantivemos o Programa de Formação de 
Palhaços e parte das ações da Escola. Criamos também uma agenda de lives com palha-
ços e convidados, desenvolvemos palestras e adaptamos espetáculos para a internet. 

Aprendemos a levar o olho no olho da intervenção presencial para o mundo virtual. O 
inimaginável, para nós, se tornou realidade.

A atuação coletiva se tornou nossa melhor marca nessas semanas de isolamento. Juntos, nos 
apoiamos nos momentos de angústia e crise diante das incertezas. Celebramos pequenas 
vitórias e acolhemos as diferenças. Cuidamos uns dos outros e topamos ressignificar o traba-
lho da Doutores da Alegria.

Por meio da arte e do diálogo, nos fortalecemos e ampliamos o campo de atividade da 
organização. Tão logo possamos retomar as ações presenciais, acredito que teremos o 
desafio de incorporar as ações virtuais aos nossos projetos, estabelecendo um novo campo 
para a arte do palhaço.

Com equilíbrio, com muito trabalho conjunto e com a confiança mútua de sabermos que o 
inimaginável é possível.
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“ VIVENDO E APRENDENDO 
NESTE ESTRANHO ANO DE 2020

Lourdes Atié
Diretora de Formação

Quando assumi a Diretoria de Formação, o mundo tinha acabado de se fechar em função 
da pandemia. Embora tivesse exercido a função de assessoria pedagógica na Doutores da 
Alegria em diversos momentos ao longo de dez anos, aprendi que ser informada da rea-
lidade institucional por alguém é bem diferente quando se entra, de verdade, na estrutura 
da organização.  

Trabalhar a partir do computador de casa, participar de muitas conversas, criar, estudar, 
produzir e construir novos caminhos para potencializar a educação na Escola Doutores da 
Alegria e para além dela tem sido uma experiência inédita para mim. São dias intensos, 
correndo de um lado para outro, sem sair do lugar.

Muita insônia e pesadelos nos primeiros meses e, em seguida, na medida em que apren-
dia a viver neste novo tempo, que exige autoconhecimento e autorregulação, fui aprenden-
do a “encarnar” em mim mesma, produzir outro ritmo de vida e deixar de lado o mundo das 
expectativas para aprender a viver o mundo possível. Algo que Zygmunt Bauman já havia 
me ensinado quando criou o termo “modernidade líquida”, ainda pouco compreendido 
pela humanidade.

Estamos vivendo agora o que este importante sociólogo polonês declarou lá pelos idos 

O Boca Larga traz o registro coletivo 
dos Doutores da Alegria neste 
tempo de pandemia.  
E tanta coisa aconteceu! 

Desafiamos toda a organização 
a produzir registros reflexivos, 
poéticos ou que cada um achasse  
a melhor forma de se expressar.

E agora somos nós, e não os 
pacientes nos hospitais, que 
recebemos vocês e dizemos:  
podem entrar! 
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de 2007: “estamos num interregno, entre o que deixou de ser e o que ainda não é”. Exa-
tamente assim nos encontramos na vida e, como não seria diferente, na Doutores da Ale-
gria que, com seu trabalho singular, precisou buscar caminhos para seguir na relevância 
da sua identidade. 

Na associação, o que mais aparece é o trabalho dos palhaços nos hospitais, mas essa 
atuação se materializa por meio de um esforço coletivo de diferentes profissionais que, em 
tempos de pandemia, fortaleceu ainda mais os canais colaborativos. E foi pensando nisso 
que assumimos que este estranho ano era uma oportunidade de recuperarmos o Boca 
Larga, importante publicação da organização. O Boca Larga, que teve sua última edição 
em 2008, é um veículo de divulgação, de estudos e pesquisa sobre a arte da palhaçaria 
produzida na Doutores da Alegria. 

Sendo um ano imprevisível, era também uma chance de registrarmos como estávamos vi-
vendo na pandemia, o que acabou se tornando tema central desta edição. A ideia foi abra-
çada por muitos que, corajosamente, expuseram como se sentem, aprendem e desfrutam, 
buscando caminhos para viver em tempos tão difíceis. 

O Boca Larga traz o registro coletivo desse tempo. E tanta coisa aconteceu! Desafiamos toda 
a organização a produzir não apenas relatos descritivos, mas registros reflexivos, poéticos 
ou que cada um achasse a melhor forma de se expressar – exercício já praticado pelos 
formadores e elenco das diretorias de Formação e Artística da Doutores da Alegria. 

Sabemos que, quanto mais se registra, mais se toma consciência sobre nosso próprio pen-
samento (metacognição) e sobre as aprendizagens que estão sendo construídas. É o regis-
tro reflexivo que nos tira da alienação do cotidiano.

Como nos ensina a educadora Madalena Freire, quando escrevemos, desenvolvemos nos-
sa capacidade reflexiva sobre o que sabemos e o que ainda não dominamos. Quando 
registramos, saímos das lembranças para avançar e refletir sobre as experiências que nos 
afetam. É pelo registro que construímos memórias pessoais e coletivas. Ao escrevermos 

nossa história, levantamos hipóteses e aprendemos pela tentativa de respondê-las. 

Para mim, que estou chegando na organização, e para quem está por aqui há décadas, a 
sensação é a mesma: qualquer que seja o futuro, sairemos mais fortes dessa pandemia. 
O mais importante, como demonstra cada relato, é a coragem e a abertura para viver e 
entender este momento tão inédito, com a generosidade necessária para que possamos 
seguir com esperança.

Neste sentido, o que os leitores vão conhecer neste número do Boca Larga é um pouco do 
como a Doutores da Alegria está atravessando a pandemia. Na abertura, um pouco de en-
cantamento para tratar do importante binômio imaginação e lembrança. Nada mais opor-
tuno para este momento, afinal precisamos de muita imaginação para sobreviver a tempos 
tão difíceis, registrando tudo para não esquecer. Aqui tem um conjunto de múltiplos olhares, 
escrito por pessoas com diferentes funções na organização, agrupados em três blocos. 

O bloco “Cadê o tempo que conhecíamos” trata de como somos e como temos feito essa 
travessia frente à chegada do coronavírus que exigiu do planeta o isolamento. O bloco 
“Tempo de viver um novo tempo” traz artigos sobre o tempo de aprender a chegar e estar 
na pandemia, sem parar de trabalhar e munidos de imaginação. E o bloco “Tempo de agra-
decer” trata do entendimento de que, mesmo diante de todas as incertezas, não podemos 
deixar de agradecer porque estamos nos reinventando, criando, aprendendo e... vivendo!

Em todos os textos, mesmo abordando descobertas variadas, há um mesmo princípio: a 
coragem de se expor, se arriscar, mostrar suas dores e suas descobertas, com força para 
seguir criando, mesmo diante do inusitado. Afinal, esta é a marca da nossa existência.

E agora somos nós, e não os pacientes nos hospitais, que recebemos vocês e dizemos: 
podem entrar!



CADÊ 
O TEMPO QUE 
CONHECÍAMOS?

a travessia
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PEGUEI MINHAS ASAS E FUI VOAR...

Iêda Alcântara
Conselheira Fiscal

nos contornos, nas linhas, nas cores dos 
grandes artistas. Com a ajuda deles hei de 
encontrar o meu traço e dividir com as crian-
ças o prazer de explorar a beleza e a poesia 
da vida para além do cotidiano, planejei. A 
vida repleta de arte. Voei com Athos.

A viagem ao Brasil para estar com minha 
mãe, minha família e tanta gente querida, 
a pandemia adiou. O convívio virtual foi in-
tensificado. Tantos grupos, tanta vontade 
de estar junto, tanta dor escamoteada, tan-
tas notícias compartilhadas… 

Saudades muitas, mais planos adiados, 
distraio-me entre mensagens e conversas, 
com gentes de Portugal, do Brasil, da Ho-
landa, dos EUA. Cada um na própria casa. 
Todos confinados.  

Ser feliz não é caro. Confirmo-o durante a 
pandemia. Não necessito de muito para vi-
ver. Não é preciso buscar fora, nem longe, 
o que dê sentido à vida. 

Mais e mais notícias chegam de Portugal, 
do Brasil, de todo o mundo. Da janela de 
casa, contemplo o rio e tento perceber 
onde foi que nos perdemos todos. Por que, 
inebriados pela ambição e pelo poder, es-
quecemo-nos que o mais importante é não 
deixar ninguém para trás?

Num suspiro, num piscar de olhos, onze 
livros em noventa dias. Meu mundo po-
voado por histórias e ilustrações; por livros. 
Quanto prazer… Neles espelhado o meu 
olhar para a vida, para aquilo que me en-
canta, me aflige e me emociona. Dou-me 
conta que o universo infantil é onde quero 
estar. Comprovo que a arte salva. Se vou 
publicá-los? Pouco importa. Fazê-los foi a 
minha salvação.

Passados alguns meses, o cansaço, a tal fa-
diga pandêmica por tanto tempo confinada, 
começa a se instalar. 

E neste afasta e aproxima que se tornou a 
nossa vida, depois de anos distanciada do 
dia a dia da organização, com a mudança 
para Lisboa e os pontos de contato restritos 
praticamente aos e-mails periódicos para 
envio dos relatórios financeiros a nós, con-
selheiros fiscais; reaproximo-me da Douto-
res da Alegria. Uma sensação gostosa de 
voltar para casa.

Pela internet, tenho a oportunidade de ver 
pessoas há tanto sem contato, e recebo 
semanalmente, na minha caixa de mensa-
gem, desde o início da pandemia, relatórios 
com todas as atividades realizadas por cada 
uma das áreas. Acompanho maravilhada o 

Períodos de transição são oportunidades 
para revisitar sonhos mais profundos. In-
certeza, dor, sofrimento por não saber 
aonde ir podem se metamorforsear em 
possibilidades, em presente dos deuses; o 
adulto em pleno aprendizado. Uma amiga 
me disse isso um dia e eu nunca esqueci.

Em março, confesso, a quarentena não me 
apavorou. Tinha comigo a melhor das com-
panhias e, sem as distrações do mundo lá 
fora, só me restava revirar as minhas gave-
tas. Livro infantil, descoberta tardia que me 
dá imenso prazer. Artes plásticas, paixão 
antiga. Arte, arte, arte...

Enquanto reviro gavetas, miro o Tejo, ob-
servo as sacadas, descubro vizinhos que 
sequer conhecia, ouço lives, muitas. Numa 
delas, uma linda história: já velhinho, em 
visita a uma exposição, Athos Bulcão se 
depara maravilhado diante de uma tela: 
quando chegar em casa vou fazer igual; ao 
que é prontamente repreendido por quem 
o acompanha: você não pode falar isso, 
você é Athos Bulcão!; e ele retruca: para 
que serve a arte senão dizer ao outro que 
ele tem asas e que também pode voar?

E assim, peguei minhas asas e fui voar. Es-
crevi histórias e tracei desenhos inspirada 

esforço insano dos artistas e da equipe dos 
bastidores para dar continuidade à missão; 
mesmo que afastados do hospital. É muita 
vontade, é muito aprendizado que merece e 
deve ser registrado: o dia em que o mundo 
se declarou doente e as fronteiras do traba-
lho no hospital foram alargadas.

E no meio da pandemia, uma bela surpre-
sa, dessas que a vida nos prega, cá estou 
eu, desde outubro de 2020, responsável 
pelo Centro de Investigação da Operação 
Nariz Vermelho. 

Eu, de volta ao universo do palhaço, tento 
me fazer presente e contribuir, aqui e aí. 
No Brasil, serei eu a desenvolver o projeto 
gráfico desta edição especial do Boca Lar-
ga e dar forma ao registro destes tempos 
de pandemia. Me pego, do outro lado do 
Atlântico, coração batendo forte para fazer 
jus ao trabalho dos Doutores da Alegria. 
Entrei nessa casa, em 2002, pelas portas 
da mobilização, agora, em 2020, tenho o 
privilégio de ajudar a contar esta história, 
história que também é minha.
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“QUEM NÃO SE COMUNICA.... SE TRUMBICA!”

Cristina Cardoso
Coordenadora de Comunicação

A frase icônica do Chacrinha, famoso apre-
sentador de TV dos anos 80, não poderia 
melhor representar os tempos atuais. Des-
de a popularização da internet, em mea-
dos dos anos 2000, até a explosão das 
redes sociais, recentemente, nunca vimos 
tanta produção de conteúdo, mas também 
tanta desinformação.

Conseguir criar distinção entre as ações 
que levam para construção de um traba-
lho idôneo e as ações que desinformam é 
uma tarefa hercúlea para profissionais de 
comunicação nos dias de hoje. Com Dou-
tores da Alegria não é diferente. 

A organização entende que, como uma as-
sociação da sociedade civil, precisa com-
partilhar sua causa para engajar um maior 
número de pessoas, e o papel da área de 
comunicação é fundamental tanto no intui-
to de informar quanto no de engajar.

Doutores da Alegria sempre prezou pela 
sua boa reputação, pela seriedade do 
trabalho e pela transparência das contas. 
Nestes termos, a relações com veículos, 
imprensa e sociedade civil sempre foram 
transparentes e cordiais. Conseguimos 
medir a qualidade da imagem da asso-
ciação em uma pesquisa, em 2018, que 

mostrou que, além da credibilidade que a 
organização tem, também é reconhecida 
por sua delicadeza e atenção na atuação 
dos palhaços.

Mas 2020 chegou. E trouxe um desafio gi-
gantesco com a maior crise de saúde pú-
blica que o mundo já viveu. As quarentenas 
impostas pelos países desestruturaram 
negócios e instituições. O mundo nunca 
precisou tanto de informação, tecnologia e 
generosidade. 

Não foi diferente com a instituição, que pre-
cisou sair das atividades presenciais nos 
hospitais pela primeira vez em 28 anos e 
obrigou a repensar os formatos de atuação, 
que prezavam muito a relação interpessoal, 
o olho no olho, a delicadeza. Houve impac-
to em todas as áreas e, claro, na área de 
comunicação, que precisou reforçar os ca-
nais de relacionamento e procurar novos 
de maneira que o trabalho pudesse seguir 
alcançando seu público de forma remota. A 
questão passou a ser como reproduzir o ca-
lor do contato no hospital pela telinha.

Foi fundamental que todas as áreas traba-
lhassem integradas, para facilitar a dinâ-
mica da comunicação nos canais e adap-
tar o que era realizado presencialmente 

para a tela – seja celular, computador ou 
TV.  Um comitê de criação foi estabelecido 
e, a partir daí, começou uma das maiores 
revoluções dentro da associação: quase 50 
palhaços produzindo conteúdo em vídeo e 
esse comitê fazendo a curadoria, orientan-
do e avaliando os materiais que chega-
vam. Foi um processo intenso que nos co-
locou em outro patamar, fortalecendo laços 
entre os departamentos. A prova disso é a 
quantidade de conteúdo produzida: foram 
mais de 900 vídeos em seis meses de iso-
lamento social!

Em paralelo, tivemos que aumentar nossa 
presença online, criar novos espaços na in-
ternet e novas maneiras de nos relacionar 
com o público. Reinventamos nosso canal 
no YouTube, plataforma pouco utilizada e 
que estava em fase de reorganização por 
meio do projeto “TV Doutores”, paralisado e 
readequado a este momento. Também cria-
mos uma conta na plataforma TikTok, espa-
ços de lives, vídeos diferenciados e inclusive 
um Festival de sete horas de duração. 

Tudo isso em curto espaço de tempo. Con-
quistamos espaços na mídia convencio-
nal – TVs, jornais e rádios –, e nas redes 
sociais alcançamos mais de 9 milhões de 

pessoas com diversos vídeos. Comemo-
ramos cada resultado com muito orgulho! 
Um grande feito para a equipe Doutores 
da Alegria, que conseguiu passar as ad-
versidades e criar um espaço relevante de 
conteúdo e relacionamento.

A comunicação virou peça-chave que con-
tribuiu com a continuidade do trabalho da 
associação, ainda que de forma remota, e 
ampliou o alcance à sociedade como um 
todo. Estamos há seis meses em quaren-
tena e, mesmo com a flexibilização, ainda 
não há previsão de retorno às atividades 
presenciais, o que provavelmente ocorrerá 
em 2021, de forma gradual.

É com esse cenário adverso que lidamos 
este ano de 2020 e entramos em 2021, 
prevendo continuar o trabalho nas redes 
sociais, utilizando ferramentas online e de 
forma remota. E sempre reinventando a 
roda. Mais um desafio para lidar, já que 
comemoraremos 30 anos de atuação em 
2021. Que venham os 30! 
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Conviver semanalmente com crianças nos hospitais traz muitos 
ensinamentos. Eu, Dr. Marmelo, e o Dr. Eu, estávamos trabalhan-
do no Hospital da Restauração em 2016. Chegamos à UTI e en-
contramos Letícia, 7 anos, desde os dois ali internada. A expe-
riência dela desperta em mim a percepção de que somos seres 
totalmente adaptáveis. 

Um dia, com uma alegria do tamanho do mundo, Letícia disse 
que tinha uma novidade para contar. Pensei que era chegada a 
esperada hora de ela ir para casa, afinal, foram cinco anos mo-
rando em uma cama dentro do hospital. 

— Adivinha qual é a minha novidade?, indagou a sorridente Letícia.

— Você vai pra casa!, afirmei sem dúvida.

— Não, palhaços... Olhem onde estou agora.

— Você está aqui, Letícia, em nossa frente, respondi sem enten-
der direito.

— Não, palhaços, meu leito mudou. Olha onde está a minha 
cama! A partir de hoje eu vou ficar aqui, colada com a janela. 

Caiu a ficha de que durante esses dias de internamento Letícia 
sempre ficava no meio da UTI e, hoje, sua cama estava ao lado 
da janela. Ela estava muito feliz por ver a rua.

— Olha só que linda a rua!, disse, conduzindo nosso olhar para a 
janela. Ficamos parados, em silêncio, só olhando para fora com 
ela. Logo depois, quase igual a uma expiração, soltou: “Legal, né?”.  

O olho de Letícia brilhava com a novidade. Na hora, eu não soube 
o que falar, pois não achava nada bonita a avenida, e sempre 
tentei evitar passar pela Agamenon Magalhães. É uma avenida 

movimentada, cortada por um canal gi-
gante. Grande, cinza, às vezes engarrafa-
da, outras vezes perigosa, pois os carros 
correm muito e é caminho para as praias. 
Passo lá quase todos os dias, acho uma 
pista normal para uma metrópole, nunca 
me chamou a atenção. Mas Letícia engolia 
com os olhos todos os detalhes da avenida.

— Você viu, palhaço? Os pombos voaram 
quando o ônibus passou. Olha aquele car-
ro vermelho, lembra suco de beterraba. 
Sabia que eu tenho listras na minha rou-
pa? Iguais às listras brancas no chão da 
avenida. Palhaço, hoje o sol nasceu ali e 
ontem ele se escondeu ali!

A menina apontava com o dedo para lu-
gares distintos. “Eu também sei quantas 
árvores têm lá fora, sabia?”. E começou a 
contar. 1, 2, 3, 4...

 Letícia estava me ensinado a ser livre. A 
janela, para ela, era um mar de possibili-
dades, o olhar dela sempre se encontrava 
com a beleza da rua. Talvez a avenida pre-
cise ser mais cuidada, mas Letícia escolheu 
olhar para a rua de outra maneira, de ou-
tro ângulo. Liberdade, para mim, naquele 
momento, deixou de ser uma condição e 
passou a ser um estado. Somos livres. Não 

adianta eu poder viajar, sair com amigos, 
ir ao teatro, cinema, se minha capacidade 
de olhar para o mundo for limitada, estrei-
ta, automática. Somos capazes de olhar à 
nossa volta e ver beleza, leveza. 

Hoje, passados meses de confinamento 
por conta do coronavírus, Letícia habita mi-
nha mente com seu lindo ensinamento. Es-
tou vendo o mundo da minha janela. Livre, 
sem ninguém me prender. Dela, só vejo 
o telhado da casa da frente. Um telhado 
sujo, é verdade, mas também posso olhar 
para esse telhado e lembrar que ele está 
ali para proteger uma família, que é a par-
te da casa que chega mais perto do céu 
e que, quando a chuva bate no telhado, 
parece que ele canta um mantra para eu 
dormir. Ontem a chuva bateu no telhado da 
vizinha e me diverti olhando as pequenas 
cachoeiras que caíam dele...

E da sua janela, o que você vê?

SE ESSA RUA FOSSE MINHA

Marcelo Oliveira
Dr. Marmelo  l  Recife
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O QUE AFINAL É UM PALHAÇO?

Vera Abbud
Dra Emily  l  São Paulo

Nosso trabalho artístico é peculiar no meio das artes cênicas. Fa-
zemos o espetáculo para um número diminuto de espectadores. 
Estamos nos hospitais públicos periféricos de São Paulo, dentro 
de quartos e enfermarias onde realizamos uma intervenção para, 
em sua grande maioria, duas pessoas: uma mãe ou acompa-
nhante e uma criança. Digo mãe ou acompanhante pois, em sua 
grande maioria, é a mãe, e não o pai, que está lá com a criança, 
mas esse é assunto para outra conversa. 

No final do dia passamos por 60 a 100 pessoas, entre crianças, 
acompanhantes, profissionais da saúde e público indireto. O que 
equivale ao público de um teatro. Porém são situações diferentes. 
No teatro temos uma experiência coletiva, onde não somos nós 
quem escolhemos o público, mas é o público que nos escolhe as-
sistir. No hospital somos nós que escolhemos quem vamos visitar. 
E escolhemos visitar todas as crianças das alas pediátricas onde 
somos autorizados a circular. 

Outra diferença é que no teatro a experiência é coletiva. Todo pú-
blico assiste a um mesmo espetáculo. A opinião sobre o trabalho 
pode divergir, mas a informação a que foram expostos é a mes-
ma. Podem perguntar ao sair do teatro: O você achou? E o debate 
começa. Provocamos um assunto comum. 

No hospital a experiência é individualizada 
e restrita. O que resulta numa performance, 
por parte dos palhaços, muito direcionada 
às necessidades daquela criança naquele 
momento. E isso é muito especial e contun-
dente. A experiência, portanto, é pessoal 
e intransferível, essa contundência rever-
bera e há anos inspiramos outros grupos 
a fazerem esse mesmo trabalho. Porém o 
que conseguimos mostrar é sempre uma 
experiência indireta do trabalho. Quem vê 
e interage diretamente com os palhaços é 
o público que frequenta os hospitais. Isso 
torna muito difícil revelar para o público ex-
terno o que é afinal nosso trabalho. 

Como a sociedade pode saber o que fa-
zemos dentro dos quartos? Conseguimos 
isso através das reportagens, do nosso site 
e mídias sociais, através dos espetáculos, 
fazendo pesquisas de opinião sobre o tra-
balho e divulgando a qualidade dos artis-

tas que engajamos em nosso elenco. 

Mas durante essa pandemia abriu-se um 
novo canal de comunicação para divul-
garmos quem somos. Começamos a fazer 
vídeos sobre a pandemia que são veicula-
dos nas mídias sociais. O trabalho da co-
municação da organização fez com que 
nosso trabalho fosse acessado em meses 
por milhões de pessoas. Essa quantidade 
de visualizações ao nosso trabalho de for-
miguinha dentro do hospital não se alcan-
ça em tão pouco tempo.

No entanto, é esse trabalho de formigui-
nha, constante e continuado que permite a 
nós palhaços ter resiliência e consistência 
artística para nos adaptarmos a esse novo 
suporte: o vídeo. São quantidades e quali-
dades diferentes do trabalho. 

Quando entendemos que a forma de en-
trarmos de forma segura nos hospitais se-



ria através dos vídeos, abriu-se um novo 
terreno artístico. E foi uma grata descoberta 
nos aproximarmos dos universos particu-
lares de cada palhaço e palhaça. O bom 
desempenho dos artistas nos vídeos vem 
do trabalho continuado nos hospitais que 
aprimoram dia a dia a linguagem do pa-
lhaço. E vemos nesses meses melhorar 
cada vez mais a qualidade desses vídeos. 

A vivência semanal dos artistas nos hospi-
tais proporciona um treinamento contínuo, 
como no circo, onde os artistas vivem em 
contato diário com os treinos do picadeiro. 
O trabalho tanto do circo quanto dos hos-
pitais é imersivo. Trabalhamos durante lon-
gas horas, interagindo com todas as pes-
soas que passam nos corredores e quartos 
dos hospitais. E esse trabalho intensivo ten-
de a lapidar nossa linguagem.

Agora, com o trabalho do palhaço veicula-
do através de vídeo, temos a oportunidade 

de revelar massivamente para sociedade 
o que queremos dizer quando colocamos 
em nossa tarefa institucional que “Doutores 
da Alegria tem o propósito de intervir na 
sociedade propondo a arte como mínimo 
social para crianças, adolescentes e outros 
públicos em situação de vulnerabilidade e 
risco social, privilegiando hospitais públicos 
e ambientes adversos, tendo a linguagem 
do palhaço como referência. A partir desta 
intervenção, ampliar canais de diálogos re-
flexivos com a sociedade, compartilhando 
o conhecimento produzido através de for-
mação, pesquisa, publicações e manifes-
tações artísticas, contribuindo para a pro-
moção da cultura e da saúde e inspirando 
políticas públicas universais e democráticas 
para o desenvolvimento social sustentável.”

Com nossos vídeos dizemos, com mais vi-
sibilidade, o que para nós é arte, o que é 
palhaço e o que é a Doutores da Alegria?

A comunicação da Doutores faz dois mila-
gres na nossa instituição. O primeiro é fazer 
com que a organização tenha credibilida-
de para existir e essa credibilidade faz com 
que sejamos financiados pela sociedade 
que acredita no trabalho. Outra ação incrí-
vel é fazer com que nosso trabalho tenha 
uma entrada positiva e potente num mun-
do competitivo como o das mídias sociais. 

Eu me pergunto se o fato de fazermos um 
trabalho só acessado com visibilidade indi-
reta ajudou a espalhar um conceito de pa-
lhaço superficial, em que apenas o uso de 
um jaleco, roupas incomuns e um nariz ver-
melho já se configurem um palhaço. Como 
conseguir passar a dimensão do jogo e as 
relações que os palhaços tecem em par-
cos minutos de reportagem? Talvez não 
seja possível dizer o que é palhaço ou arte, 
com a devida contundência, através dos 
recursos que a comunicação dispõe. Vale 

lembrar que muitas instituições e grupos 
fazem o trabalho de palhaço em hospital 
com excelência e estão há anos investin-
do em formação e adquirindo experiência. 
Esse profissionalismo também é inspirado 
nos Doutores, acredito.

A exposição direta dos atores e atrizes do 
grupo ao público através do Delivery Bes-
teirológico talvez seja uma oportunidade 
de abrir um novo diálogo com a sociedade 
sobre o que, afinal, é um palhaço. A diver-
sidade parece ser a melhor resposta, pois 
há muitos modos de expressão possíveis 
dessa palhaçaria e podemos ver essa po-
tência no Delivery. Não temos como ver os 
efeitos dessas visualizações ainda, mas te-
mos essa nova janela para falar sobre arte 
e palhaçaria nessa pandemia. 

Boca LargaTempos de Pandemia
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A LUA, O SOL, AS ESTRELAS….

Heraldo Firmino
Dr. Severino Erê  l  São Paulo

O sonho não vem, o sono não vem, pressão

Olhar a linha do horizonte e enxergar a falta de abismo

Olhar a alegria, esperança, a utopia num barco com furo,  
no meio do oceano

E a lua segue no céu, o sol, as estrelas, as nuvens….

Anuncio pensamento, anuncio carnaval, anuncio a fumaça

As ideias queimam e o vento leva as cinzas

O mundo tá redondamente quadrado

Nunca foi tão difícil ter cor, nunca!

Tem tanta gente louca quase normal. 

Já estava tudo ao contrário, já estava!

E agora? E agora? E agora?

Mente, respira e vai. Levanta e segue, olha o horizonte.

Mentira tudo mentira! Verdade!

Esse negócio não funciona, não adianta empurrar

Joga essa chave fora.

A lua, o sol, as nuvens, as estrelas... 

Talvez a gente, talvez.
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Dos 27 anos trabalhando com Doutores 
da Alegria, passei os últimos quatro como 
diretora de Formação, participando de um 
movimento de intensa sinergia ao lado de 
quatro diretores representando diferentes 
áreas da organização. Inauguramos uma 
nova governança desde março de 2016.

Em meados de 2019, comecei a sentir a inde-
fectível cosquinha que antecipa as grandes 
mudanças: era hora de voar na direção de 
novos ciclos. Trabalhar a sucessão deman-
dou muito trabalho e foi um processo trans-
parente, conduzido de forma democrática.  

Tudo seguia conforme os planos, mas, 
como sabiamente advertiu o craque Gar-
rincha, “deveríamos ter combinado antes 
com os russos!”. Então foi assim: mal ha-
víamos assumido os novos postos, a pan-
demia chegou e fechou todas as portas 
por período indeterminado. Era dia 17 de 
março, eu havia dado o passo para saltar 
enquanto Lourdes Atié, nova diretora de 
Formação, e Moisés Baptista, recém con-
tratado coordenador pedagógico estavam 
saltando pra dentro do trem. E nunca mais 
nos vimos presencialmente.

Entramos em um novo tempo e espaço, 
agora sob o signo do onipresente Home 
Office. Inventariei minha estrutura domés-
tica: um computador não muito adequado 
para uma intensa comunicação virtual e 
uma usuária com fortes marcas de ama-
dorismo. Os primeiros momentos foram 
de perplexidade. Enquanto tentava driblar 
a nova ferramenta, estava a um passo de 
me tele transportar, tal qual um holograma.

A sensação de estar em um filme de ficção 
era forte e tentava entender um novo coti-
diano – um dia diferente do outro que de-
mandava percepção aguçada, busca pelo 
entendimento do contexto e construção 
de algo que não sabíamos onde iria dar e 
muito menos quanto iria durar. Sem contar 
a situação bizarra do país: um entra-e-sai 
de ministros estratégicos, opiniões levianas 
que vinham de bocas importantes.

Com relação ao nosso ofício na Doutores, 
o que fazer com a máxima de que a más-
cara se dá pelo outro? Que o palhaço se 
faz pelas relações que estabelece? Que o 
exercício do palhaço se dá com uma pla-
teia? Como conciliar essas certezas com 

protocolos rígidos de isolamento social?

Tentava analisar outras tragédias: pensava 
nas pessoas que haviam sobrevivido ao 
tsunami por estarem em mergulho profun-
do enquanto a terrível onda gigante devas-
tou populações. Achei melhor não ficar na 
superfície e mergulhei.

Se a ideia era provocar uma quebra no 
meu cotidiano, acertei em cheio. Traba-
lhando em casa, comecei a praticar o 
triátlon. Do fazer a cama à louça do café da 
manhã e direto para a máquina de lavar, 
passando por uma vassoura rápida pela 
cozinha e tome Zoom, Skype, Google Meet, 
aspirador, Teams, mais Zoom, Zoom, louça 
e banheiro e não necessariamente nessa 
ordem – ordem?

Pra lá e pra cá, dividia-me entre uma reu-
nião estranha e outra – sim, porque todo 
mundo andava estranho procurando enten-
der tudo, cada qual em seu tempo, com os 
seus contextos. Tudo era novo, surrealmente 
novo. Alguns até disfarçavam melhor, mas 
ninguém parecia estar entendendo nada.

Mas o ser humano tem uma profunda ca-
pacidade de adaptação. Tamanha, que a 

gente começa a achar tudo até que bom. 
Baixamos nossas expectativas e passamos 
a escolher o menos pior. E ainda nos reno-
vamos. O anonimato é uma sombra gigan-
te e logo explodiram as lives – entrevistas, 
shows, congressos ao vivo, pratos feitos di-
retamente das nossas cozinhas, fotos dos 
nossos baús!

E a vida parece ter ido, como dizem, para 
um novo normal.

Assumindo agora a função de artista forma-
dora da Escola Doutores da Alegria, passei a 
ocupar um lugar conhecido, mas num con-
texto completamente novo; aliás, a instituição 
me parecia outra. A diretoria de Formação 
estava em novas mãos com outra dinâmi-
ca, o que ratificava meu desejo de mudan-
ça quando comecei a sentir as indefectíveis 
cosquinhas. Se havia qualquer questão ins-
titucional mais preocupante ou relações que 
mereciam cuidado, a pandemia resolveu. 

Nada como uma catástrofe para trazer um 
sentimento de orfandade, segundo Papa 
Francisco, o que provocou a disposição 
de reaproximação e possível harmonia 
nas relações institucionais. Nesse clima 

SALTANDO DO TREM
A 300 POR HORA

Thais Ferrara
Dra. Ferrara   l  São Paulo
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fui convocada a recuperar meu lugar de 
atriz e palhaça, onde estive durante os 18 
anos iniciais na Doutores. Tratei de fazer 
uma revisão nos figurinos, voltar ao piano 
para resgatar músicas que havia deixado 
para trás e, principalmente, traduzir em 
arte – a arte do palhaço – a avalanche de 
sentimentos e percepções deste momento 
inusitado da vida. Junto a isso, a sala de 
aula, agora virtual, foi um chute no traseiro 
para transpor paradigmas e inventar novos 
processos de aprendizagem, de ambos os 
lados. Ministrar jogo e palhaço pelo meio 
remoto é um desafio gigante porque, mais 
do que técnica, depende da vontade de 
quem recebe para vencer o inusitado.

Não houve passagem de bastão entre as di-
retorias de formação. Lourdes Atié assumiu 
e foi se apropriando desse lugar ao seu esti-
lo, e talvez tenha sido melhor assim, já que a 
passagem de bastão pode ser contamina-
da pela Covid-19 e por histórias pregressas.

O meio remoto foi resolvendo as questões 
relacionais. Como tudo acontece virtual-
mente, cheguei até a me apresentar para 
pessoas que não conhecia, dizendo “muito 
prazer em te conhecer pessoalmente”.

Entre altos e baixos, sustos e gratas surpre-
sas, a vida jamais prevista segue seu curso. 
Eu sigo no meu vagão. E já lá se vão 6 meses.
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ISOLA! BATE NA MADEIRA!

Juliana de Almeida
Dra. Baju  l  Recife

bilhete, um desenho do Lui em uma janela 
de vidro e nem uma música da Baju. Saímos 
como fumaça sem fogo. Mas agora, depois 
do susto inicial, conseguimos organizar em 
palavras tudo o que sentimos com esse re-
buliço. Estamos aqui, quer dizer, estamos 
cada um em seu canto, em suas casas, e 
você deve estar aí na sua – é o que espe-
ramos! Muitos querem estar onde nós esta-
mos, mas não podem. E por várias razões. 
Uns estão onde ninguém queria estar para 
cuidar do que é necessário e essencial nes-
se momento, e estes são os que têm de dar 
conta de coisas que só eles podem fazer, 
protagonistas inomináveis e incomensurá-
veis dessa página de nossa história.

E há, ainda, os que não podem estar onde 
estamos porque não possuem o que te-
mos. Eles seguem, mesmo a olhos nus, 
invisíveis nesse cenário. E estão nas ruas, 
debaixo de árvores, marquises ou em cal-
çadas. É um filme que muitos não querem 
ver, mas ele é exibido a todo instante.

Um tempo novo que traz com ele uma sa-
cola enorme com muitos ingredientes, to-
dos bem misturados: incertezas, medos, 
angústias, reflexões, empatia, solidarieda-
de, autocuidado entre outras ações e sen-
timentos que nos sãos despertados. Daí a 
gente vê que tudo tem mais de um lado e 

a gente pode fazer as escolhas de acordo 
com os valores que desejamos para si e 
para o mundo. E esse é um poder!

Agora que estamos em casa, isolados, bem 
que podíamos ter um superpoder como o 
de bater na madeira três vezes e isolar o ví-
rus, não a gente! Aí eu, você, a gente e todo 
mundo bateria na madeira não apenas três 
vezes, mas 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3... E o re-
sultado dessa multiplicação seria zero vírus! 

Tá bom, não ganhamos esse superpoder. 
Mas, pensando bem, nesse momento o 
isolamento é um tipo de superpoder, con-
cordam? Com ele, surgem oportunidades 
de descobertas, temos a chance de nos co-
nectar com o mundo de dentro e o de fora. 
Agora que estamos afastados do convívio 
social, isolados, talvez não nos sirva bater 
na madeira, mas há outras coisas que po-
dem e devem ser feitas.

Sabe que demos conta agora de que es-
tamos isolados? Sentimos coisas que não 
sentíamos antes. Ou sentíamos e não dá-
vamos conta do tamanho porque havia ou-
tras coisas que nos distraíam. Outra coisa 
que demos conta foi das tantas crianças 
que já visitamos em mais de 16 anos de 
trabalho nos hospitais, que tiveram de ser 
isoladas por estarem em um momento de 

delicadeza e cuidados. Trancadas nas en-
fermarias, longe de suas casas e das coi-
sas que fazem cada lugar ser um ninho de 
acolhimento e afetos. Nessas enfermarias 
de isolamento no hospital tem sempre uma 
porta com uma janela de vidro. Elas que-
bram as barreiras e fazem uma ponte com 
o mundo de dentro e o de fora. 

Agora, isolado, penso o quanto é neces-
sário ficar quieto, mas também o quanto 
é bom receber uma carinha no vidro, uma 
abertura na porta para dizer umas boba-
gens ou mesmo ganhar uma cantoria, nem 
que seja desafinada. Essas coisas simples 
que julgamos banais são colírios nos olhos, 
são abraços sem serem apertados, são 
olhares que lançam flechas e fazem nos-
sos corações pulsarem mais forte.

Agora que estamos isolados, com muitos te-
mores em nossas vidas, temos a chance de 
lembrar, relembrar e fazer de cada dia do 
isolamento uma forma de abrir uma jane-
la de vidro que tem em cada porta, mesmo 
as que estão bem longe da gente. E de criar 
uma forma, a mais simples que seja, como 
um gesto de afeto e lembrança, de saudar 
de longe a quem a gente quer perto. 

“Olha, tá me vendo? Estou aqui! Mais pra 
cá. Aqui, achou!”

Quando acontece algo de estranho em 
nossa vida, é costume a grande maioria 
dizer: “Isola! Bate na madeira!”. E tem que 
bater três vezes. “Isola!” soa como uma 
blindagem para que o que foi dito de es-
tranho não se realize. No momento atual, 
a palavra “isolamento” está sendo ampla-
mente usada, dita e redita, não é? Ela apa-
rece nas conversas comuns no dia, nos no-
ticiários das rádios, tvs, podcasts, internet, 
impressos e nas redes sociais. 

Aparece também em mensagens públi-
cas desde que um vírus se agigantou entre 
nós. Os vírus coabitam nossa existência, 
mas alguns parecem inofensivos, lidamos 
com eles socialmente como se fossem par-
te da vida. E são. Desde quando nós dois 
não sabemos? Mas alguns deles chegam 
querendo status maior – é o caso do da-
nado do coronavírus, que veio massificado 
em escala de pandemia! 

Gente que mora no mato, na cidade e até 
na Cochinchina (se ela ainda existir) sabe 
desse danado e o que ele anda aprontan-
do por aqui e em todo lugar. E desde que 
ele se alastrou e virou as atenções dos cui-
dados no momento, tivemos que sair por 
um tempo do hospital com nossas inter-
venções semanais regulares. 

Não tivemos tempo de deixar uma carta, um 
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O QUE É SER UM PALHAÇO? 
FICOU MAIS DIFÍCIL SABER

Sandro Fontes
Dr. Sandoval  l  São Paulo

Posso tentar lhe dizer ...

Vem de um... Acho que vem do... Conflito de ser humano.

Que parte da vontade de pegar o que não pode ser tocado.

Misturado com a teimosia de ser o que não pode ser.

Ser palhaço é poder fazer poesia até mesmo sem ser letrado.

Falando, dizendo ou não, algo indizível, inexplicável, sendo previsível ou "imprevisável".

Cantando e tocando fora do compasso, afinando e desafinando o desafinado.

Se ajeitando, se confortando no desconfortável, desajustando o ajustável, fazendo tudo isso 
ao contrário ou não, ou muito mais, a troco de nada ou de tudo, esperando uma boa risada.

E pra você ver quanta coisa mudou nessa balançada que o mundo deu. 

Tropecei em um mês, com mais dois me levantei, com mais um resolvi me sentar, porque o 
palhaço também para pra pensar.

Então resolvi me encolher para caber nas telas do seu computador, tablet, tv e celular, que 
por enquanto estou chamando de lar, até o mundo parar de balançar e eu voltar a crescer.

Mas se você não está entendendo nada do que falei aqui, tão pouco eu entenderei. Mas 
não se preocupe! No palco, no teatro, no picadeiro, no circo, onde o palhaço couber, eu 
te mostrarei! 

O que é ser palhaço? Palhaça? Taí uma pergunta, que a resposta ainda não sei... Ou sei?... 
Será que sei?... Eita! Arrisquei!
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DESMASCARANDO – POESIA REVELADA 
Raul Figueiredo
Dr. Zappata Lambada  l  São Paulo

Ao escrever este texto, parto do princípio 
de que a reclusão pode ser uma escolha, 
uma decisão ou uma imposição. Uns di-
zem que somos donos do nosso destino, 
o tal livre arbítrio, mas muitas vezes não 
conseguimos sair do lugar, giramos em 
parafuso ou vivemos tropeçando naque-
las pedras que encontramos no meio do 
caminho. Ora chutamos adiante, ora nos 
machucamos com elas dentro dos nos-
sos calçados, ora construímos um muro à 
nossa volta e deixamos de andar, seguir 
nossos caminhos, nossos instintos.

Em 2018 e em 2019 nós, da classe artística, 
educadores e formadores, fomos apedre-
jados. Projetos antidemocráticos impuse-
ram leis, cortes, boicotes, informações fal-
sas e vimos amigos, familiares e pessoas 
próximas debatendo ferozmente nas redes 
sociais, agindo e revelando pensamen-
tos ultrajantes, retrógrados, rasos. Muitas 
“amizades” acabaram num clique, a tecla 
“delete” foi usada para apagar pessoas, 
mensagens e imagens para que pudésse-
mos respirar e seguir com nossas escolhas 
pessoais, convicções, valores e crenças. 
“Máscaras” começaram a cair... 

Em 2020, as máscaras surgem no Carna-
val, festa pagã, onde liberamos nossos 
“demônios”, nossos desejos de celebrar 
Dionísio, beber, dançar e amar... E eis que 
nossa “quaresma”, período de reflexão que 
algumas religiões seguem, tornou-se qua-
rentena, depois “mês-antenas”... 

A chegada da Covid-19 foi um convite para 
voltarmos a usar novas máscaras, silen-
ciar, higienizar, voltar para “casinha”, para 
o convívio dos familiares. Novas nomencla-
turas surgem nas conversas virtuais, pelas 
telas dos computadores, celulares e tablets: 
home office, videoconferência, Zoom, Meet, 
breakout rooms, webinar e muitos outros.

Com as escolas fechadas o que fazer? En-
sino remoto, aulas virtuais para os nossos 
cursos em andamento? Pausa, leituras, 
conversas, novos planejamentos e deman-
das. A escola está em obras...

Na diretoria de Formação, neste momento 
de reconstrução, revimos ementas de cur-
sos, buscamos entender a metodologia do 
ensino remoto, processos pedagógicos. 
Voltamos a estudar. O professor sempre 
em pesquisa, revendo as práticas, se atua-

Olhar para o outro, ouvir 
sua necessidade e agir sob 
demanda, nem mais e nem 
menos, buscar a justeza para 
cada encontro, assim como o 
palhaço faz quando entra num 
quarto de hospital, partindo 
do encontro entre dois olhares 
para estabelecer uma relação. 

“
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lizando, trocando experiência com seus 
pares e seus alunos. Eis que surgiu a ideia 
de criarmos uma série de vídeos, produzi-
da pelos formadores, para mostrar o que 
estamos produzindo na Escola Doutores da 
Alegria, com foco nos cursos que criamos 
em quatorze anos e em como traduzimos a 
linguagem do palhaço, adaptando o con-
teúdo para cada público atendido.

Estou na Doutores da Alegria desde 1995, 
e depois de atuar por 11 anos em hospi-
tal, aceitei o convite para ser formador 
da escola. Faço parte do núcleo fundador 
desde o início, em 2006. Ajudei na criação 
dos conteúdos, a pensar nos eixos estru-
turantes que fundamentam e constituem 
a prática da nossa escola – jogo, corpo e 
música – esta tríade presente em todos os 
nossos cursos.

Tenho formação musical e o violão é meu 
instrumento, minha ferramenta de trabalho 
para a prática em sala de aula. Procurei le-
var para os vídeos esta pesquisa, criando 
letras, melodias e arranjos que traduzis-
sem minha prática como artista-formador 
nas aulas de música que oferecemos nos 
dois sistemas de formação que regem a 
nossa escola, um voltado para a formação 
de palhaço, onde artistas, palhaços e estu-
dantes de arte buscam construir seu palha-
ço, e o outro formado por pessoas curiosas 
em conhecer e se alfabetizar na linguagem 
do palhaço, sem necessariamente ter que 
portar a máscara, apenas flertar com ela.

Compus algumas letras para os vídeos 
da série Escola em Obras. Ficar recluso 
em casa com meus violões me fez olhar 

para dentro, mergulhar na criação. Ao ler 
os textos que apresentam nossos cursos, 
as palavras iam surgindo e, feito miçan-
gas nos fios que formam uma pulseira de 
contas, ia colocando as notas na partitura 
e construindo melodias que se tornaram 
canções. Por trás de cada frase um pen-
samento que norteia as linhas de pesquisa 
que seguimos, nessa busca incessante em 
responder velhas perguntas enquanto as 
próximas não chegam...  Afinal de contas, 
este estudo nunca tem fim! Envelhecemos, 
amadurecemos, crescemos com nosso 
palhaço, somos eternos aprendizes deste 
mundo mutante e mascarado. 

A música “Experiências” faz parte do primei-
ro episódio e revela de forma poética como 
este palhaço que vos escreve entende sua 
função como professor em uma escola de 
palhaço, com palhaço na “lousa” e na “car-
teira”. Em pé, sentado, deitado, parado, cor-
rendo, mas sempre jogando e aprendendo! 
A segunda música teve como provocação a 
pergunta: Por que e para quem fazer uma 
escola de palhaço com palhaço? Como 
inspirar, falar da pesquisa, do estudo, da 
criação, da autonomia e “autoralidade”, da 
importância em observar o mundo ao seu 
redor e espelhar de forma crítica e bem hu-
morada as mazelas da humanidade. Como 
evitar que todo aluno construa seu palhaço 
sem ter o professor com modelo. Apresentar 
vários caminhos possíveis para se constituir 
palhaço. Cada formador um espectro, um 
ângulo, um ponto de vista, fragmentado. E 
como um quebra-cabeça, as peças se en-
caixam com o passar das aulas, dos encon-
tros, dos jogos, das experimentações, dos 

riscos calculados e imprevisíveis.

Não temos a garantia de que ao térmi-
no do curso o aluno se forme palhaço. A 
máscara precisa de um tempo para sur-
gir, carece do outro para se relacionar. As-
sim nasce, brota e desabrocha o palhaço. 
Muitas vezes é frustrante concluir o curso 
e não receber o nariz vermelho, esta pe-
quena máscara que representa e simbo-
liza o arquétipo. Vesti-la requer compro-
misso com este ser ancestral, sua história 
e o que ele representa, um arauto do seu 
tempo. Nossa escola é artesanal, menor 
quantidade de alunos em sala de aula e 
mais qualidade na relação, funcionamos 
no pequeno, para que possamos apro-
fundar na investigação e pesquisa.

No terceiro episódio, em que falamos do 
Sistema de Formação e Prática Artística, 
fiz uma paródia relacionando a composi-
ção de uma música com o ato de tricotar 
uma manta (de bebê). As agulhas como 
instrumento, as linhas/ lãs como as notas 
musicais, as cores como acordes maiores 
ou menores, que trazem alegria ou tristeza 
nas composições, os pontos como acordes 
e a sequências de pontos formando a tra-
ma como a música em si. Criei a paródia 
“Frutífera pilha” em cima da melodia de 
“Sonífera Ilha”, dos Titãs, e o tema tratado 
foi a pandemia. 

Duas outras músicas foram compostas para 
os episódios quatro e cinco. “Caiu na rede 
é peixe” descreve o programa Palhaços em 
Rede, do qual fui tutor por dez anos e que 
está em processo de transição. A opereta 
“Método, que método” revela as maneiras 

que encaramos o público e os ajustes nos 
conteúdos que fazemos. Olhar para o ou-
tro, ouvir sua necessidade e agir sob de-
manda, nem mais e nem menos, buscar a 
justeza para cada encontro, assim como o 
palhaço faz quando entra num quarto de 
hospital, partindo do encontro entre dois 
olhares para estabelecer uma relação e a 
partir deste consentimento criar um jogo, 
brincar, fluir, viajar por infinitos mundos, 
universos que surjam e construam esta his-
tória com nossos públicos.

E enquanto a pandemia não passa, segui-
mos estudando, pesquisando, produzindo 
e compartilhando conhecimento, pois esta 
é nossa tarefa com a sociedade civil, é o 
nosso compromisso.
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UMA MANEIRA POSSÍVEL 
DE CHEGAR JUNTO

Greyce Braga
Dra. Monalisa  l  Recife

drante da rota estelar.

Multiverso Paralelo. 9h55. O questiona-
mento da mensagem foi tão profundo que 
gerou desequilíbrio na Força e alterou a 
curva do Espaço-Tempo.  

Agosto de 2020. Futuro do pretérito. Ho-
rário de Brasília. Nós, besteirologistas do 
presente, precisamos responder à fatídi-
ca pergunta do Dr. Wago, criptografá-la, 
enviá-la de volta no tempo para todos os 
Quadrantes da Rota Estelar onde houver 
besteirologistas do Barão de Lucena, para 
assim reestabelecer o equilíbrio da Força, 
salvando todo o Universo Besteirológico.  

“Caros colegas, se vocês estão recebendo 
esta mensagem, é porque conseguimos 
entender a função de continuar escreven-
do relatórios em plena pandemia, mesmo 
sem haver plantões. Nós somos vocês, no 
futuro. Entendam: depois desta primeira 
reunião online, em que vocês estão agora, 
os meses foram passando e nós fizemos 
muitas coisas, como o Delivery Besteiroló-
gico, uma live de sete horas (Festival Miolo 

Mole) e muitos Consultórios Besteirológicos 
online. Também começamos a atender al-
guns hospitais em tempo real, através do 
Plantão Besteirológico!

Paralelamente, os relatórios foram apare-
cendo mês a mês. Hospital por hospital. Eles 
têm falado sobre a saudade dos encontros 
com as crianças, da falta que sentimos da 
rotina, da grandeza dos profissionais de 
saúde, mas também sobre medo e solidão. 
Alguns relatórios atualizaram as equipes 
dos hospitais sobre nossas inúmeras no-
vas atividades e, desta maneira, falando de 
nossos afetos, relembrando situações que 
vivemos juntos, contando histórias, estive-
mos sempre por perto, apesar da distância. 
Conseguiram entender agora?

A palavra é o que torna presente o que 
está ausente. Nós escrevemos porque a 
linguagem tem o poder de abrir uma co-
municação com o infinito e nos fazer saltar 
de dentro dos relatórios para os corredores 
dos hospitais a cada vez que alguém nos 
lê. É uma maneira possível de chegar junto. 
Não achem estranho. Assinado: Dra. Mo-

naLisa, Dr. Marmelo, Dr. Wago, Dra. Nana, 
Dra. Muskyta e Dr. Gonda.”

Primeira reunião administrativa online dos 
Doutores da Alegria, março de 2020. Pri-
meiro Quadrante da Rota Wstelar Pós Co-
vid-19. 10h. Nave Mãe observa que apenas 
os besteirologistas do Hospital Barão de 
Lucena recebem uma mensagem crip-
tografada de ponta a ponta. Eles leem, 
olham para a câmera e sorriem fazendo si-
nal de positivo. Satélites detectam pequena 
sobrecarga da Força e oscilação na curva 
Espaço-Tempo. Na reunião, ninguém ques-
tionou a necessidade de manter os relató-
rios mensais.  

FIM DA TRANSMISSÃO. 

Primeira reunião administrativa virtual 
dos Doutores da Alegria, março de 2020. 
Primeiro Quadrante da Rota Estelar Pós 
Covid-19. 9h45. Aviso da Nave Mãe aos 
navegantes: “Todos os besteirologistas con-
tinuarão a fazer relatórios mensais para os 
hospitais, apesar da suspensão momentâ-
nea dos atendimentos presenciais”.

Oitavo Quadrante da Rota Estelar, pós Co-
vid-19. 09h50. Presente virtualmente à reu-
nião, Dr. Wago, utilizando tecnologia aliení-
gena, envia mensagens criptografadas de 
ponta a ponta para Dra. MonaLisa (Tercei-
ro Quadrante), que as decodificou, fez um 
CTRL C + CTRL V e reenviou para Dr. Marme-
lo (Segundo Quadrante) e Dra. Nana (Séti-
mo Quadrante), que replicaram para Dr. 
Gonda (Terceiro Quadrante) e Dra. Muskyta 
(Décimo Quadrante).  

Assim, rapidamente, viralizou para toda a 
equipe de seis besteirologistas do Hospital 
Barão de Lucena o texto que dizia: “Como 
assim? Por que vamos escrever relatórios 
se não temos plantão?”. Esclarecendo a 
reunião virtual: fica cada um em seu qua-
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QUE DIA É HOJE?

Luciana Pontual
Dra. Svenza  l  Recife

É domingo. Mas poderia ser qualquer dia 
da semana, já que os dias têm se fundido. 
Essa relação com o tempo tem me deixado 
fora de tempo.  Eu sou o meu próprio tem-
po, o meu templo.

Ficar: permanecer num lugar, alojar-se, 
hospedar-se, restar, assentar, deter-se, pa-
rar, achar-se. 

Casa: moradia, construção de alvenaria, 
geralmente destinada à habitação.

Sim, permanecemos em nossa casa, nos-
sa moradia, parando um pouco para nos 
achar, habitando essa construção de alve-
naria e dando vida ao lar. Tirando a poei-
ra dos objetos esquecidos, o mofo das 
roupas guardadas ainda com etiquetas, 
que quando compramos jurávamos que 
precisávamos muito daquilo. Janelas aber-
tas, vasculhamos gavetas e memórias em 
álbuns de fotografias antigas. Numa das 
gavetas, o lenço da minha vó. Incrível como 
uma foto e um objeto nos levam para perto 
de alguém. Estamos tendo a oportunidade 
de abrir muitas gavetas e revirá-las. 

Tem sido desafiador me deparar comigo 
o tempo todo, estou sendo eu mesma em 
tempo integral. E me aproximo de partes 
desconhecidas de mim que me surpreen-
dem. E me alegram. E me assustam. Meus 
olhos me observam mais atentos e me 
revelam, como em uma fotografia. Ao me 
ver, vejo a minha mãe, meus avós, meu fi-
lho, meu pai, meu irmão, as pessoas que 
estão próximas a mim. Percebo que sou 

todos eles revelados em meu corpo, mi-
nhas escolhas, minha história. Entendo que 
mesmo isolada eu não estou só. Cabemos 
todos em uma única fotografia.

Há dias em que me cerco de um vazio 
profundo, silencio, abro espaço e habito 
o nada. Percebo camadas volumosas de 
sentimentos e sensações. Sim, tem muita 
emoção agarrada entre a carne e o osso. 
Memórias impregnadas ao corpo.

Também é bom ficar em casa, me reconhe-
cer em cada canto, ouvir o jornal enquanto 
preparo a comida, ver meu filho brincando, 
imaginando estar em outros lugares, crian-
do mundos possíveis. Ele sempre me lem-
bra de sorrir e fazer brilhar os olhos. Bom 
ter mais tempo para ouvi-lo. Há dias tristes, 
mas também há dias lindos. Vocês têm no-
tado o céu?

Sempre soube que a arte é um meio for-
te de comunicar. O céu tem se mostrado 
como uma tela de cores deslumbrantes, 
verdadeira obra-prima. Ele parece sorrir 
para mim, me sinto abraçada, evidente que 
não estamos sós. E é através da arte e nos 
apropriando da tecnologia que criamos o 
Delivery Besteirológico. Sim, estamos abrin-
do a porta da nossa casa e preparando ví-
deos com muito carinho, para que mesmo 
pelo celular ou computador possamos mi-
nimizar o distanciamento.

Que nossos vídeos cheguem aos hospitais 
e que a arte e o riso sejam o elo para con-
tinuarmos juntos!
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UM DIA DE CADA VEZ

Douglas Souza
Auxiliar administrativo  l  Recife

se causada pela Covid-19 mostrou o que 
as pessoas têm de melhor e o que têm de 
pior, através do amor ou do ódio. Aprendi 
que, por meio do amor, posso fazer muito 
mais do que imagino, pelo meu próximo.

Apesar de todo cuidado, aconteceu o que 
eu mais temia. Contraí o tal coronavírus. 
Mesmo sem fazer o teste, os sintomas eram 
evidentes e até hoje tenho algumas seque-
las. Foi então que parei literalmente tudo. 
Não pensava em outra coisa além de querer 
viver um dia de cada vez. O medo de piorar 
me atormentava a todo momento. Porque a 
vida é muito frágil e, a qualquer momento, 
eu imaginava, o ar poderia me faltar.

Finalmente, a pandemia só nos mostra que 
devemos viver cada momento com inten-
sidade e considerar que cada gesto, por 
mais simples que seja, é precioso. 

Na virada de ano é comum fazermos pla-
nos, promessa de melhoras de vida. Foi o 
que fiz, na virada 2019/2020. Chegou ja-
neiro e estava tudo bem, há alguns meses 
contratado na organização Doutores da 
Alegria, me adaptando ao trabalho. Em fe-
vereiro, só deu tempo de aproveitar o car-
naval e, em março, chegou a pandemia e 
parou tudo, mudou tudo e tudo se tornou 
confuso e duvidoso.

A prioridade agora era a sobrevivência, 
se prevenir contra o pior. Tive que apren-
der a morar, trabalhar, praticar atividade 
física, assistir shows pela internet e mais 
um monte de coisas em um único espaço: 
minha casa. Ah, o isolamento social. Logo 
percebi que estava vivendo, por conta da 
pandemia, uma carga de dor e emoções, 
e de uma forma geral, acredito  que a cri-
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O SER EM QUESTÃO

Fábio Caio 
Dr. Eu_Zébio  l  Recife

Fazendo uma analogia com o jogo de xa-
drez, a pandemia colocou em xeque-mate 
o ser humano. Podemos fazer diversas lei-
turas deste fato, mas salta aos olhos o que 
o invisível aponta: nossa inexorável fragili-
dade. Que a ciência, apenas ela, não é su-
ficiente. Precisamos resgatar a humanida-
de, e fica evidente que este resgate só será 
possível se cada humano se empenhar na 
sua própria busca, pessoal e intransferível.

Quase que de repente o mundo que co-
nhecíamos mudou. Foi uma busca urgente 
para nos isolar e nos reinventar. Parecia a 
ficção invadindo a realidade e nos impul-
sionando a conectar com nosso ser mais 
interno. Medo, fragilidade, incerteza, sus-
pensão do futuro e morte. Eis o cenário em 
que o planeta inteiro, não apenas uma ci-
dade ou um país, estava –ou melhor, está– 
mergulhado. Esperem! O planeta inteiro, 
não, nada que não era humano foi afeta-
do, e isto é um indício de que precisamos 
fazer diferente. Nossas escolhas precisam 
ser revistas, reajustadas e modificadas. E o 

caminho mais acessível para se mudar a 
humanidade, já dizia o aforismo grego, na 
frase escrita no Templo de Apolo, o Deus 
Sol, símbolo da consciência: “Homem, co-
nhece a ti mesmo”. Se todos fizeram não 
sabemos, mas me vi de cara comigo mes-
mo. Assustado, sim, mas agradecido com 
minhas escolhas.

A primeira e mais evidente foi ter aceitado 
há 13 anos a proposta de trabalhar na Dou-
tores da Alegria, quando a arte passou a 
ter outro significado em minha vida e co-
meçou a ser o elo que faltava na busca por 
uma ação mais efetiva e afetiva no mundo. 

Ser artista foi uma escolha de cura pessoal. 
A arte entrou em minha vida como elemen-
to de autoconhecimento, não como profis-
são. Uma simples massa de papel mache, 
com a qual modelei três bonecos, foi o iní-
cio da transformação, que resvalou num 
caminho profissional através do qual fui me 
conhecendo e revelando outros mundos e 
possibilidades. A arte é o meu processo de 

Precisamos resgatar 
a humanidade, e fica 
evidente que este 
resgate só será possível 
se cada humano se 
empenhar na sua 
própria busca, pessoal 
e intransferível.

“



60

Boca LargaTempos de Pandemia

cura e nada mais justo que usá-la para au-
xiliar na cura de outras pessoas.

A organização Doutores da Alegria poten-
cializou este processo, ampliando as dimen-
sões e guiando meu caminho espiritual. O 
artista é uma ponte, liga dois mundos, e não 
foi à toa que comecei com o teatro de bone-
cos. Em sua origem, bonecos eram pontes 
entre o divino e o humano, tradição ainda 
conservada no Oriente, e o bonequeiro ou 
artista que manipula os bonecos seria qua-
se um xamã, um sacerdote.

Treze anos fazendo sorrir, levando arte aos 
hospitais, me colocou exatamente onde 
deveria estar. Comecei a limpar outras 
sombras, tirando partido das minhas po-
tencialidades e encarando as dificuldades, 
meus medos, fracassos e erros. E inevita-
velmente outro tema entra na minha vida: 
a morte. Comecei a vê-la por outro prisma, 
acontece todo o tempo, e deveria ser en-
carada pelo que de fato é, uma parte do 
processo a que chamamos vida.

Então veio o dia em que paramos brusca-
mente as visitas aos hospitais, nos isola-
mos e ficamos mergulhados na incerteza. 
E mais uma vez as escolhas que fizemos 
afetaram nossos caminhos. Ficamos afas-
tados dos hospitais, mas não dos nossos 
trabalhos. Doutores da Alegria se reinventa 
e amplia suas ações: passamos a produ-
zir vídeos e extrapolamos as paredes dos 
hospitais. Foi criado o Delivery Besteiroló-
gico, maneira encontrada para que a in-
tervenção no hospital continuasse. Se não 
podíamos estar presencialmente, chegá-
vamos virtualmente. Outro grande momen-

to de crescimento para nós, artistas. Diante 
da crise que se apresentou, escolhemos 
continuar alimentando o mundo com arte, 
alegria e criatividade.

Apesar do isolamento, das medidas de 
proteção implementadas, meu sistema 
imunológico baixou a guarda, contraí o 
coronavírus e comecei a sentir os sintomas 
da Covid-19. Se não estava fácil antes, fi-
cou pior. Havia uma ameaça lá fora e de 
repente a vi internalizada. Não foi tão grave 
a ponto de eu precisar ser hospitalizado. 
Consegui me cuidar em casa, monitorado 
por uma equipe multidisciplinar que en-
volvia profissionais que conhecemos por 
causa do trabalho nos hospitais. Foi uma 
experiência sem precedentes, todos os re-
ceios se potencializaram e dor, desconforto 
e medo da morte passaram a ser uma ex-
periência real. 

Apesar da fraqueza extrema só restava um 
foco: cuidar de mim e encarar o próprio 
medo. Na noite que mais difícil, a sensação 
da piora misturada à falta de ar gerou uma 
ansiedade quase intransponível e, mais 
uma vez, no limiar escolhi o caminho opos-
to ao pânico. A fragilidade por um momento 
me fez duvidar do mundo invisível que me 
apoia e orienta. Então entrei em ação com 
métodos de respiração e óleos essenciais 
para trazer o foco para o que em essência 
eu acredito, que a morte não representa o 
fim, e que se este fosse o meu destino, pre-
cisava ter a paz como a principal aliada. E 
veio uma frase que ouvira anos atrás: “Não 
é o que acontece que é mais importante, a 
nossa resposta a esse acontecimento é o 

que realmente importa”.

Aprendi que criamos nossas próprias rea-
lidades. Se criei na minha história um en-
contro com a Covid-19 é porque de alguma 
forma eu precisava transformar mais pro-
fundamente minhas crenças e vivências. 
Que o nosso caminho deve ser o do cuida-
do, do amor, da alegria e do respeito à vida. 
Como disse o filósofo Teilhard de Chardin: 
“Não somos seres humanos vivendo uma 
experiência espiritual, somos seres espiri-
tuais vivendo uma experiência humana”.

Que o preço de tudo que estamos vivendo 
seja a transformação verdadeira de cada 
ser, trazendo de volta a possibilidade de 
sermos novamente verdadeiramente hu-
manos.
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TEMPO DE PANDEMIA

Nice Vasconcelos
Coordenadora Administrativo e Produção   l  Recife

Eu fiquei tão insegura 

Sem saber o que fazer 

Me informei, vi muitas lives 

Tudo me fez aprender

Hoje eu estou esperando 

Os amigos encontrar 

Dar um abraço apertado

E ao trabalho retornar

Não pensei em minha vida 

Que um dia fosse falar 

Oh, pandemia danada

Você me fez enxergar 

Muitas coisas nesse mundo 

Que eu nunca pensei passar

Em tempo de pandemia

Tive que me isolar

Uma das coisas mais tristes

Foi não poder abraçar

Fiquei no isolamento

Amedrontada e ansiosa

A saudade foi tão grande

Que acabei desgostosa

O pior mesmo ainda foi

Do trabalho me afastar

Ficamos em home office

Tive que me reinventar

No começo achei difícil

Corri pra me adaptar
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Luciana Viacava 
Dra. Lola Brígida   l  São Paulo

E de repente, não mais que de repente, o 
mundo virou uma tela plana. Para os dis-
traídos ou desavisados, muita atenção: eu 
disse tela plana, não terra plana – não sou 
o Cebolinha. 

De uma hora para outra passamos a ver 
o mundo emoldurado pelas janelas. Jane-
las de casa e janelas nas telas, janelas que 
se abrem para outras janelas, num labirin-
to virtual. Abrir as janelas é se abrir para 
o novo. Para novas experiências, pessoas, 
possibilidades e perspectivas. Um novo ca-
minho a percorrer. 

Que caminho é esse? Como caminhar? 
Ninguém sabe ou pode responder ao cer-
to. Estamos tateando, desbravando, cons-
truindo juntos. Foi o que fizemos e estamos 
fazendo. As questões são muitas e viver um 
dia de cada vez passou a ser o caminho. 

Não podemos prever, nem fazer grandes 
projetos para o futuro. Cada dia é único, 
cada experiência é sagrada. E não é assim 
que deveria ser sempre? 

Essa experiência traz um enorme aprendi-
zado em todos os sentidos. A consciência 
de que fazemos parte de um grande todo 
e de que estamos todos de alguma forma 
conectados escancara a noção de que 
cada ação que se provoca no mundo traz 
consigo a reverberação de si própria. Uma 
pedra no lago. Acredito que nosso trabalho 
provoque ondas de regeneração afetiva, 
de conexão com a alegria e com a espe-
rança – enquanto expansão do ser, e não 
enquanto espera passiva. E que se faz ne-
cessário sobretudo em tempos como este!

Precisávamos seguir e seguimos. Através 
de janelas virtuais, em vídeos gravados ou 

em lives (palavra nova em nosso vocabulá-
rio), de quadradinho em quadradinho, che-
gamos às casas, aos hospitais e a tantos 
lugares deste planeta esférico. Mas que-
ríamos mais. Queríamos garantir que as 
crianças nos hospitais em que atuamos, 
mais do que nunca isoladas e sem poder 
receber visitas, continuassem a receber 
nossas visitas. As crianças são o foco do 
nosso trabalho e nos ensinaram tanto em 
todos esses anos de existência dos Douto-
res da Alegria. Sem elas, não existiríamos. 

Então começamos a experimentar o que 
até então parecia impensável: fazer visitas 
virtuais, leito a leito, interagindo com cada 
criança, reavivando nosso trabalho. Uma 
dupla de palhaços, cada um no seu qua-
drado, reunida na tela de um celular ou ta-
blet, sendo conduzida por uma parceira da 

equipe do hospital, de criança em criança, 
em atendimento personalizado. Para isso 
foi preciso contar com o apoio de muita 
gente e com a cumplicidade valiosa das 
equipes dos hospitais. E a comunicação se 
estabeleceu, o trabalho se revelou potente. 
As crianças pareciam sedentas de jogo e 
de bobice. E nós também. Mais uma janela 
se abriu: a janela da troca e da empatia. 

E seguiremos assim, abrindo infinitas jane-
las e descobrindo novos mundos. Em um 
breve futuro, assim espero, as portas vol-
tarão a se abrir e poderemos novamente 
perguntar: “Posso entrar?”
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Precisávamos aguentar o 
vazio que se instalou nos 
primeiros dias, assim como 
o artista suporta o vazio 
inicial da sua interação 
com a criança quando ele 
está no batente da porta do 
quarto pedindo permissão 
para entrar.

“
ESCRITOS SOBRE 
A TRAVESSIA DE UMA PANDEMIA
Morgana Masetti  
Psicóloga  l  São Paulo

ção: vulnerabilidade, incerteza, dúvidas, 
medos, tristeza, impotência em escalas e 
cores diferentes. O espaço físico que nos 
unia sumiu e tudo passou a se apresentar 
digitalmente. 

Ao mesmo tempo em que passamos a entrar 
nas casas e intimidade das pessoas, fomos 
arrancados de nossa fisicalidade e viramos 
rostos mais ou menos coloridos com fundos 
variados. Tivemos que aprender a viver um 
dia de cada vez, pois o passado tinha esca-
pado de nossos pés e o futuro ficou muito 
longe de nossos olhos. Por algum tempo, 
quando perguntávamos ao outro como ele 
estava, se tratava menos de uma pergunta 
formal e mais de um desejo de conexão hu-
mana dentro de uma experiência única que 
atravessava a todos ao mesmo tempo. 

Após quase três décadas de existência da 
organização Doutores da Alegria e pes-
quisando sobre os resultados da atua-
ção de palhaços no contexto da saúde, 
parecíamos ter chegado a um momento 
maduro sobre a abrangência deste tipo 
de intervenção artística. Mas a pandemia 
chegou. De um momento para o outro es-
távamos todos internados em nossas ca-
sas e em isolamento. Por alguns meses 
este acontecimento dizia respeito a nós 
e a todos que conhecíamos no mundo, o 
primeiro fenômeno verdadeiramente glo-
bal que vivíamos desde que se começou a 
falar da tal globalização.

A experiência de estar internado havia se 
estendido ao planeta e compartilhávamos 
alguns sentimentos comuns à hospitaliza-
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A medicina tão estruturada e orientada 
para a cura viu diante do espelho a ima-
gem do não saber, perguntas sem res-
postas ou sem os artigos científicos para 
dar suporte ao tratamento da Covid-19. 
Colocados diante da impotência de como 
lidar com esta doença, pudemos presen-
ciar uma dimensão onde o homem médico 
e o profissional estavam lado a lado, nos 
devolvendo a percepção de humanidade 
desta profissão. As relações se horizonta-
lizaram e o medo da morte pôde ser vivido 
por profissionais de saúde e pacientes. 

Ao mesmo tempo voltou ao centro da cena 
o tema da vocação médica. E vimos neste 
processo um enorme número de profissio-
nais que se distanciaram de suas famílias, 
em total isolamento, para poder estar na 
linha de frente. Muitos profissionais de saú-
de morreram cumprindo sua missão.

Tive a oportunidade de atender alguns e ou-
vir deles que, apesar do medo da morte, se 
sentiam gratificados em poder atuar em um 
momento tão contundente como este. Em 
minha atuação como psicóloga, vivi uma 
flexibilização do setting terapêutico, reali-
zando atendimentos virtuais a profissionais 
de saúde, alguns através de mensagens 
escritas, pois o paciente vivia em um espaço 
com a família onde não era possível ter pri-
vacidade para falar ou ser ver. 

Medos e ansiedades que os atravessavam 
eram também os meus, sentimentos que 
nos colocavam lado a lado mesmo com 
histórias de vida diversas. E isto tornou o 
tema da escuta e do acolhimento centrais 
no suporte a estas pessoas. Era preciso 

escutar também com os poros do corpo e 
acolher acolhendo-se.  

Dentro do cenário que se instalou nos pri-
meiros meses da pandemia, uma série de 
habilidades que fazem parte do repertório 
dos palhaços nos hospitais se tornaram 
necessárias para lidar com o que estava 
acontecendo: viver o aqui e agora, ter fle-
xibilidade, lidar com a vulnerabilidade e fa-
zer dela um recurso, construir relações de 
confiança com o outro, construir vínculos a 
partir da alegria. 

Precisávamos aguentar o vazio que se ins-
talou nos primeiros dias, assim como o ar-
tista suporta o vazio inicial da sua interação 
com a criança quando ele está no batente 
da porta do quarto pedindo permissão para 
entrar. Nos foi imposta a arte da improvisa-
ção em um mundo orientado às certezas, 
assim como o artista se guia pelo improvi-
so no universo assertivo da medicina. Tudo 
o que eu havia aprendido com palhaços 
se colocava novamente diante dos meus 
olhos, em minha vivência cotidiana e ao ler 
nos noticiários como as pessoas estavam 
lidando com o distanciamento social. 

E então vinha a pergunta: como comparti-
lhar o que aprendemos nestes anos com 
um mundo em uma internação compulsó-
ria? Como ir além no que aprendemos até 
aqui para seguir através desta experiên-
cia? Como honrar este momento histórico 
e seguir no propósito, como organização, 
em prol de uma transformação necessária 
que o momento nos coloca? Como fazer da 
pedagogia do encontro um recurso para 
as transformações sociais necessárias? Es-

tas são perguntas que precisamos deixar 
pousar, aguentá-las mesmo que ainda não 
tenhamos respostas.

Trabalhar para que este momento leve a 
uma transformação, não esquecer nem 
banalizar o que está acontecendo, afirmar 
em nossos corpos a narrativa desta história. 
Aproveitar que estamos mais porosos para 
ouvir os ruídos do mundo. Como quando 
estamos hospitalizados, não percamos o 
contato com nossa vulnerabilidade e as 
demais forças que nos atravessam.

Assim como quando estamos doentes, 
este momento nos permite abrir as presi-
lhas das imposições do cotidiano e nos co-
loca mais disponíveis para o que acontece. 
Isto possibilita uma expansão do tempo e 
precisamos deixar que isto aconteça para 
que o algo novo possa nascer. Assim como 
no quarto o palhaço se permite uma sus-
pensão do tempo e um vazio inicial para 
poder receber e trabalhar sobre o que se 
apresenta ali, precisamos aguentar em 
não preencher nossas agendas em nome 
da produtividade. Não buscar a qualquer 
custo. No lugar de controlar, se entregar. 
É isto que possibilitará viver o luto de um 
mundo que não serve mais e acolher o 
novo. Se contaminar desta nova realidade. 
Suportar os pontos de interrogação, as ex-
clamações, as vírgulas. 

Estamos longe de um ponto final, estamos 
abrindo aspas. Quanto mais suportarmos 
este vazio mais aptos estaremos para fa-
bular uma nova realidade. Precisamos de 
tempo e esta vivência está nos colocando 
este tempo à disposição. Em uma organi-

zação de palhaços, que tem em essência 
as palavras subversão e fantasia, nos cabe 
trabalhar para que este novo mundo pos-
sa ser gestado, embora encontremos pelo 
caminho aqueles que se dirigem ao mun-
do antigo ou aqueles que nem achem que 
algo mudou. 

É assim, dentro desta esquizofrenia social, 
que nos caberá viver o papel de contar a 
história. Como o artista que constrói junto 
com a criança um caminho de interação 
que os leva a se encontrarem no riso ou no 
desfecho de um jogo, precisamos, como 
organização, fabular um mundo a construir 
mesmo que nos sintamos, muitas vezes, 
na contramão. Tudo isto não é o que apren-
demos com palhaços nestes anos? Trate-
mos de nos entregar mais do que correr 
atrás. Mesmo porque, se corrermos atrás 
do mundo que tínhamos antes da Covid-19, 
não iremos encontrá-lo.   



TEMPO DE 
VIVER UM 
NOVO TEMPO
a chegada
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TELA

Layla Ruiz
Dra. Pororoca  l  São Paulo

Cristal líquido
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Encontro 

Tela

Presença

Tela

Distância

Tela
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Novo

Tela

Normal

Tela

Artista 

Tela

Pandemia

Tela

Doutores da Alegria

Tela

2020

Tela

     Tela 

           Tela

Palhaça e palhaço

Latelatelatelatelatelatelatelatela

Tê-las telas

Por hora

             Há de ser com elas 
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A DANADA DA CRIATIVIDADE

Raissa Guimarães
Dra. Faísca  l  São Paulo

ma lida no roteiro do vídeo que havia criado 
(embora não acreditasse muito nele, é bem 
verdade, faltava-lhe o frescor da criatividade 
mesmo que só ela notasse isso). Tudo havia 
que ser feito rápido antes da neném acordar 
e a vida íntima lhe tomar por completo.

Arrastou os móveis, pendurou objetos nos 
pregos, passou os brinquedos e objetos 
decorativos da sala para o quarto e cha-
mou o marido que agora também era edi-
tor e cinegrafista de suas bobagens virtuais. 
Ajustou a luz e fez reparos na cenografia, 
observando o enquadramento da tela. Ela 
anda, também, enquadrada demais nes-
sa tela. Será que por isso a criatividade lhe 
escapara?

Gravando! Começou a realizar as ações 
com o corpo e espírito de quem já se en-
cantou e se desencantou várias vezes com 
isso tudo que se tornou o trabalho na Dou-
tores da Ale... E foi interrompida por uma 
ideia que roubou a cena de modo atrevido. 
Mudou todo o tom e a cena, ali na hora, 
e alegrou-se em se encontrar novamente 
com a criatividade! Quem diria que naque-
le dia a angústia é que lhe levaria a se re-
conectar com a alegria do jogo, do brincar, 
do palhaçar; a alegria do criar?

Acabou de gravar. Passou o vídeo para o 
computador, pulou o sofá que estava tra-
vando a passagem para a cozinha, pisou 
novamente em um brinquedo barulhento 
da filha, pensou que era já a hora de fazer 
almoço e não havia nada pronto, bebeu 
água enquanto tirava a maquiagem, tirou 
o nariz e se deu conta.

A danada da criatividade já havia se escon-
dido novamente! Talvez tenha se escondi-
do bem ali embaixo dos boletos a vencer 
ou dentro de um empoeirado álbum de 
fotos, ou talvez tenha saído de casa e ido 
visitar outras mentes inquietas e sedentas 
por um pouco de arte. Ela não sabia onde, 
nem como, mas sentia um certo vazio fruto 
de sua ausência. 

Ainda bem que tenho uma semana, até o 
próximo vídeo, para tentar achar essa tal 
criatividade!, pensou aliviada enquanto co-
locava o feijão para cozinhar.

Levantou sonolenta, tomou um café forte e indagou se ali estaria a 
criatividade. Sem resposta prosseguiu o ritual do café da manhã. 
O dia estava nublado e a mente cinza, por isso abriu a janela e 
um raio de sol rebelde tocou-lhe o rosto: E a criatividade? Viria 
com ele?

Mais uma semana iniciando em isolamento social, pia cheia de 
vasilhas do jantar, brinquedos pela casa e a mente vazia. O peito 
vibrava angustiado ao se lembrar que precisava ter mais uma 
ideia criativa para fazer um vídeo de palhaçaria. A criatividade 
andaria de mãos dadas com o riso? Forçou um riso e ironica-
mente se sentiu ridícula. Deu um passo em direção ao banheiro. 
Iniciou-se uma melodia alegre que vinha de um ursinho de pe-
lúcia – a filha se faz presente na casa até quando dorme. Sorriu 
com ternura. Assim, de modo distraído, havia rido, e dessa vez, 
verdadeiramente. 

É isso: a criatividade vem quando se está distraída! A casa inteira lhe 
lembrava do trabalho e o trabalho lhe lembrava a vida privada, e 
como ela se sentia privada, e assim sendo, como haveria de andar 
distraída? Danou-se!

Home sweet home que agora era home office… Repetiu em voz 
alta as palavras estrangeiras como se a “chiqueza” das palavras 
lhe poupasse da angústia ou mesmo lhe conferisse um glamour 
que lhe desse ânimo naquele dia. Escovou os dentes conformada 
de que há dias cinzas e tudo bem, é normal. É mesmo? E se a 
criatividade a houvesse abandonado de vez?

Foi se arrumar para o trabalho e fez isso como um ritual para evocar 
as forças da tolice de seu alter-ego (ou baixo-ego) chamada Faísca. 
Sim, de um jeito ou de outro ela costuma salvá-la. Deu uma últi-
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PRONTIDÃO 
E IMPROVISO

Roberta Calza
Dra. Sakura  l  São Paulo

que aprendi em anos trabalhando na or-
ganização Doutores da Alegria: é da arte 
do encontro, desconhecido a princípio, que 
confeccionamos as relações, tomadas de 
presente e que se tornam experiências de 
aliança com a vida pela arte essa realidade 
inventada por nós, consciente e intencional.

Durante a quarentena comecei a criar vídeos 
e essa foi minha maneira segura de expres-
são, uma vez que não podia mais encon-
trar com as pessoas. E neles coloquei pen-
samentos, falei daquilo que eu vivia, ouvia 
e intuía: a angústia, a confusão, o medo, o 
cansaço, mas também a calma, a mudança 
de ritmo, a tranquilidade, e tudo isso aconte-
cendo comigo em um dia, todos os dias.

Foi através do audiovisual e da linguagem 
do palhaço que vi o país se entristecer e a 
tristeza habitar cada um de nós, vi a per-
da de milhões de vidas, vi a impunidade e 
vulgaridade tornarem- se o “novo normal”, 
mas vi também resistência ao que pode vir 
a nos deprimir. Assim como a ideologia e a 
religião, o ser humano sempre busca saí-
das para se preservar e continuar existindo. 

Com arte vi do que tristeza é feita e não 
só. Levarei comigo mais essa experiência 
onde “a doença nos revela quem somos” 
(Oliver Sacks).

O historiador Yuval Noah Harari, em seu li-
vro Sapiens – Uma breve história da huma-
nidade (2017), aponta não existir diferença 
entre religião e ideologia. São “sistemas de 
normas e valores que se baseiam na crença 
em uma ordem sobre-humana de leis natu-
rais que devem guiar as ações humanas”. 

Foi durante a pandemia que aprendi essa 
informação. Em algum momento de crise fui 
buscar nos livros a explicação para o que 
estávamos vivendo. Diferente de um vírus 
que ataca nosso sistema e se torna uma 
ameaça à vida, minha crise existencial tor-
nou-se uma busca por aquilo que nos faz 
continuar acreditando em nossa espécie.

Aprender que religião e ideologia não pas-
savam de realidades inventadas por nós 
me fez olhar para aquilo que mais defen-
do como criação humana, a oportunidade 
que cada um merece de passar pela expe-
riência de vida na sua plenitude, expandir 
o conhecido, questionar o organizado, re-
inventar o cotidiano.

Foi com a arte que atravessei o pande-
mônio. Apoiada nela, como um canguru 
na bolsa, um abraço apertado em que 
pude respirar. Dizem que nas crises artis-
tas encontram saídas, respostas; corifeus 
da miséria. O que encontrei foi um modo 
de sobrevivência onde o desconhecido 
tornou- se aliado. Muito parecido com o 
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MÃE PALHAÇA 
EM TEMPOS PANDÊMICOS

Olga Ferrario
Dra. Muskyta  l  Recife

Meu filho nasceu em casa, de parto normal, eu nasci mãe aos 
poucos, na medida em que fui sendo. Parece que com minha pa-
lhaça também se deu assim, ela foi nascendo na medida em que 
fui exercitando seu olhar, meu jeito de tá no mundo, seu universo: 
que é meu.

Quando meu filho Davi nasceu, nós passávamos a maior parte do 
tempo em casa. Ao invés de descobrir ruas e avenidas, encontrar 
amigos, naquele momento eu descobria dobrinhas novas nas co-
xinhas dele e um jeitinho novo de sorrir a cada dia. Crescemos e 
conquistamos o mundo, os dois. 

Davi tem três anos agora e estamos novamente nos esbarrando 
pela casa, nos misturando, espelhando nossas emoções. Dessa 
vez, ele tem mais demandas dos seus quereres do que quando 
nasceu, e eu também. Uma das minhas demandas se chama 
Delivery Besteirológico. 

E trago um relato de uma mãe, palhaça, em quarentena. Muitas 
louças pra lavar, o vídeo para gravar e Davi cochilou, ufa! Fui fa-
zer a maquiagem, fiquei pronta, tudo certo, escolha de cenário, 
sequência de ações e de repente… MAMÃE!

O trabalho de produzir conteúdo com minha palhaça, dentro de 
casa, mobiliza a todos. Davi acordou e, diante daquela situação, 
o jogo teve que se tornar outro. Nessa semana de entrega de ví-
deo coincidiu de David estar um pouco gripado. Tudo que ele quer 
nesses dias (e também nos outros) é atenção.

O atendimento que fazemos às crianças nos hospitais valoriza um 

aspecto essencial de qualquer criança, que 
é o prazer de brincar. Lá não vamos tratar 
das doenças, mas iluminar o que está sau-
dável. Na disponibilidade que a criança nos 
oferecer para esse encontro, descobriremos 
juntos o que podemos criar. Existe uma força 
tão grande na valorização desse olhar para 
criança! Muitas vezes vamos aos hospitais 
munidos de gags, piadas e lá descobrimos, 
na escuta à criança, que temos que soltar 
todas as nossas ideias. Na maioria das ve-
zes, observando a criança, vamos entender 
por onde a brincadeira vai se dar.

No contato com meu filho também aconte-
ce assim. Todos os dias abrimos espaços 
dentro da gente para nos escutarmos um 
ao outro, para nos respeitarmos mutua-
mente, para criarmos nossas brincadeiras, 
sonhos e mundos.

O dia de trabalho que relato foi um atendi-
mento besteirológico, como sentia falta em 
viver nos hospitais, só que em casa, brin-
cando com Davi. A câmera observando sem 
piscar cada salto que nossas imaginações 
são capazes de dar, nos levando a cons-
truir passeios incríveis. No contato com ele 

aprendo que nós não precisamos conter ou 
guardar o que sentimos, mas criar cada vez 
mais espaços para nos expressarmos. 

Davi, sem dúvida, me ajuda a ser palhaça 
e minha palhaça, sem dúvida, me ajuda a 
ser mãe. O dia de trabalho saiu diferente 
do que tinha pensado, o vídeo não teve o 
cenário nem as ações que preparei, mas 
de repente o dia se saiu do melhor jeito: 
priorizando o encontro com a criança, a 
brincadeira e a escuta.
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O QUE APRENDI 
EM TEMPOS TÃO CONFUSOS?

Milena Barros
Assistente da Escola  l  São Paulo

Pesadelo porque ser obrigada a ficar em 
casa mudou completamente o sentido de 
“descanso do lar”. A sensação de confina-
mento e de isolamento social me trouxe um 
desconforto enorme, uma sensação de que 
poderia literalmente atacar a pessoa mais 
próxima que visse. Com o tempo, aos pou-
cos, as coisas foram se ajeitando e aquela 
sensação foi se tornando um período de 
reflexão sobre as coisas que realmente im-
portam na vida: minha família, os amigos, 
meu trabalho.

Não é fácil mudar assim, de forma tão 
brusca, quem somos e o que fazemos, mas 
acredito que o isolamento trouxe evolução, 
uma reinvenção de nós mesmos. Tivemos 
a oportunidade de enxergar que somos 
capazes de tantas coisas que no dia a dia 
passam despercebidas. E espero que pos-
samos voltar ao convívio social porque isso 
está me fazendo muita falta!

Eu confesso que o nome “pandemia” me 
assusta um pouco e que recorri ao Google 
para entender detalhadamente seu signi-
ficado. Não que eu, como ex-profissional 
da saúde, não soubesse o que é pande-
mia, mas queria uma resposta diferente do 
que uma doença epidêmica que espalha e 
contagia rapidamente os seres humanos. 

Então uma frase do Tedros Adhanom, di-
retor-geral da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), me chamou a atenção: “A 
pandemia não é uma palavra a ser usa-
da de forma leviana ou descuidada. Se mal 
utilizada, pode causar medo ou aceitação 
injustificada de que a luta acabou, levando 
a sofrimento e morte desnecessárias”. 

Essa palavra trouxe tudo isso e mais um 
pouco junto com ela, mas a luta não aca-
bou! A maioria dos brasileiros, assim como 
eu, vive diariamente uma luta frenética, não 
vemos a hora de chegar feriados e finais 
de semana para desacelerar um pouco. 
Só que com a pandemia, de um dia para 
o outro aquele desejo de ficar em casa, no 
descanso do lar, como muitos dizem, aca-
bou se tornando um pesadelo. 
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DOS ENCONTROS POSSÍVEIS

Arilson Lopes
Dr. Ado, Coordenador Artístico  l  Recife

Dessa vez, decidimos contar essa história 
por meio do audiovisual. Eu assinei a adap-
tação do roteiro junto com William Oliveira, 
diretor de fotografia, convidado também 
para montar os episódios para as redes. 
Foi necessário nos debruçarmos sobre o 
cordel e a peça teatral para criarmos algo 
que dialogasse com a linguagem do vídeo, 
levando em conta a particularidade da vida 
em pandemia, em que cada artista, cum-
prindo confinamento, gravaria cenas em 
sua casa, dirigido à distância.

Nesse novo formato, o personagem do São 
João virou narrador da história junto com 
seu Carneirinho. Eles sempre começam e 
terminam cada episódio apresentando os 
quiproquós e torcendo pelo destino das ou-
tras personagens. Fábio Caio (Dr. Eu_zébio), 
que deu vida ao santo, criou em casa um 
cenário que lembrava uma moldura com 
nuvens e um céu azul estrelado ao fundo. 
Uma referência aos populares “santinhos”, 
pequenos cartões com a imagem de São 
João menino e seu carneirinho no colo, dis-
tribuídos em louvor do dono da festa.

Havia também muitos fuxicos e fofocas na 
contação dessa história. As três fuxiqueiras 
ficaram a cargo de Ana Flávia (Dra. Nana), 

a Fuxicão; Luciana Pontual (Dra. Svenza), 
que era a Fuxiquinha; e Olga Ferrario (Dra. 
Muskyta), a Fuxiqueira. Elas comentavam 
os acontecimentos e ajudavam a desen-
rolar o enredo. Nesse núcleo de palhaças 
concentramos a comicidade verbal, estava 
no texto e na maneira de elas o dizerem a 
graça e o humor, uma vez que suas cenas 
eram mais fechadas em janelas individuais 
que se agrupavam e dividiam a tela em 
três partes sempre que apareciam.

Foi possível trabalhar a comicidade física 
dos palhaços nas perseguições e trapalha-
das vividas pelos protagonistas, Juliana de 
Almeida (Dra. Baju), a noiva; Marcelo Olivei-
ra (Dr. Marmelo), o noivo; e Marcelino Dias 
(Dr. Micolino), o Mircolino Lampião, que era 
o pai da noiva; em cenas de planos mais 
abertos, cheias de tombos e quedas.

Todos recebiam orientações antes e duran-
te as gravações de suas cenas. Na medida 
em que víamos as cenas gravadas, apro-
vávamos ou pedíamos para refazê-las, ob-
servando tanto questões técnicas relaciona-
das à iluminação, ao som e à continuidade, 
como também o jogo de cena dos palhaços. 

Impossível pensar na Festa de São João e 
não pensar num trio nordestino, com um 

bom sanfoneiro fazendo o forró. Convida-
mos o músico Dudu do Acordeon para in-
tegrar o elenco da websérie e é dele toda a 
trilha sonora composta por músicas e sons 
diversos, que pontuam as cenas de corre-
ria, mas também os momentos românticos 
do casal atrapalhado. Dudu viveu o São Fo-
neiro, que junto com o Santo Antônio, vivido 
por Luciano Pontes (Dr. Lui), e o São Pedro 
de Eduardo Filho (Dr. Dud Grud) formavam 
o Trio Porta Soro, já famoso nos corredores 
dos hospitais em tempo de cortejo junino.

Completando o elenco, além de Greyce 
Braga (Dra. MonaLisa), Tiago Gondim (Dr. 
Gonda), Wagner Montenegro (Dr. Wago 
Ninguém) e eu ainda contamos com as par-
ticipações especiais de palhaças e palha-
ços da unidade São Paulo: Dênis Goyos (Dr. 
Fritz), Gabi Zanola (Dra. Pamplona), Luciana 
Viacava (Dra. Lola Brígida), Raíssa Araújo 
(Dra. Faísca), Sueli Andrade (Dra. Greta Gar-
boreta) e Vera Abudd (Dra. Emily). Todos os 
convidados para a festa de casamento dos 
noivos, por meio de uma videoconferência. 

A websérie de São Joãozinho foi vista por 
milhares de pessoas, dentro e fora dos 
hospitais. A tecnologia tornou todos os en-
contros possíveis, tanto dos artistas na cria-

Aqui no Nordeste, uma das festas populares 
mais aguardadas do ano é sem dúvidas a 
Festa de São João. Nesse tempo, crianças 
e adultos de todas as idades se preparam 
para festejar os santos juninos, celebrar a 
colheita, comer comida de milho, fazer sim-
patias e dançar forró juntinhos. Opa, jun-
tinhos? Eis um dos desafios que vivemos 
nesses tempos de pandemia. Como estar 
juntinho das pessoas sem aglomerar e au-
mentar o risco de contaminação do vírus? 
Como circular pelos hospitais com nosso 
cortejo junino, de forma segura e com muita 
criatividade, se estamos isolados em casa?

Foi em resposta a essas perguntas que 
criamos a websérie de São Joãozinho “A 
peleja do noivo que tentou enganar a noiva 
na festa de São João ou vice e versa”, em 
cinco episódios de até cinco minutos cada, 
disponibilizados diariamente no canal dos 
Doutores da Alegria no YouTube.

O cordel homônimo, escrito em 2017, já ha-
via se transformado em peça teatral apre-
sentada desde então presencialmente no 
Hospital da Restauração, no Hospital Barão 
de Lucena, no Instituto de Medicina Integral 
Professor Fernando Figueira (IMIP) e no Hos-
pital Universitário Oswaldo Cruz e Procape.



ção quanto do público geral que prestigiou 
nosso trabalho. Em tempos de pandemia, 
os encontros virtuais se tornaram funda-
mentais para alimentar os afetos. A poesia, 
a energia, toda a alegria da festa de São 
João foram preservadas nas escolhas que 
fizemos para contar essa história em confi-
namento. E o próprio São João celebra esse 
acontecimento ao final do quinto episódio:

“Cresci menino com isso

Com festa e animação

Colheita, comida de milho,

Quadrilha, forró, tradição

Mesmo agora em quarentena

Tamo aqui! Viva São João!”

Dedicamos a websérie a toda equipe da 
associação Doutores da Alegria e a todos 
os profissionais de saúde, crianças, pais, 
acompanhantes e funcionários de todos 
os hospitais em que atuamos ao longo dos 
nossos 29 anos de história.

Boca LargaTempos de Pandemia
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VIRANDO O JOGO

Anderson Machado
Dr. Cavaco  l  São Paulo

Foi durante um plantão virtual de besteirologia que eu e Dr. Val-
disney conhecemos o Caio. Chegamos em seu leito apertadinhos 
dentro de um tablet, conduzidos pelos braços, pernas e pela sim-
patia da querida Rose. Ela, que trabalha na equipe de humaniza-
ção do hospital, se transforma em nossa anja da guarda nos dias 
de visita. Foi no quarto do Caio que Rose disse: “Bom dia Caio! 
Adivinha quem veio te visitar? Os Doutores da Alegria.”

O menino, 6 anos, não deu a menor atenção. Estava sentado na 
cama hipnotizado pelo joguinho no celular da mãe. Então falei: 
“Oi Caio, sou eu, Dr. Cavaco. Que jogo é esse que você está brin-
cando?”. Caio deu uma olhada rápida, não respondeu e voltou a 
jogar. Em nossas visitas, não costumamos insistir pela atenção do 
paciente. Procuramos respeitar a vontade da criança e aceitar o 
não. Mas neste caso, senti que poderia investir um pouco mais, e 
tentar criar uma relação interativa pois o menino parecia imerso 
no mundo virtual. 

Antes da pandemia, os equipamentos eletrônicos já vinham sen-
do concorrentes na disputa pela atenção das crianças. Nesse 
momento, mais presentes do que nunca, além de concorrentes 
também são aliados. A grande questão é como utilizar a tecno-
logia ao nosso favor. Como palhaços, seguimos no desafio de 
transformar os obstáculos em novas possibilidades. E foi o que fiz:

— Rose. Pode colocar a gente na cama do Caio? Quero ficar 
perto dele!

— Claro! Deixa-me higienizar o tablet que já coloco vocês lá.  

E assim, pousamos na cama do menino que continuava sem nos 
dar atenção. Então falei:

— Caio, sabia que nós somos o novo jogo 
do vídeo game? Vem jogar com a gente.

O menino finalmente olhou para nós.

— É verdade! Se você segurar o tablet, vai 
ver que pode nos controlar. 

Caio deu um pequeno sorriso, largou o ce-
lular e pegou o tablet.

— Mas com cuidado. Se você virar o tablet 
para o lado, nós vamos para o lado, se 
virar para o outro lado, nós vamos para o 
outro lado. 

Assim, o menino começou a balançar o ta-
blet e fomos indo de um lado para o outro, 
para lá e para cá. Ele foi gostando cada 
vez mais da brincadeira, rindo e comparti-
lhando a alegria com a mãe que estava ao 
lado. Então eu disse:

— Para cima e para baixo também funciona.

Ele mudou o movimento e nós ficamos le-
vantando e agachando em frente ao com-
putador das nossas casas. Caio ria da si-
tuação enquanto eu já estava suado.

— Caio, só não pode balançar muito se 
não a gente fica tonto.

Ele chacoalhou o tablet enquanto nós can-
sávamos para manter a brincadeira.

— Está bom, Caio. Já acabou! Você ga-
nhou, pode parar!

Ele balançava mais ainda.

— Caio, nós vamos cair, vamos cair. Rose, 
socorro, nos ajude!

E só quando a Rose chegou para nos so-
correr que Caio parou e entregou o apare-
lho para ela. Estávamos cansados, ofegan-
tes enquanto o menino gargalhava.

— Muito bem, Caio. Você ganhou! Volta-
mos na próxima semana, tudo bem?

— Volta sim, quero brincar mais!

E assim, fomos para o próximo quarto car-
regados pela querida Rose. Sou grato a ela 
e a tantos outros que vem nos ajudando a 
“virar o jogo” nesse tempo de pandemia.

Pensando na frase da música do Milton 
Nascimento, “Todo artista tem de ir aonde o 
povo está”, seguimos encarando os desa-
fios, exercendo a função de artistas e indo 
até o público que está atrás da tela, a um 
clique de distância. Não somente para en-
treter, e sim para pensar, educar e relem-
brar que brincar é bom, mas que brincar 
junto é bem melhor. 
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PARA QUE PALHAÇAS E PALHAÇOS
EM TEMPOS DE PANDEMIA?

Nereu Afonso
Dr. Zequim  l  São Paulo

Para que arte em tempos de pandemia? Ou, em nosso caso es-
pecífico, para que palhaças e palhaços em tempos de crise? Essa 
pergunta parece nova, mas já foi formulada – e respondida! – vá-
rias vezes na história da humanidade. 

A arte talvez não seja palpável como um pedaço de pão ou uma 
dose de antibiótico, mas ela também é um alimento e um remé-
dio. Um alimento para o imaginário e um remédio para a alma. 
Por isso, não é de se estranhar que a arte esteja em toda a par-
te. Das antigas pinturas dos homens e mulheres das cavernas 
ao videoclipe no celular, o ser humano sempre teve necessidade 
de criar atividades ou rituais que o transportasse para além das 
necessidades básicas que já conhecemos, como comer, beber, 
dormir, procriar etc. 

Desde os mais remotos tempos, grupos sociais têm se coloca-
do em volta do fogo para dançar, cantar, desenhar, criar e ouvir 
relatos de vida ou narrativas míticas e fantásticas. A família que 
se coloca diante da televisão nos dias de hoje para assistir à sua 
série favorita está saciando a mesma necessidade de vivenciar 
emoções reais provocadas por obras de ficção. Essa família está 
se deixando afetar por uma criação que, assim como a comida 

hospital sem estar fisicamente no hospi-
tal. Nossa arte tem chegado às crianças e 
à equipe de profissionais de saúde atra-
vés da produção de vídeos e interven-
ções online. Temos a chance de poder 
agir dessa maneira. 

Temos a chance de lembrar que a arte – 
e no nosso caso, a arte da palhaçaria – é 
fundamental não só por criar leveza e en-
tretenimento, mas também pela pungência 
em apontar nossas facetas menos polidas. 
Artistas vêm fazendo isso desde a aurora 
dos tempos, vêm tentando articular aquilo 
que ainda não entendemos bem. 

E em momentos de crise, como esse que 
atravessamos, o trabalho artístico nos ofe-
rece alento, esperança, reflexão, crítica e 
diversão para que a luz no fim do túnel 
apareça mais rápido... Ou, ao menos, 
mais colorida.

e o medicamento, lhe proporciona algum 
equilíbrio à sua existência.

Em tempos de pandemia, o equilíbrio é um 
dos nossos mais cobiçados bens – e a arte, 
com sua produção de signos imateriais, 
metáforas, ilusão e jogo, é uma das manei-
ras para alcançarmos ou, ao menos, para 
nos aproximarmos desse equilíbrio. 

Nós, palhaças e palhaços da Doutores da 
Alegria, somos artistas. Nosso ofício consis-
te em lançar mãos dos recursos próprios 
da arte para resgatar a capacidade que 
a criança tem de brincar, de imaginar, de 
criar mundos fantásticos e poéticos mesmo 
quando hospitalizada. 

Durante a pandemia, ficamos em casa. 
E em casa continuamos a trabalhar com 
o mesmo afinco para essas crianças. Re-
inventamos nossa maneira de entrar no 
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A PANDEMIA E OS ARTISTAS CARIOCAS

Wallace Martins 
Assistente de Produção l  Rio de Janeiro

Estar em uma apresentação do projeto Pla-
teias Hospitalares significa se pegar dan-
çando sem querer, abraçar um estranho 
em uma performance mais comovente, 
pular e cantar em um cortejo musical do 
“Bloco da Seringa Solta” percorrendo cor-
redores pediátricos, UTIs e setores admi-
nistrativos para comemorar o carnaval ca-
rioca. E estar dentro dos hospitais públicos 
com o olhar atento de um produtor cultural, 
preocupado com o volume emitido pela 
flauta, com os procedimentos médicos em 
cada leito, é um dos cuidados primorosos 
que adquiri como produtor de espetáculos 
artísticos em ambientes hospitalares – lo-
cais em que a dor física do outro está pre-
sente e é prioritária. 

Diante da pandemia, como seria propor-
cionar o contato artístico para o público 
hospitalar? Foi este um dos deveres de 
casa para as equipes técnicas do Rio de 
Janeiro, São Paulo e Recife da associação.

Atualmente, os artistas do projeto e os lí-
deres do setor cultural carioca estão em 
ebulição tentando adaptar para o cenário 
virtual o que faziam antes nas praças, salas 
de teatros ou em espaços possíveis dentro 
dos hospitais em que atuavam. Pensamos 

tação de histórias e teatro e continuarmos o 
circuito cultural hospitalar agora online. 

A logística de trabalho mudou, assim como 
a forma remota de produzi-los. Criamos 
ações estratégicas através de divulgação 
de conteúdos na intranet das unidades 
hospitalares, no WhatsApp dos funcioná-
rios e apoiadores do projeto, sem deixar 
escapar os quadros de avisos e corredo-
res, tentando dar continuidade ao trabalho 
de política pública humanitária através da 
arte para alcançar aqueles em isolamento 
nos hospitais.

Para os artistas, não é tarefa fácil criar ví-
deos curtos das apresentações que têm 
aproximadamente 45 minutos. Muitos 
relatam dificuldades com o processo de 
adaptação do roteiro original; com a in-
teração do elenco, cada um em sua casa 
em isolamento; com a qualidade técnica 
dos meios de captura dos vídeos; com a 
pós-produção do material para a edição 
do conteúdo. São vários os aprendizados 
e as disponibilizações de cada artista para 
que haja uma escuta comprometida e in-
teressada com a readequação do projeto, 
tendo comunicação direta com a direção 
artística da associação para que seja pos-

sível a co-criação.

Em contrapartida ao marasmo do isola-
mento, fico atento às boias lançadas pelo 
governo aos artistas através de auxílios 
emergenciais. E me pergunto: haverá boias 
suficientes para o corpo artístico que está 
afoito por editais de fomento à cultura, par-
cerias e incentivos financeiros? Haverá su-
porte mental de qualidade para os artistas 
e seus familiares que vivem hoje a escas-
sez da atenção governamental? É doloro-
so esperar a “benevolência” de um Estado 
para que apoie seu trabalho ou, ao menos, 
o reconheça. É desconfortável assistir ami-
gos da classe artística e gestora de projetos 
culturais em diferentes iniciativas sem am-
plo alcance financeiro, produzindo formas 
de “se virar” para sobreviver.

Crio esperanças ao tentar acreditar que as 
novas plataformas virtuais serão reforços, 
quiçá uma nova modalidade de perfor-
mance das atrações culturais. Com pro-
duções caprichadas, com a expertise de 
gestores artísticos que adaptarão projetos 
cientes de que shows e eventos presenciais 
não desaparecerão, mas certamente terão 
menos público e diversos cuidados sanitá-
rios essenciais, enquanto as vacinas para a 

em estratégias que pudessem sanar pro-
blemas de infraestrutura mapeados em 
cada unidade, como a falta de dispositivos 
tecnológicos, a falta de redes wi-fi e pro-
fissionais do Serviço Social que pudessem 
ser apoiadores. Tivemos ainda que nos 
reorganizar para adequar juridicamente o 
projeto inscrito na lei de incentivo do go-
verno a fim de uma melhor prestação de 
contas das intervenções presenciais que 
foram suspensas. 

Ciente que as reações do público hospita-
lar mudariam com as novas produções do 
projeto em 2020, a solução imediata pla-
nejada foi a criação do projeto audiovisual 
“Delivery Plateias Hospitalares”, mesmo 
sabendo que a experiência virtual apenas 
emula – e não substitui – os shows pre-
senciais. Sendo assim, neste ano, convi-
damos os artistas cariocas que foram se-
lecionados no edital de 2019 para adaptar 
ou apresentar de forma original conteúdos 
audiovisuais que transmitissem a atmos-
fera que vivenciaram quando estavam em 
apresentações em um dos sete hospitais 
onde atuamos mensalmente há 11 anos. 

Com a adesão dos artistas, foi possível criar 
vídeos com atrações de circo, música, con-



prevenção estão em fase de testes.

É ainda um desafio a mais passar o iso-
lamento social/ afetivo no Rio de Janeiro, 
uma vez que o sol e o mar estão logo ali, 
convidando o carioca a sair de casa – pelo 
menos a parte privilegiada dos cariocas, 
que vivem perto das praias e podem se 
proteger da pandemia em casa. 

Sigo sonhando com o dia em que voltare-
mos a entrelaçar arte e saúde dentro dos 
hospitais do Rio de Janeiro, mas, por hora, 
esses conteúdos audiovisuais são a ma-
neira possível de não se perder a conexão 
com a arte e com a experiência de transfor-
mação que está sendo apresentada. 

Boca LargaTempos de Pandemia
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PALHAÇO CHORA?

Tereza Gontijo
Dra. Guadalupe  l  São Paulo

Muitas pessoas nos perguntam se palhaço chora: "Diante de tan-
tas situações adversas que vivenciam, não dá vontade de chorar? 
Alguma vez você já chorou na presença de um paciente?" 

Pois eu vou te contar agora: sim, o palhaço chora. Me aconteceu 
agora há pouco. Estava em minha casa, aninhada no sofá com 
meus filhos e meu companheiro assistindo ao Conta Causos vir-
tual dos Doutores da Alegria. Eu, na plateia, sendo espectadora 
dos meus parceiros de trabalho. E eis que minha colega, Raíssa, 
na tela como palhaça Faísca, contou um causo que viveu junto 
com a Dra. Guadalupe (eu palhaça): a história de um único aten-
dimento que fizemos juntas a uma garota adolescente na UTI do 
Instituto de Tratamento do Câncer Infantil e dos únicos sorrisos 
que conquistamos dela, antes de ela partir da estrada da vida. 

Confesso que não me lembrava do caso e que seu relato me pe-
gou de surpresa. Era como se através de suas palavras eu me 
visse na terceira pessoa. E Raíssa contou com tanta graça e be-
leza que, se no começo eu já tinha me emocionado, ao fim da 
história... Ah, eu chorei. Chorei muito. 

Certo, não foi bem a palhaça que chorou, não foi Guadalupe, não 
foi naquele dia, não foi naquele quarto de hospital. Mas também 
não posso dizer que a Guadalupe não chorou ali comigo, pois ela 
está sempre em mim. Choramos juntas, lado a lado. 

Você conhece aquela brincadeira de vareta, onde os pauzinhos 
ficam espetados numa espécie de copo e você tem que tirar um a 

um sem deixar todos caírem? Nesses tem-
pos de pandemia, essa imagem tem me 
ocorrido muito como uma imagem que me 
define como palhaça: um corpo poroso, 
vivo, instável, atravessado de afetos. Agora 
imagine que, aos poucos, a gente enches-
se esse copo de água. O que aconteceria? 
Vazaria água pelos furos. Transbordaria 
emoção pelos poros. 

É assim. Foi assim. 

Lembro uma vez que assisti a uma peça, 
em BH, que contava no palco o livro do Dr. 
Dráuzio Varella, "Por um fio". Lá pelas tan-
tas da encenação, a emoção me invadiu e 
eu literalmente transbordei, foi enxurrada 
total. Tudo me remetia à experiência vivi-
da no hospital, nomes, crianças, famílias. 
Chorei durante a peça, depois que acabou 
e algumas horas seguidas. Teve outra vez 
que recebi a ligação de uma colega de tra-
balho dizendo que não poderíamos publi-
car umas fotos que havíamos feito com um 
serelepe paciente no dia anterior para o 
calendário do hospital, pois ele havia fale-

cido. Doeu, vareta, espetada no peito e eu 
chorei largada. E aquele outro dia, quando 
eu cheguei no hospital e me deparei com 
uma mãe que, aos prantos, pedia o retorno 
da filha que acabara de perder? Entrei na 
salinha onde nos trocamos e me entreguei 
ao incontível pranto. 

Se o palhaço chora na frente do paciente? 
É provável que não, pois nosso treinamento 
com a máscara do palhaço nos coloca em 
outra atitude perante as adversidades, que 
não a cotidiana. Mas pode ter certeza de 
que nosso corpo vai sendo atravessado por 
essas experiências e isso é irreversível. Não 
é possível guardar no armário do camarim e 
não carregar para a casa, para a vida. 

E quando uma emoção nos pega assim, 
de cara limpa, numa esquina sem aviso... 
É fato que a gente chora. De certo que a 
gente chora. Pois, é como disse Jung numa 
frase que alguém me ensinou dia desses: 
"conheça todas as teorias, domine todas as 
técnicas, mas ao tocar uma alma humana, 
seja apenas outra alma humana".
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ALGUMAS EXPERIÊNCIAS 
SOBRE A NOSSA PRODUÇÃO

Ronaldo Aguiar
Diretor Artístico

O Brasil é um país de proporções continen-
tais e um país multicultural. Os costumes e 
comportamentos sociais mudam de uma 
região para outra, dentre os quais pode-
mos citar: vestimenta, culinária, manifesta-
ções religiosas, danças típicas, sonorida-
des, tradições, entre outros aspectos que 
fazem parte dessa pluralidade de cores. 

Dentro do território nacional, a instituição 
Doutores da Alegria possui três sedes fixas: 
duas na região Sudeste (com as unidades 
de São Paulo e Rio de Janeiro) e uma na re-
gião Nordeste (em Pernambuco). Esses três 
estados têm particularidades e formas de 
existir totalmente diferentes. Os sotaques, 
tamanhos, contextos econômicos e cores 
falam sobre como cada região foi se de-
senvolvendo e construindo sua história ao 
longo dos séculos. Antes da pandemia unir 
essas três unidades, processos formativos 
e artísticos eram sempre um desafio, por-
que o corpo presente exige uma produção 
e um deslocamento, e nem sempre é viável 
ir de um ponto ao outro do mapa. 

A pandemia trouxe uma realidade total-
mente nova, nos provocou um movimento 
contrário ao fluxo de trabalho presencial; a 

realizado, criado ou compartilhado na histó-
ria. Com essas poucas palavras, quero dizer 
que não tenho essa pretensão, trago essa 
novidade para este momento de pandemia 
mundial. Devido à Covid-19, esse trabalho e 
conceito de uma direção artística a distân-
cia, que é conduzir processos criativos de 
forma remota, entrou dentro da Doutores da 
Alegria como uma prática do dia a dia para 
coordenadores artísticos das unidades Reci-
fe (Arilson Lopes) e São Paulo (David Taiyu) e 
para seu diretor artístico.

O isolamento social trouxe para arte uma 
produção em massa de conteúdo digital, 
as salas de ensaios foram substituídas pe-
las salas de bate-papo, as conversas no 
WhatsApp se tornaram um grande celeiro 
de criação, o trabalho que sempre foi cons-
truído pelo encontro foi ressignificado para 
as telas de aparelhos eletrônicos.

Criação de arte dentro do terceiro setor

A produção de vídeos dentro da instituição 
tem nutrido bons diálogos sobre a arte que 
fazemos, além de apontar para o desafio 
do criar em tempos de pandemia, momen-
to em que o artista passa a utilizar as ferra-
mentas que possui em sua casa para uma 

criação contínua e constante. A Doutores 
da Alegria tem critérios bem estabelecidos 
para a entrega dessa obra de arte feita 
através de aparelho como celulares, ta-
blets e computadores, para que o trabalho 
possa desenvolver um diálogo constante 
com a sociedade. A instituição preza pelos 
direitos humanos e defende o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e uma de nossas 
bandeiras é a arte como parte da cesta bá-
sica de todos os cidadãos. 

Os dois pilares principais da instituição são a 
educação e a arte. Quando discutimos com 
os artistas a liberdade do criar sem ferir todos 
esses direitos e garantias dos cidadãos na 
nossa constituição, já estamos conversando 
sobre estética, sobre discurso e sobre a no-
ção de que produzimos arte para a constru-
ção de uma sociedade mais saudável.

ARTE E TECNOLOGIA NA PANDEMIA

Os artistas e colaboradores de todas as 
áreas vêm trabalhando com afinco todos 
esses meses dentro da pandemia. A institui-
ção se reinventa, mergulha no mundo digi-
tal, galga novos caminhos; mas o novo não 
é um lugar rápido ou fácil de chegar, preci-

nossa produção está mais diversa, cheia 
de sotaques e trazendo formas diferen-
tes do nosso fazer todos os dias. Entender 
como cada um fala, prestar a atenção aos 
tempos, à forma como cada um desenvol-
ve a sua escrita e como dialoga com o hu-
mor para o processo é de uma beleza in-
discutível, são peças completares do nosso 
quebra-cabeça cultural.

A plataforma de reuniões Zoom tem sido 
nosso meio mais comum, entre outros que 
utilizamos, para criar pontes interestaduais 
e internacionais, possibilitando uma que-
bra de fronteira que o trabalho presencial 
às vezes impunha. Seu uso traz essa di-
nâmica do tempo presente e urgente. Por 
isso, vou fazer um micro painel de expe-
riências que retratam este momento que, 
por falta de espaço, não contempla a todas 
as experiências.

DIREÇÃO ARTÍSTICA A DISTâNCIA:  
UM NOVO CONCEITO SE ABRE

O conceito de direção de arte a distância já 
deve existir em algum lugar, em alguma pu-
blicação ou estudo de arte, porque, quan-
do consideramos algo novo é que nunca foi 
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sa de muita pesquisa, muitos processos de 
aprendizagem e muitos erros ao logo dessa 
trajetória que a Covid-19 nos impôs.

Após seis meses de trabalho, os artistas 
cresceram muito, entendendo cada vez 
mais como pensar e produzir vídeos com 
conteúdo diversos, pensando em todos os 
públicos que a instituição atende. Temos 
conteúdos pensados para infância, vídeos 
interativos (nos quais o público, em casa ou 
nos hospitais, pode interagir escrevendo no 
chat as respostas dos desafios e perguntas 
propostas pelos artistas), conteúdos para 
os profissionais de saúde, conteúdos para 
reflexão, música e muito mais.

Produzir um vídeo ou uma live requer um 
processo muito delicado e profissional. Fo-
mos aprendendo ao longo dessa trajetória 
e linhas de produção foram surgindo para 
facilitar toda essa construção, como: a dis-
ponibilização de conteúdos que possam 
inspirar os artistas nas suas criações; o 
convite a profissionais para dividirem seus 
conhecimentos, alimentando-nos para no-
vos processos; as áreas de comunicação, 
de formação e artística trabalhando juntas, 
analisando vídeos e dando devolutivas; os 
artistas, junto com os coordenadores artís-
ticos, construindo os roteiros de cada vídeo 
ou intervenção ao vivo; os artistas trabalhan-
do da pré-produção (organizando os espa-
ços da sua casa para montar um verdadeiro 
estúdio audiovisual), até o dia da filmagem, 
na edição e na entrega do material.

Antes da pandemia, pensar em investir 
nesses materiais não era uma coisa que 
passava por nossa cabeça, porque o foco 

da instituição e dos artistas sempre o foi o 
trabalho presencial, o encontro. Então, ou-
tros recursos tecnológicos se faziam neces-
sários dentro dos hospitais: a capacidade 
dos artistas de improvisar, de cantar, de 
manipular de objetos, as pesquisas de so-
noridades e os instrumentos musicais. Hoje 
todos esses elementos ainda são essen-
ciais, mas todo esse conteúdo está dentro 
de uma tela, e para isso é preciso ter domí-
nio dos aparelhos tecnológicos.

Dentro desse fluxo de trabalho, um equipa-
mento com boa qualidade se faz necessário. 
Celulares, laptops, computadores e câmeras 
que possam captar o que o artista está crian-
do e produzindo, fazendo com que a comu-
nicação seja bem estabelecida com quem 
irá assistir o conteúdo, são imprescindíveis.

O futuro aponta um mundo diferente pós 
pandemia, um mundo em que a tecnologia 
e o trabalho presencial irão estreitar mais 
seus laços, em todas as áreas. A forma 
como oferecemos nosso trabalho terá trans-
formações significativas, o palhaço sempre 
irá procurar o encontro com o outro e a gra-
ça, o trabalho que depende do outro para 
existir, mas agora ele terá a tecnologia a seu 
favor para construir outras pontes para além 
do que já estava habituado. Para isso, será 
importante investir em aparelhos e em pla-
taformas digitais que possam dar base para 
esse novo mundo que se aproxima.

A ARTE DO PALHAÇO NOS HOSPITAIS

Sempre temos a chance de mudar e criar 
novas perspectivas, por isso a arte é tão 
importante para história da humanidade, 

ela proporciona encontros sensíveis e que 
muitas vezes não têm uma resposta cer-
ta ou concreta, mas têm a experiência do 
encontro e a reflexão daquilo que é vivido 
como um dos seus valores. 

Quando ouvimos uma música ou olhamos 
uma pintura, esse encontro não tem res-
postas concretas, não tem certezas, porque 
a arte e seu entendimento são individuais, 
cada um faz a sua leitura daquilo que vê ou 
vive, dando para os indivíduos as possibili-
dades de criar seus universos e pintar com 
as suas cores nas paredes e telas da sua 
imaginação. Um corpo, quando dança, não 
se movimenta aleatoriamente, traz formas 
surpreendentes que fogem à nossa racio-
nalidade. Isso chama se surpreender com 
você mesmo e também podemos chamar 
de liberdade de expressão, a arte liberta.

Nosso corpo é moldado socialmente, bus-
camos uma normalidade para nos sen-
tirmos aceitos, criamos padrões para nos 
encaixarmos em formatos adequados. A 
arte trabalha com a identidade, com uma 
comunicação que foge de tudo que é esta-
belecido e o palhaço, dentro desse universo 
tão rico, é um dos seus filhos mais rebeldes. 
Ele traz consigo essa força de inadequação, 
por isso, ao longo desses 29 anos da insti-
tuição, essa linguagem sempre trouxe refle-
xões para a arte que produzimos dentro dos 
hospitais, olhando sempre com delicadeza 
e cuidado para aquilo que construímos.

O palhaço que sempre foi um ser à mar-
gem, e que sempre trabalhou na subversão 
do poder e hierarquias, hoje é bem aceito, 
bem quisto, e quase institucionalizado den-

tro dos hospitais, mas isso não anula a sua 
importância e potência dentro desse univer-
so hospitalar, a sua presença se faz mais do 
que necessária na nossa atualidade.

Para a instituição Doutores da Alegria, o 
palhaço traz o sensível, a sua atuação/ 
performance nas intervenções nos apre-
senta várias vertentes dentro das lingua-
gens das artes cênicas, como canto, dança, 
teatro, circo, mímica, música, entre outras. 
Quando uma criança, uma mãe, um pai 
ou os profissionais de saúde assistem a 
um palhaço apresentando algumas des-
sas linguagens, das quais ele se apropria 
divinamente no seu fazer, e constrói o erro 
dentro da sua virtuose, criando uma empa-
tia com a criança que o olha, muitas vezes 
rindo daquele momento ridículo, é possível 
fazer com que a criança se sinta segura em 
copiar, porque o erro já lhe foi desenhado 
pelo palhaço, que se mostrou frágil e hu-
mano no seu encontro com o outro. 

Uma vez ouvi de uma criança “ó palhaço, 
até eu faço melhor”. Esta frase é revelado-
ra e nos diz muita coisa, fala da atenção da 
criança sobre aquilo que foi apresentado: 
o palhaço é sua fragilidade, e o desejo da 
criança de fazer o mesmo, brincar sabendo 
que pode errar, sabendo que está tudo bem, 
e que isso faz parte da vida e de um proces-
so de aprendizagem do humano. O palhaço 
leva a arte com empatia, ele em sua drama-
turgia ou ação, faz uma arte palpável e não 
uma arte intocável, em que o espectador se 
vê distante, impossibilitado de interagir e jo-
gar com aquilo que lhe é apresentado. 

O espaço do se lambuzar e rolar no chão 



é permito, cair no ridículo é fundamental 
sem ter medo ou culpa de se divertir. Nes-
se lugar onde a arte é construída para as 
pessoas, a vontade de se arriscar e criar 
espaços novos surgem, assim como mães 
e pais podem produzir arte com seus filhos, 
sem ter medo de se mostrar mais porosos 
e frágeis, aprendendo juntos, sem sentir a 
obrigação de serem os detentores do sa-
ber. Esse espaço também traz para o pro-
fissional de saúde a alegria de exercer sua 
profissão com mais empatia pelo outro.

Por isso que a instituição Doutores da Ale-
gria convidou esse arquétipo, esse ser 
conhecido no mundo inteiro através dos 
picadeiros, palcos e ruas para entrar nos 
hospitais e essa parceria entre Doutores da 
Alegria e palhaços/palhaças ainda tem um 
longo caminho pela frente.

Viva a arte e a todos que vieram antes de 
nós e abriram caminho.

Boca LargaTempos de Pandemia
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EU DIGO SIM AO ERRO

Gabriela Caseff
Redatora   l  São Paulo

Não pode falar essa palavra. Esse movi-
mento aí: não pode. Assunto complicado, 
hein? Não. Pode dar outra interpretação. 
Melhor não. Não.

Como é que se fala não a um palhaço? 
Como é que se pede para não errar? Para 
não correr o risco?

O risco, neste momento, se traduz na pos-
sibilidade de um comentário negativo nas 
redes sociais. De uma interpretação que 
possa contrapor a imagem cristalizada da 
organização Doutores da Alegria. E até de 
um “cancelamento”, fenômeno comum no 
debate aquecido das redes, em essência 
espontâneo, em que alguém vira alvo de 
uma massa enfurecida.

Pessoas, organizações, marcas e ideias es-
tão sujeitas ao linchamento virtual na praça 
pública da internet por uma opinião consi-
derada indefensável. Às vezes basta uma 
palavra ou um gesto para que o cancela-
mento aconteça. Daí o alvo precisa se rever, 
pedir desculpas, às vezes rebater, sumir das 
redes por um tempo. As consequências po-

o seu corpo gordo é gordofobia? Se uma 
palhaça escreve uma palavra errada pro-
positalmente é desvio da norma culta e, 
portanto, uma falha educativa? Um palhaço 
que sobe na laje para empinar pipa pode 
incentivar acidentes do outro lado da tela?

Depois de seis meses assistindo, avalian-
do e analisando a reação do público aos 
vídeos, confesso que ainda tenho dúvidas 
nas segundas pela manhã. E daí recorro a 
uma frase do Wellington Nogueira: “O pa-
lhaço brinca com as perguntas”.

Hoje tenho mais vontade de dizer não a 
um vídeo que não traz sensações, que é 
politicamente correto e belo do que a um 
vídeo que possa me provocar. Que possa 
levantar as minhas sobrancelhas. Eu pre-
firo dizer sim ao risco. Eu digo sim ao erro 
do palhaço.

dem ser positivas, como a mudança de uma 
opinião a partir de uma descoberta; ou ne-
fastas, como a perda da credibilidade e do 
emprego ou ter familiares ameaçados.

Penso que alguns posicionamentos são 
mesmo indefensáveis em pleno ano de 
2020, mas outros tem todo o direito (ou a 
liberdade) de serem ditos. É aí onde deveria 
morar o diálogo.

Foi nesse contexto que, toda segunda-
feira pela manhã, enquanto dez ou doze 
pessoas discutiam via Zoom a produção 
semanal de vídeos dos palhaços, eu me 
questionava se não éramos nós –o comi-
tê de conteúdo– que estávamos errando a 
mão. Eu sabia que certas coisas não po-
diam mesmo, pois fazem parte das políti-
cas de comunicação definidas antes mes-
mo da pandemia. Valores que estão por 
trás da “marca” Doutores da Alegria e que 
são bem compreendidos pela sociedade, 
pelos patrocinadores e pelo estado brasi-
leiro. Mas outros, não.

Me ajuda aqui: se um palhaço brinca com 
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DAS ROTINAS

Eduardo Filho
Dr. Dud Grud  l  Recife

Todos os dias quando acordo

Não tenho mais o tempo que passou

Mas tenho muito tempo

Temos todo tempo do mundo

Renato Russo

Todo mundo tem uma rotina para cumprir. A primeira delas é 
abrir os olhos, dar aquela espreguiçada, em seguida lavar o rosto 
e escovar os dentes. Essa rotina é batata! Acredito que 99,9% das 
pessoas fazem isso todos os dias --e nessa mesma ordem. Para 
tudo e em quase tudo a rotina está presente. 

No hospital, por exemplo, há atividades e procedimentos que são 
realizados no mesmo horário diariamente, todos os dias, como 
as passagens de plantão e os procedimentos médicos. E com a 
Besteirologia, mesmo a distância, não tem tanta diferença assim.

Por falar em rotina, vou contar um pouco sobre a minha atualmen-
te! Com a pandemia, o privado e o profissional se misturam o tem-
po todo. Eu, pessoa física, passei a fazer exercícios em casa quan-
do antes frequentava academia. Não brinco mais com minha filha 
Alice no hall do prédio, tampouco faço passeios a parques, pois 
toda a nossa brincadeira está entre o quarto, o corredor e a sala; 
ou entre a sala, o corredor e o quarto. As únicas que ainda têm a 

rotina de ainda dar uma saidinha são mi-
nhas duas cadelinhas, Lilica e Lulu. No mais, 
aquela velha e mais conhecida cantilena: 
lava, passa, limpa, arruma e cozinha! E no 
outro dia tudo de novo.

Dentro de tudo isso a gente coloca o traba-
lho home office. Pois é, como já é sabido, 
os besteirologistas vem desde março pro-
duzindo vídeos para as redes da Doutores 
da Alegria. Pense numa trabalheira! Nossa 
casa virou estúdio de cinema! É um canti-
nho da sala aqui, uma parede do corredor, 
aquela janela mais bonita onde tem as 
plantas, tudo vira cenário. Outra forma de 
olhar para dentro da casa, que agora pas-
sa a ser também o meu local de trabalho. 

E assim outra rotina apareceu: conversas 
com a coordenação da associação Douto-
res da Alegria, elaboração dos temas que 
trataremos em nossos vídeos da semana, 
produção, teste, gravação, edição, ufa! Já 
acabou? Acabou essa semana, mas a partir 
da próxima segunda começa tudo de novo!

E assim a vida segue dentro de casa, sa-
bendo que não tenho mais o tempo que 
passou. Mas ansioso para voltar ao hospi-
tal e ouvir os chamados das crianças: “Dr. 
Dud Grud, pode entrar!”
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A PANDEMIA NOS TROUXE 
A SOLIDÃO E A COMUNHÃO

Paola Musatti
Dra. Manela  l  São Paulo

Um click 

Liga a câmera gravando

envio vou dormir

dia seguinte um click

Liga a câmera

uma reunião vou dormir 

um click

uma live amigos revejo os vou dormir

um click

Liga a câmera

me maquio gravo envio

um click

e aprendo agora fazer pão

um click a panela chega pela compra 
online 

um click e o meu corpo começa a clicar

tenho que andar me mexer

um click 

a música toca e eu danço no domin-
go de sol aqui em casa.

um click

a semana começa de novo igual? 

Não já se passaram oito semanas e 
estamos confinados com medo do 
que será das nossas vidas.

As notícias são as piores, muitas 
mortes e hospitais abarrotados 

um, dois cliques.

Os Doutores da Alegria se organi-
zam para poder acolher os artistas 
que agora estão em casa apertando 
apenas um clique.

Um clique

e o acolhimento 

É imenso da organização

obrigada 

um clique

obrigada

Vários cliques

todos clicando em prol da sanidade 
de uma organização 

de palhaços e palhaças

de professores e professoras

de formadores e formadoras

de diretores e diretoras 

de administradores administradoras

de comunicadores e comunicadoras 

esse é o novo normal?

Não sei. 

Não sabemos, mas estamos todos 
conectados por um clique por uma 
causa

A alegria

Conseguimos isso porque temos 29 
anos

e somos gente grande 

e como gente grande não vamos 
deixar que um clique no desclique.

Hoje já são seis meses que clico e 
desclico.

Que bom que bom, a organização se 
manteve

não desclicou

se manteve

online.
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Como integrante de uma associação na-
cional, onde é tão difícil encontrar os pares 
artistas de um outro estado, de repente 
num clique estávamos juntos.

Logo no início, era o dia 13 de março de 2020, 
e a ida ao hospital, para retirar o figurino, a 
maquiagem, o instrumento da salinha, e a 
chegada em casa, foi um dos dias que vou 
guardar na memória. Lembro-me de colo-
car todos os pertences na máquina de lavar, 
e assim que pendurei no varal, e olhei para 
cima, pensei: e agora? Pendurar a chuteira?

Foi então que dois dias depois, coloquei o 
nariz, a peruca, o vestido da Manela e fiz 
umas brincadeiras que meu filho registrou 
pelo celular. A alegria daquela noite, onde 
rimos, e eu vi a potência que a palhaça 
exercia sobre o meu ser, também jamais 
vou esquecer. Mas ali apareceu algo po-
tente. A minha felicidade. A minha alegria. 
Então se eu estou feliz e me divertindo, acho 
que isso poderá alegrar alguém.

E foi nessa semana que começamos a fa-
lar sobre a possibilidade de produzirmos ví-
deos em casa, e Doutores da Alegria criaria 
um canal no WhatsApp para distribuir para 
a equipe multidisciplinar dos hospitais que 
trabalhamos. Assim fomos abraçados e 
acolhidos. Doutores lança o projeto, apro-
vado em lei, Delivery Besteirológico. Agora é 
oficial. Com verba para repassar aos artistas 
iniciamos uma nova fase dentro da institui-
ção. A arte de fazer rir a distância. Como? 

Encontros semanais foram feitos entre os 
artistas: palhaços e palhaças, coordena-
ção e direção artística. Muito acolhimen-
to, pois eram muitas angústias, desde as 

pessoais até as angústias da alfabetização 
sobre esse novo meio de se atua. Nós, aqui 
de casa, e lá do outro lado uma equipe se 
junta para assistir aos vídeos antes de eles 
irem “ao ar”. Forma-se um grupo de cura-
doria, para que um pensamento sobre o 
material produzido pelos artistas tenha 
uma direção, um caminho.   

O trabalho começa a ficar um só. As áreas 
que antes estavam mais distantes separa-
das, se juntam para falar do trabalho do 
palhaço e da palhaça.

Seis meses se passaram, e já estamos fazen-
do atendimento online virtual aos pacientes 
nos hospitais que atendemos. E a alegria de 
entrar de novo no hospital? Ah, que impacto 
que isso trouxe em nossas vidas!  Relatórios, 
que fazemos mensais, ganharam a mesma 
fala: o retorno. Que felicidade entrar pelo bu-
raquinho da câmera e sair direto no leito de 
uma criança. E que rapidez. Um clique.

Agora, o retorno do que fazemos aparece 
frente a câmera. Temos o outro. Agora não 
estaríamos imaginando, pois o encontro 
acontece ali, ao vivo, ops, online vivo, vir-
tualmente. Quantas vezes peço à enfermei-
ra ou psicóloga que está encarregada pela 
visita daquele dia que ande mais devagar 
pelos corredores do hospital, para que eu 
desfrute da viagem e possa de repente en-
contrar algum funcionário ou funcionária e 
possa dar um oi, como sempre fazíamos.

Estamos nos empenhando muito. Sou um 
grão de areia dessa grande praia que é 
Doutores da Alegria. E que praia boa. Que 
venham ventos, chuvas, pôr do sol, maré 
baixa, ou alta. Estarei sempre aqui.
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EU TENTANDO ESCREVER ALGUMA COISA

Val Pires
Dr. Valdisney   l  São Paulo

Janeiro: retorno ao trabalho

Fevereiro: trabalho e carnaval nos 
hospitais

Março: trabalho no hospital até o dia 
17

Abril

Maio

Junho 

Julho 

Agosto

Setembro

O vazio impera.

Muitas pessoas acham que o isola-
mento acabou.

O vazio impera.

Muita gente descrente.

O vazio impera.

Muita gente não usando máscara.

O vazio impera.

Mais de 145 mil mortos.

O vazio impera.

O negacionismo.

O vazio impera.

Quando vamos voltar a trabalhar 
presencialmente?

O vazio impera.

Quando essa vacina vai chegar?

O vazio impera.

Consciência, respeito, inteligência, 
amor, ciência, rumos...

O vazio impera.

O que escrever?

O vazio impera.

Esperança, esperança, esperança, 
acreditar na luta.

Desesperar jamais ...

Todos esses outros meses, longe presen-
cialmente do hospital, criando vídeos e 
entrando no hospital por meio de compu-
tador. Relatando momentos presentes e 
muitas lembranças, revirando a memória, 
de tantos anos vivendo desse ofício.

A vontade de voltar com segurança é muita.
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JUNTOS E ISOLADOS – O 
CONTATO POR CONTAS DIGITAIS

Suzana Aragão
Dra. Bolot’s  l  São Paulo

O pensador indígena Ailton Krenak nos alerta em seu livro “O fu-
turo não está à venda” (2020) que a pandemia é como se a Terra 
dissesse para a humanidade: “Silêncio!”. 

Esse recolhimento obrigatório nos fez pôr em xeque o trabalho ar-
tístico. Como reagir? Expressar? Comunicar neste isolamento com 
os hospitais? Quando chegamos à ideia do Delivery Besteirológi-
co, lançamos mão não apenas da linguagem que conhecíamos, 
mas também do audiovisual, algo muito novo para a maioria dos 
artistas. 

Estudamos roteiro, pré-produção audiovisual, ângulo de câme-
ra, cenografia, luz, edição. Transformamos nossas casas em sets 
de filmagem. Estudamos, discutimos, nos aprimoramos, rimos e 
choramos. 

Reinventamo-nos semana a semana, cada um foi achando a 
sua poética dentro dos recursos e conhecimento técnico que dis-
punha. Aos poucos fomos nos aventurando mais tecnicamente. 
Aprimoramos temática. Muito estudo, debate e disposição para 
gerar os melhores vídeos que pudessem chegar aos hospitais.

E veio uma nova empreitada, que seria fazer visitas a hospitais 
por meio de tablets. Agora nossas pernas se materializavam na 

presença do profissional de saúde, que 
nos conduz através de celulares e tablets. A 
conexão flui, falha e trava. O tempo... Esse 
que o silêncio Terra Covid nos impôs. Sobre 
a tela travada...  A espera, a retomada do 
jogo. Não há como lutar contra esse tempo 
novo e concreto. 

Os artistas da Besteirologista estão pron-
tos para agir, mas a plataforma tem atra-
so sonoro. Reverbera mais lento. Respirar, 
encher os pulmões. Escutar, ler o tempo de 
chegada da reação. Tempo do retorno da 
criança ou do paciente adulto. Aqui o tem-
po é um imperativo, nos faz rever, recriar e 
recuar na espera.

Se a cena artística é composta de tempo e 
espaço, fomos deslocados das duas ins-
tâncias. O espaço não é o mesmo do inter-
locutor. E o tempo também não. Então, não 
há encontro? Sim, modificado, alterado, 
exigindo de nós prontidão e respiro. Uma 

escuta agora estratosférica, uma sensibili-
dade inimaginada. Uma conexão humana 
com a profissional que nos carrega digital-
mente. Uma inteligência que aguça a cada 
encontro, novos caminhos e possibilidades.

Recolher... Estudar... Agir... Três verbos fun-
damentais nessa conquista e aproximação 
a distância. Numa condução muito extraor-
dinária e bem orquestrada por Ronaldo 
Aguiar, David Taiyu e a equipe da Comuni-
cação.  Todos os departamentos estiveram 
no processo e nas devidas tomadas de 
decisão para que o trabalho acontecesse 
e chegasse ao seu destino – o hospital. O 
verbo agir aqui sempre foi “agir pronta-
mente”, resultado de muito estudo, escuta 
e debates profundos e sinceros.

Saudade do hospital!? Muita... Infinita. Mas 
conseguimos permanecer juntos e isola-
dos. Com muito empenho da Doutores da 
Alegria e hospitais.
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CEM COISAS 
DE QUE SINTO SAUDADE

Monique Franco
Dra. Nina Rosa   l  São Paulo

Quarentena já chegou a centena. Já são mais de uma centena de 
dias em que estou aqui.

Meu pequeno lar virou tudo e é no meio de tudo que a sala vira 
palco, o banheiro camarim, a cozinha é coxia, a mesa de almoço 
divide espaço com as reuniões, meus parceiros viraram tela e es-
tar em cena virou gravação.

No meio de tudo, sou tudo ao mesmo tempo. Acorda, toma café, 
se maquia de palhaça, grava, faz almoço, pausa para aula da 
minha filha (ainda estou maquiada, nem apareço no vídeo), gra-
va, pausa para dar aula para os aluninhos (lembro que estou ma-
quiada e corro pra tirar), edita, reedita, salva, fim de noite, louça 
suja na pia, casa de pernas pro ar…

A casa foi casa, foi escolinha, foi estúdio, foi sala de aula. A casa 
vai sustentando e tentando comportar as centenas de lugares que 
frequentávamos lá fora. E a gente vai tentando comportar tudo o 
que éramos lá fora e um pouco mais.

Mas não há espaço em mim que comporte a saudade. Essa cen-
tena de saudades que carrego aqui:

1. Do hospital

2. Das crianças

3. Enfermeiras

4. Parceiros

5. De pegar trânsito

6. Do metrô lotado até o hospital

7. De maquiar conversando com o outro 
palhaço sobre as coisas da vida

8. Bater a cara na porta

9. A risada das crianças

10. De jogar conversa fora no café de re-
pouso dos médicos

11. De cantar pelos corredores do hospital

12. Dançar com as enfermeiras

13. Ver os bebezinhos que nasceram

14. A boa notícia da alta médica

15. Perguntar se eu posso entrar

16. De brincar na brinquedoteca

17. De me esconder no armário

18. Fingir que sou porta soro

19. Cantar baixinho para o bebê não acordar

20. Cantar alto e piscar a luz pra fazer balada

21. De dar conselhos aos residentes

22. De cantar mil vezes a mesma música 
porque é essa que a criança gosta

23. De me transformar em super-heroína

24. De me confundir com uma pessoa da 
família da criança

25. Fazer carnaval

26. Fazer São João
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27. Do Itaci e da bagunça na sala dos 
médicos

28. Do HU e do Dr. Gabriel e da Fernanda e 
de andar nos carrinhos da brinquedoteca

29. Do ICr e das lembranças de andar com 
meu barrigão de grávida lá

30. De todos os hospitais que fiz morada e 
os que visitei

31. Do Campo Limpo

32. Do Mandaqui

33. Do Santa Marcelina

34. Do M`Boi Mirim

35. Do Grajaú

36. Do Dr. Chicô, meu querido de parceiro 
que cresci junto

37. Da Dra. Manela e sua energia que 
transborda

38. De conversar em roda nas sextas-feiras

39. Almoçar com os parceiros.

40. Da Dra. Guadalupe, minha parceira 
que pensa as piadas iguais e quase ao 
mesmo tempo

41. De sair cansada de um dia de hospital

42. Da Dra. Juca Pinduca e sua sanfona

43. Das longas conversas do Dr. Zequim

45. De tomar o café da Cida na Doutores

46. Encontrar a Juliana e o Renato

47. Ensaiar o Conta Causos e chorar toda vez

49. Sentir saudade do Dr. Dus’Cuais

50. De conversar com a Marcella entre um 
intervalo e outro de um Riso 9000

51. Do Dr. Dederson e seu cavaquinho

52. Do Dr. Cavaco e seu cavaco

53. De viajar para fazer Riso

54. Do teatro cheio pra apresentar o Conta 
Causos

55. Do Dr. Dadúvida com seu olhar que me-
lhora o nosso causo

56. Do Dr. Pinheiro e sua habilidade em jo-
gar as coisas no ar

57. Dos amigos de outros países do Itaci

58. Da pausa para um café cheios de cau-
sos das enfermeiras

59. Do Dr. Pistolinha e sua alegria besta de 
menino

60. De tocar pandeiro e ver a criança dan-
çar no leito

61. Da Dra. Pororoca e seu jeito de puxar 
conversa com todos

62. Das reuniões de coisas sérias com a 
equipe do Doutores

63. Da Dra. Lola por tudo e porque é gosto-
so demais estar com ela

64. Pular e subir feito uma acrobata nas 
costas do Dr. Charlito

65. Puxar mais mesas e cadeiras para ca-
ber todos nós na hora do almoço de sexta

66. Do Dr. Mané e aquela palavra errada 
na hora certa

67. Ganhar desenhos das crianças

68. Ter uma foto no quarto da criança pra 
ela não esquecer da gente

69. Do Dr. Sandoval e seus cabelos que 

mudam e se mudam

70. Da Dra. Greta e sua bagaceira que casa 
com a minha

71. Do gigante e doce Dr. Valdisney

72. Daquela criança que não gosta da gen-
te, mas não deixa a gente ir embora

73. Do Dr. Trillo e sua companhia no Itaci

74. Do Dr. Fritz que é o novo galã dos hos-
pitais

75. De me confundirem com a Dra. Faísca

76. Do carinhosa e forte Dra. Bolot’s

77. Ter notícias das crianças que já recebe-
ram alta

78. Encontrar os Vingadores pelos corredo-
res do Itaci

79. Do Dr. Gabriel, da Mari, da Glauce, do 
Thiago, da Fernanda…

80. Dos abraços que ganhava

81. Dos abraços que ganhava

82. Dos abraços que dava

83. Dos abraços que dava

84. Enganar o Dr. Mendonça

85. As bobagens da Dra. Pamplona

85. As loucuras do Dr. Chabilson

86. Explicar toda vez para a dona Elza que 
eu só tenho uma filha, que quem tem dois 
é a Guadalupe

87. Bisbilhotar a aula do FPJ

88. Encontrar os alunos e o Heraldo nos 
corredores

89. Dos encontros que nos emocionavam 

com os parceiros

90. Dos encontros que nos emocionavam 
com as crianças

91. Sentir as emoções dos encontros

92. Sentir até mesmo a emoção das des-
pedidas

93. De ser presença nos hospitais

94. Do hospital ser a presença dos meus 
dias

95. Ser o respiro bobo nas situações difíceis 
do hospital

96. Hospital ser o respiro bobo que muda-
va meus dias

97. Daquele olhar da criança quando a 
gente se conhece pela primeira vez

98. Daquele olhar da criança que está indo 
pra casa e não vai mais te ver

99. Daquele choro preso na garganta 
quando a gente sabe que não vai mais ver 
ela mesmo estando feliz

100. Da criança que ri, que canta e conver-
sa, daquela presença que toca, que abra-
ça, que tem cheiro, cor, textura…

Essa centena que não se comporta den-
tro de mim e que fica ecoando sempre a 
mesma pergunta: Será que tem alguém ali 
atrás da tela que preencha tanta saudade?



TEMPO DE 
AGRADECER
viver o agora
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APENAS A VISITA DE UM BOM AMIGO

Felipe Bregantim 
Dr. Mendonça   l  São Paulo

Já se vão mais de 30 dias que estou em 
casa, saindo apenas para supermercado e 
farmácia. Completamente confinado, vendo 
o dia passar e, junto com ele, os pensamen-
tos que são muitos. Como é ruim ficar im-
possibilitado de fazer o que mais gosta, de 
ver e abraçar quem mais ama, de apreciar 
o que a vida tem de melhor, que é a convi-
vência livre com as pessoas e a natureza.

E por esses dias fiquei desejando receber a 
visita de algum amigo ou amiga.

Alguém que saiba o que estou sentindo e 
que me desse um pouco de alívio. Que por 
mais protocolos de distanciamento social, 
pudéssemos conversar, mesmo de más-
caras, dar algumas risadas e, mesmo sem 
abraços apertados, nos sentíssemos afa-
gados em nossas pequenas saudades de 
uma vida normal. Precisava apenas de um 
bom amigo.

Isso, claro, me levou de volta ao hospital.

Pensei nas crianças que nós atendemos 
todas as semanas. Crianças que estão por 

algum período, curto ou longo, internadas 
e privadas de aproveitar a vida na sua to-
talidade. Pensei também nos pais, avós ou 
acompanhantes, qualquer que seja o vín-
culo, que também se colocam nessa posi-
ção de isolamento diante da vida cotidiana 
para cuidar do paciente.

Fico pensando que tanto a criança (pa-
ciente) quanto o adulto (acompanhante), 
às vezes, desejam a visita de alguém que 
de forma rápida ou demorada traga uma 
presença leve, onde alguma boa conver-
sa aconteça, uma risada sadia venha os 
afortunar, e possam, mesmo com todos os 
protocolos de atendimento de um hospital, 
fazer bem um pro outro, como se fossem 
bons amigos.

Eu, Dr. Mendonça, durante esse tempo de 
quarentena, estou desejando para que 
quando tudo isso passar, na volta aos hos-
pitais, eu possa ser uma visita leve e agra-
dável, assim, como um bom amigo!

Como é ruim ficar 
impossibilitado de fazer 
o que mais gosta, de 
ver e abraçar quem 
mais ama, de apreciar 
o que a vida tem 
de melhor, que é a 
convivência livre com as 
pessoas e a natureza.

“
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REFLEXÕES SOBRE O TEMPO
Silvia Contar
Coordenadora Artística  l  Rio de Janeiro

Desde que fui convidada a participar da ela-
boração da nova publicação do Boca Larga, 
uma música não sai da minha cabeça:

Tempo rei, ó, tempo rei, ó, tempo rei 

Transformai as velhas formas do viver

Ensinai-me, ó, pai, o que eu ainda não sei

Inspirada por essa música do Gilberto Gil 
(1984), fui escrevendo sobre esses últimos 
meses tão estranhos. Esse ano o tempo pa-
rou, ficou em suspenso. Não entendi nada. 
Ninguém entendeu. Um maremoto passou 
repentinamente e assolou nossas vidas. A 
minha, a sua, a da Doutores da Alegria, 
também a do país e do mundo inteiro. Em 
paralelo, vivemos, cada um no seu íntimo, 
momentos difíceis. Silêncio profundo.  

Quando a dor bate à nossa porta, chega jun-
to o convite para aquietar, internalizar, para 
entrar em contato com a essência. Porque 

é ali que estão as pistas que nos ajudam a 
atravessar os obstáculos que a vida, de re-
pente, nos impõe. E assim nos sentamos. 
Cada um no seu canto, tentando compreen-
der a razão pela qual enfrentamos aquela 
situação e como lidar com ela. 

O tempo se fez necessário. Fui tecendo o 
meu entre reflexões, elaborações, cola-
gens e novos aprendizados. Em paralelo, 
Doutores da Alegria também foi se trans-
formando e encontrando novos caminhos 
criativos diante da vida.

Quando nos reencontramos, eu já havia 
conseguido colar de volta algumas partes 
e Doutores já tinha se reinventado para 
atender às novas exigências impostas pela 
mudança repentina que o mundo atraves-
sava. Ambos transformados em novas for-
mas. O encontro da arte com pacientes e 
profissionais de saúde ganhou o formato 
quadrado das telas. Eu ganhei uma nova 
imagem interna que ainda estou pintando. 
E assim vamos nos reinventando. 
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SAUDADE É AMIGA ÍNTIMA DO TEMPO

Wagner Montenegro
Dr. Wago Ninguém  l  Recife

Dizem que saudade é uma palavra exclu-
siva das línguas portuguesa e brasileira. 
Substantivo abstrato. Tão abstrato que a 
gente nem sabe definir exatamente o que 
é. “Sentir falta” é insuficiente para definir a 
grandeza que cabe numa saudade.

Fui pesquisar no Google a origem da sau-
dade. Lá diz que herdamos dos árabes 
(“saudad”); diz também que vem do latim 
(“solitate”). Em todo caso, saudade signifi-
caria “isolamento, solidão”.

Vai ver é por isso que ultimamente estou vi-
vendo de saudades. O isolamento social in-
voluntário, os dois meses distante de quem 
amo, os 101 dias que não vejo o mar, as 
mais de 2.142 horas longe do hospital. Tudo 
isso faz com que eu sinta solidão, um tipo 
específico e abstrato de solidão: a saudade.

Dia desses eu fechei os olhos e imaginei 
as brincadeiras no hospital! Imaginei-me 
cantando e dançando pelos corredores, 
conversando e abraçando as crianças, e 
os adultos – também crianças. Imaginei-
me mostrando pra todo mundo a música 
nova que estou aprendendo a cantar.

É só no hospital que eu consigo realizar 

esse meu sonho de ser um cantor. So-
nhos… Sonhos… Sonhos… E saudade.

Às vezes, paro na janela de casa e fico 
olhando o tempo. Eu tento entender como 
que alguém conseguiu prendê-lo num re-
lógio, num calendário, numa agenda. O 
tempo parece contínuo e incessante, mas 
também rápido e fugaz, impossível pegá
-lo com as mãos. E tão abstrato quanto a 
saudade é o tempo. Saudade é amiga ínti-
ma do tempo.

Há de chegar o tempo em que voltaremos a 
cantar pelo hospital e, quando esse tempo 
chegar, não sentirei mais saudades! Nesse 
dia sentirei apenas o presente! Pensando 
bem, enquanto espero, escolho também 
sentir esse presente.

Só no presente é possível estar vivo e fazer 
a diferença. Com quem posso falar hoje? 
De que formas posso me expressar? Por 
quais brechas posso manifestar o amor e 
fazê-lo presente na vida das pessoas ama-
das?

O que está ao meu alcance é o meu hoje. 
Que a saudade e o sonho sejam dínamos 
do presente para o futuro.
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AS MÁSCARAS VÃO CAIR

Marcelino Dias 
Dr. Micolino  l  Recife

Quem nunca ouviu essa frase antes? Ela traz uma ideia de que 
algo revelador irá acontecer, mas tudo que queremos nesse mo-
mento é que as “máscaras caiam” mesmo. E que, finalmente, 
possamos respirar em paz e contemplar o sorriso do outro. 

As máscaras fazem parte da história e o teatro é a arte que explo-
rou sua magia. No ocidente, elas surgiram na Grécia antiga, du-
rante as festividades de Dionísio, o Deus do vinho e da fertilidade. 
Usava-se máscaras nas cerimônias acreditando que o próprio 
Deus estaria entre as pessoas. 

No Japão, as máscaras são usadas para marcar características 
de personagens. Em algumas culturas africanas, são utilizadas 
em cerimônias religiosas. Em certas tribos indígenas, são usadas 
pelos mais velhos em rituais de cura, para espantar maus espíri-
tos, e em cerimônias de casamento e ritos de passagem.

Por este breve apanhado, já percebemos que as máscaras fazem 
parte de diversas civilizações e culturas, as mais variadas dos 
quatro cantos do mundo. E agora, mais uma vez, as máscaras 
se fazem presentes em nossas vidas, unificando povos de todo 
o mundo como num grande ritual de prevenção enquanto a cura 
da Covid-19 não vem. 

E para passar por este momento com um 
pouco de humor, temos máscaras de todos 
os tipos, cores e desenhos. Tem umas que 
estampam um sorriso que fica permanen-
temente exposto, numa eterna alegria, que 
dura até a próxima troca. 

Reconhecer alguém na rua, nas vezes em 
que precisamos sair, não tem sido tarefa 
fácil. A dificuldade aumenta se a pessoa, 
além da máscara, estiver de óculos escu-
ros! Nem sempre a conversa é reveladora 
o suficiente para que possamos adivinhar 
quem é o interlocutor naquele diálogo a 
um metro e meio de distância. Outras ve-
zes, falamos empolgados, só que dessa 
vez é a outra pessoa que não nos reco-
nhece... Pelo menos uma vantagem nessa 
hora é que o sorriso sem graça fica bem 
escondido por baixo de uma dupla cama-
da de tecidos.

Outro personagem que faz uso desse ele-
mento é o palhaço, cujo nariz é considera-
do a menor máscara do mundo. Um ponto, 
geralmente vermelho, que carrega toda a 
representação do que é o palhaço. Essa 
máscara, ao escondê-lo, revela toda a sua 
humanidade.

Se o próprio Dionísio viesse dar umas vol-
tinhas aqui pelo planeta, passaria inteira-
mente despercebido entre os muitos ter-
ráqueos, que agora vivenciam sua maior 
e mais desafiadora jornada teatral, digna 
dos grandes teatros gregos: “a pandemia”, 
cujo desfecho depende muito de nós. So-
mos todos autores e atores na construção 
dessa narrativa. Cuidemos uns dos outros 
para que a récita” tenha um final feliz.
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O ESSENCIAL É O QUE IMPORTA

Simone Ribeiro
Diretora Financeira

Essencializar foi o maior aprendizado que 
ganhamos com a pandemia. Digo que ga-
nhamos porque esse conhecimento já es-
tava dentro de nós, a pandemia apenas o 
trouxe à tona.

Em tempos em que o mais importante é o 
essencial, é libertador descobrir o quão re-
levante é o seu tempo e quem (ou o quê) é 
importante para você, a ponto de dedicar 
parte do tempo da sua vida a ele. O tempo 
é o recurso mais valioso que temos, ape-
nas e tão somente porque se trata de um 
recurso finito!

A vida é frágil e efêmera, por isso precisa-
mos entender o valor do tempo. Não po-
demos temer quebrar paradigmas nem 
aceitar tudo que nos é dado como certo. 
O que nos move é a vontade de contribuir 
para que as coisas mudem para melhor, e 
que haja mais razão para a manutenção 
de algo do que simplesmente porque sem-

tão conectados, cada um em sua casa, mas 
totalmente acessíveis através dos canais de 
tecnologia disponíveis. Os colaboradores 
de Recife e Rio de Janeiro puderam estar 
presentes em todas as reuniões, pois não 
precisávamos mais pensar nos custos de 
deslocamento e/ou hospedagem para re-
cebê-los. Todas as reuniões, por serem vir-
tuais, passaram a ser inclusivas e pontuais. 

Foi assim que, ao final de quatro meses de 
isolamento, decidimos remodelar a sede 
paulistana para uma espécie de coworking 
corporativo e abrir mão do segundo es-
paço que alugávamos na mesma rua da 
sede. Aqui vale um parêntese para explicar 
que, desde 2008, a equipe de São Paulo se 
dividia entre dois endereços, embora vizi-
nhos, dois endereços diferentes! No primei-
ro se encontravam as pessoas ligadas às 
atividades fim da associação: as atividades 
artísticas, as de formação e as institucio-

pre funcionou assim. Temos que nos empe-
nhar para progredir e não nos acomodar. 
Buscar questionar, buscar responder.

Em março, quando a pandemia chegou, 
fomos obrigados a implementar o home 
office não apenas como uma opção sema-
nal possível, mas em 100% da jornada de 
todos os colaboradores que trabalhavam 
em nossos escritórios de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Recife.

E nos saímos muito bem, como era de se 
esperar! A produtividade aumentou. Nos-
sa capacidade de entrega e resposta aos 
problemas do dia a dia foi alavancada pela 
satisfação dos colaboradores poderem tra-
balhar e cuidar de suas famílias ao mesmo 
tempo – não tivemos demissões ou redu-
ção de jornada, tudo foi mantido, na espe-
rança de que retomaríamos nosso antigo 
normal em 4 ou 5 meses. 

Ao longo deste período, nunca estivemos 

nais. No segundo endereço, as atividades 
estruturantes do trabalho, tais como Co-
municação, Mobilização, Financeiro, TI.  Os 
quase 70 metros que nos separavam eram 
uma boa desculpa para a falta de integra-
ção que algumas vezes sentíamos.

Bem, hoje entendemos que não é o espaço 
físico, ou a presença física da equipe, que 
garante a integração, a boa escuta, o diá-
logo ou o comprometimento com a nossa 
causa. Seguiremos aprendendo, errando 
e acertando, mas sempre buscando me-
lhorar, sem medo de mudar. Ainda escuto 
as pessoas perguntando “quando voltare-
mos?” ... eu acredito que, da maneira como 
era antes da pandemia, nunca mais, pois 
me parece um retrocesso. 

Sigamos evoluindo, como o tempo, sem 
parar!
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SOU MUITO FELIZ NA DOUTORES DA ALEGRIA

Elza Maria de Jesus
Auxiliar de Serviços Gerais   l  São Paulo

Meu nome é Elza Maria de Jesus e entrei 
na Doutores da Alegria em 15 de junho de 
2015. De lá para cá, até hoje, fui uma mu-
lher muito feliz trabalhando lá. Mas o ano 
de 2020 foi muito perturbador para o mun-
do. Não só para nós, brasileiros, foi para 
todo mundo. 

Lá na Doutores da Alegria, todos os funcio-
nários, do alto até os pequenos, até as plan-
tinhas, tiveram problemas com esse ano. 
O pessoal falava que 2019 tinha sido ruim, 
mas para mim não foi, não, porque não 
teve doença para atrapalhar a vida. A gente 
tá vivendo um mundo muito cheio de pro-
blemas. Todos, não só nós, empregados, 
trabalhadores, não - até os animais estão 
passando fome, estão passando problemas 
por causa dessa doença que está aí pertur-
bando as pessoas, esse coronavírus. 

Esse vírus veio para ensinar nós a sermos 
mais asseados, limpos, cuidadosos com 
os filhos, com as roupas, com nossa casa 
e com nossos calçados, entende? Eu, Elza, 
tenho muito cuidado com tudo. E graças a 
Deus não peguei essa doença. A maioria 

dos meus amigos não pegou. Nos afasta-
mos amigos, uns dos outros. 

Lá no nosso trabalho, a gente é muito uni-
do e, por causa desse vírus, ficamos sepa-
rados. A gente sorria, a gente brincava, a 
gente comia juntos. Hoje a gente não pode 
fazer isso mais. A maioria do pessoal que 
trabalha em casa, trabalhou demais, tra-
balhou muito, muito, muito em casa. E a 
Doutores da Alegria deu muita oportunida-
de para quem trabalha lá. Tenho certeza de 
que eu e minha turma tivemos uma opor-
tunidade importante, não faltou nada para 
nós, eu não passei fome. A gente teve os 
pagamentos em dia, nosso plano de saú-
de em dia, teve o nosso cartão alimentar 
em dia. Para mim isso aí é importante e é o 
valor que a organização dá para a gente.

Eu espero que 2021 seja um ano muito feliz 
para nós e que esse vírus, até lá, já tenha 
passado. Eu gostaria muito de agradecer 
aos chefes do meu trabalho e aos meus 
colegas. Eu espero que hoje a gente vai só 
subir, gente, e não vamos descer mais!
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SOBRE A PRONTIDÃO

Daiane Carina

Diretora de Relações Institucionais    

Em março, quando a pandemia chegou, 
não tinha ideia do que viria pela frente...

Institucionalmente, tivemos que suspender 
todas as atividades presenciais da organi-
zação. Os trabalhadores foram para casa. 
Durante algum tempo, o medo e a incer-
teza habitaram em mim. Além das ques-
tões da organização, eu estava em casa 
com minhas duas filhas (uma adolescente 
e uma criança de 6 anos) e tendo que dar 
conta de tudo: trabalho remoto, cuidados 
com a casa, o brincar com a pequena, os 
dilemas e angústias da mais velha... Enfim, 
minha vida virou de ponta cabeça!

Como Diretora Institucional, minha maior 
preocupação era com o nosso Plano Anual 
aprovado pela Secretaria Especial de Cultu-
ra (principal fonte de recursos da organiza-
ção), mas que agora estava completamen-

te paralisado por conta da pandemia. Não 
havia, naquele momento, nenhuma orien-
tação oficial e formal dos órgãos públicos 
vinculados à Cultura. 

Na prática, significava: se não há trabalho 
presencial, não há remuneração! O setor 
cultural foi um dos primeiros a tirar o time 
de campo e entrou num estado de parali-
sia e incerteza do porvir. Mesmo em meio 
a esse caos, o tempo de quarentena abriu 
em mim um espaço importante de refle-
xão. Lembrei que uma das coisas mais sig-
nificativas que aprendi ao longo dos anos 
trabalhando na Doutores da Alegria: foi so-
bre a prontidão!

Desde o palhaço que entra no hospital, o 
formador em sala de aula, a diretoria e o 
profissional das diversas áreas da organi-
zação (planejamento, jurídico, formação, 

comunicação, mobilização, administrativo 
financeiro, Ti, recepção, faxina, etc.). Sabe o 
que temos em comum? A prontidão! Para 
trabalhar em uma organização como Dou-
tores, é necessário disponibilidade inter-
na, um “estado” de percepção e prontidão 
para que as coisas aconteçam!

E foi por conta dessa tal prontidão que, 
mesmo sem qualquer orientação formal 
dos órgãos oficiais de Cultura, consegui-
mos contatar a Secretaria Especial de Cul-
tura e aprovar um projeto de readequação 
para que o trabalho da organização conti-
nuasse com toda a sua potência, mas de 
forma virtual!

Viva Doutores!  
Viva a cultura e viva a prontidão!
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TENHO PENSADO MUITO 
EM AGRADECIMENTOS...

David Taiyu
Coordenador Artístico  l  São Paulo

Às vezes passamos reto sem perceber a energia despendida ao nos-
so favor, provocada pelo carinho, empatia ou uma expressão sim-
ples de delicadeza. O não reconhecer esta energia torna o “agente 
tela” invisível, como se a resposta para tal ação fosse: nem percebi!

Agradecer é o mesmo que estimular o outro para agir a favor, a 
estar junto, à cooperação.

Vejo este momento de isolamento, de solidão, de pandemia, de 
injustiças como um grande barco numa tempestade violenta, 
onde tentamos apoiar e jogar boias aos que estão próximos de 
nós, para que não se afoguem, para que não se sintam aban-
donados pela vida. E ela tem me ensinado muitas coisas. Vejo 
artistas lutando para continuar existindo e uma instituição que 
diz “sim, vamos continuar com muita garra!”. A força conjunta, de 
toda uma estrutura, para que o trabalho não falte para cada um 
de seus componentes. 

O palhaço que se emociona ao voltar ao hospital, ainda que pela 
telinha de um tablet. A ajuda de profissionais de saúde, que den-
tro do hospital leva dois palhaços, generosamente, invisivelmen-
te carregando-os e, esses dois, não se contendo de alegria pela 
volta ao trabalho quase escapam pela tela do computador, com 
tamanha alegria.

Vejo uma força que une nossos profissionais de São Paulo, Recife 
e Rio de Janeiro, numa união nunca experimentada, com toda a 
sua potência. Artistas que se desdobram e adquirem novos ta-
lentos, que agora são roteiristas, editores, cineastas, babás, cozi-
nheiros, faxineiros.

Desejamos com muita força que o nosso 
trabalho ecoe em ações afirmativas, em res-
peito, em dignidade e, no meio da escuridão 
nos preocupamos com o pequeno detalhe 
na cena que faço que poderia magoar al-
guém, que poderia desrespeitar um gênero, 
uma opção sexual, uma raça, e começamos 
a pensar como uma única raça, a humana.

E a invisibilidade nos atinge de uma for-
ma diferente, sempre observamos a invi-
sibilidade do profissional da limpeza nos 
hospitais e o simples ato de pararmos, de 
ganharmos um tempinho dando atenção, 
criando estórias, descobrindo talentos que 
mais ninguém, além de nós, passamos a 
conhecer. E a alegria de ser visto, simples-
mente, se estampa no olhar e no sorriso.

Hoje estamos invisíveis cada um em sua 
casa, cada um como um órgão deste corpo 
Doutores da Alegria, trabalhando incansa-
velmente, um órgão como um fígado, um 
pâncreas, um baço, uma bexiga, ih, estou 
misturando órgãos e vísceras! 

Eu sei, nossos olhos geralmente não dão 
muita atenção para o lado de dentro e, 
num momento em que temos que fazer 
das tripas, coração, o cérebro tem que dar 

espaço ao coração e criar novos olhares e 
observar novas sensações, medos, carên-
cias – expressões estas que antes atrope-
lávamos e que agora são alarmes cotidia-
nos, não tem como não perceber.

É clara, nesta tempestade, a necessidade 
de cooperação, não mais concorrência. 
O vencer só não faz sentido. Agora só faz 
sentido se todos vencerem, se todos brilha-
rem, se o barco passar! E vai! Só vai fazer 
sentido se os mastros que nos agarrarmos 
forem os mastros da ética, da tolerância, 
da igualdade, da gentileza e, principal-
mente, da coragem.

E a tempestade não passa. O barco balan-
ça. As tristezas afloram e criamos alegria no 
trabalho para poder continuar, para apren-
dermos com essa tristeza a ser imunes do 
seu retorno no futuro. Mas tenho a certe-
za de que vai passar, e vamos todos estar 
mais fortes, mais corajosos, mais sensíveis, 
mais conscientes, mais humanos.

Meu agradecimento é sincero, é verdadei-
ro e significa: sim, eu percebi! Meu agrade-
cimento é para que você continue, mesmo 
que a tempestade demore.
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