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APRESENTAÇÃO
Em 2006 entrei como palhaço em hospital pela
primeira vez. Era uma “euquipe”, sem experiência e
um tanto amadora. Apesar de eu já ter feito dezenas
de cursos e oficinas de palhaço, passei por alguns
estranhamentos no início, porque o hospital funciona
sob uma lógica completamente diferente do mundo
lá fora. Doze anos depois, hoje somos referência na
atuação de palhaços em hospitais no Rio Grande do Sul,
com mais de 80 Doutorzinhos que, diariamente, fazem
suas visitas nas instituições parceiras, três profissionais
que trabalham na capacitação e formação contínua
dos voluntários na máscara do palhaço, além da nossa
coordenadora de projetos. Sempre tivemos parceiros
incríveis como a Avesol (Associação do Voluntariado
e da Solidariedade), a Kinder (Centro Integração da
Criança Especial) e a FIJO (Fundação Irmão José Otão).
Sou muito grato a esses parceiros pelo apoio de sempre.
Ganhamos o reconhecimento da sociedade e também
de empresas como a ABRH-RS, da qual recebemos o
Prêmio Top Cidadania 2018. Agradeço aos hospitais
e equipes profissionais por todo carinho e respeito
ao longo de todos esses anos. E claro, como sempre,
meu agradecimento MUITO especial aos voluntários
e profissionais da ONG que fazem desse sonho, uma
realidade diária. Obrigado a todos vocês!

Em 2018
Um mundo novo se abre a cada ano. O trabalho
no hospital é uma experiência de muita sensibilidade.
Exige percepção afinada, rapidez, atenção aos detalhes
e muita preparação e bagagem para poder acionar a
todo momento. Em 2018, por meio da Lei Rouanet,
a Unimed Porto Alegre, Yakult e pessoas físicas
contribuíram financeiramente para nosso projeto, de
forma fundamental para que atingíssemos nossos
objetivos. Meu eterno agradecimento por acreditarem
em nós! Realizamos Encontros de Duplas, Formações
de Novos Voluntários, Oficinas com Especialistas,
Workshops, Clownsultas, Palestra, Oficina para Jovens,
Formação de Plateia, ufa! Quanta coisa! Com cerca de
127 visitas ao mês, impactamos mais de 15 mil pacientes,
acompanhantes e profissionais da saúde mensalmente,
levando um trabalho qualificado e responsável. O
projeto 2018 fecha a cortina de mais um ano de
compromisso, seriedade e transparência com nossos
patrocinadores e a sociedade em geral. Foi um ano
mágico! Que venha 2019!
Maurício Bagarollo
Fundador da ONG Doutorzinhos

PALHAÇO DE
HOSPITAL

O projeto Doutorzinhos auxiliou o trabalho de muitos
voluntários e profissionais que se dedicaram para essa nobre causa.
Este material é prova disso, trazendo informações, números e fotos
das diversas atividades que desenvolvemos. É o momento em
que jogamos a luz e o foco nas ações e nos resultados alcançados.
Vale ressaltar aqui as mais de 138 mil pessoas beneficiadas nas
12 instituições atendidas pelo projeto por meio dos nossos 92
voluntários ativos.
É difícil descrever todas as emoções e os sentimentos que
fazem parte da rotina de um palhaço de hospital. Há 1 ano e meio
desenvolvendo esse trabalho, desde quando fui aprovado no
concorrido processo seletivo dos Doutorzinhos, não sabia muito bem
o que iria encontrar nos corredores, nos quartos e nas recepções dos
hospitais. Mas uma coisa era certa: eu sabia que estava fazendo algo
diferenciado na minha vida e na vida das pessoas. Eu estava saindo
da minha zona de conforto para tornar melhor a vida de alguém.
Ser palhaço de hospital é levar alegria para ambientes
percebidos muitas vezes como tristes ou dolorosos. É estar aberto ao
encontro, sem julgamentos e fazer dessa oportunidade um momento
único de transformação. É ser curioso, interessado e muitas vezes
subversivo entre a seriedade e disciplina do médico e a especialidade
em besteirologia. Em cada quarto que entro, é uma nova história,
um novo público e uma nova emoção. É uma nova oportunidade que
tenho para me reinventar e existir pelo outro.
A vida ganha outro sentido quando começamos a nos
disponibilizar para o outro, voluntariamente. Para mim ela ganha
outro sentido a cada visita que faço no hospital. Transformar a
realidade de uma pessoa, seja ela paciente, acompanhante ou
profissional da saúde, mesmo que por poucos minutos, é o ponto
alto do nosso trabalho. Ao final de cada “plantão”, saímos do hospital
transbordando sentimentos diversos e com a certeza de ter realizado
algo com sentido para nossas vidas e para a sociedade.
Davi Valar - Editor e Voluntário

UM ANO CHEIO DE AMOR E CONQUISTAS
O ano de 2018 foi muito especial para projeto Doutorzinhos*. Levamos a arte do palhaço para diversos lugares,
visitando muitas pessoas. Sempre em busca da excelência, investimos muitas (muitas mesmo!) horas em formação,
encontros de duplas, oficinas e workshops. E para que tudo isso? Para que, cada vez mais, sejamos vistos como
parte integrante da equipe de profissionais indispensáveis à recuperação dos pacientes.
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“Muitas vezes minha filha estava triste e cansada de estar dentro do hospital
e eles chegavam com aquela alegria contagiante. O passatempo da minha filha
era esperar os Doutorzinhos.... Vou ser eternamente grata pelo carinho com ela e
com todas as outras crianças que passam por esse tratamento tão agressivo e que
merecem todo carinho nesse momento.” Pâmela Cueva – Mãe de paciente
* Informações correspondentes ao período entre Abril 2018 a Janeiro de 2019

PALHAÇADA
LEVADA
A SÉRIO
Nosso trabalho é uma brincadeira
muito séria e por isso as capacitações dos
voluntários são muito importantes. As
qualificações técnicas e aperfeiçoamentos
são constantes. Confere aí o tanto de
atividades que fizemos ao longo do ano.

CLOWNSULTAS E ENCONTRO DE DUPLAS
Nas “Clownsultas” e nos Encontros
de Duplas, refinamos a técnica e ajustamos
os detalhes das duplas de atuação e do
grupo como um todo. Esses encontros são
ministrados por profissionais sempre com o
objetivo de aperfeiçoamento. Dessa forma
garantimos a qualidade técnica e humana
nas intervenções realizadas.
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OFICINAS COM PROFISSIONAIS

ATIVIDADES PARA A
COMUNIDADE

O ano que passou trouxe muita gente boa para
compartilhar conhecimento com a nossa equipe. Profissionais
das artes cênicas, da música e da arte do palhaço com uma
enorme bagagem em atuações nos hospitais, picadeiros e
palcos de teatro foram os mentores de dias de formação
cheios de técnicas e conteúdos na arte da palhaçaria.
Avner Eisenberg

Oficina: “Clown para Curiosos”
18 participantes
em Saúde e o Palhaço
á)
-Hugues Terrault (Canad
Interventor” com Oliver

Palestra: “Humanização
140 participantes

Intervenções: Ações e
Marcelo Marcon

Paola Mussati

palestras em escolas de Porto
Alegre com Maurício Bagarollo

690 participantes

Luciano Pontes

Cláudio Veiga

“Para tornar-se um palhaço, é necessário entender primeiro o
conceito de palhaçaria! Ao contrário do que se imagina, esta arte exige
muito estudo e conhecimento. O palhaço é um comunicador e necessita
entender os tipos de linguagem da comunicação para ter êxito nesta área.
Depois disso, a necessidade de um continuar torna-se indispensável, pois o
palhaço trabalha com o agora, e este está em constante transformação. O riso é
algo sagrado. Oferecer a possibilidade da alegria para alguém é uma tarefa que exige
muita responsabilidade.” Rafael de Moura – Ator no projeto Doutorzinhos

VOLUNTARIADO
E SOLIDARIEDADE

NÚMERO
DE VOLUNTÁRIOS
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Quem se envolve com o trabalho
voluntário, como nós, não doa somente
tempo e generosidade, mas atende um
instinto humano e fundamental: a vontade
de colaborar, ajudar, dividir alegrias, aliviar
sofrimentos e melhorar a qualidade de vida
de muitas pessoas.
No momento em que nos preocupamos
em levar benefícios para a vida dos outros
e nos empenhamos em causas de interesse
social e comunitário, estamos estabelecendo
laços de solidariedade, empatia e confiança
recíproca. A conexão com o outro é o segredo.
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O processo seletivo para ser um voluntário é
um dos mais rigorosos do terceiro setor. Somos muito
exigentes? Sim! Um trabalho como esse exige rigidez,
engajamento, qualidade, responsabilidade e muito mais.
As seleções acontecem duas vezes ao ano e fazem parte
do programa de voluntariado da AVESOL – Associação
do Voluntariado e da Solidariedade. Os voluntários
passam por um intenso treinamento de 64 horas antes
de iniciar o trabalho nas instituições atendidas pela
ONG.
Psicologia, infectologia, palhaçaria e muito
improviso são algumas das “matérias” da nossa
“faculdade” que transforma pessoas comuns em
palhaços de hospital. Em 2018, não foi diferente e muita
gente com brilho no olho e vontade de transformar a
realidade chegou para vestir o nosso jaleco.

São uns lindos, não é mesmo?

“O trabalho Voluntário é significativo,
pois é solidário, é de cuidado e inclusão,
é criativo, transmite valores, fortalece
vínculos e, sobretudo, é transformador.
Esses são os principais valores
norteadores do trabalho voluntário,
com os quais os voluntários terão que
se identificar e se comprometer. A ONG
Doutorzinhos desempenha todos os
valores, por isso a importância de seu
trabalho dentro dos hospitais, contribuindo
com uma sociedade mais humanitária.”

Gilmar Loeblein Pauli
Coordenador do Voluntariado AVESOL

Voluntários

2018

Alexsander Madeira de Andrade
Ana Carla Trombini
Ana Carolina Fösch Batista
Ana Laura Vinck Sabadin
Ana Lucia Curi Aiub Borges
Anderson Marques Pinto
André Luis Souza do Nascimento
Bruna Prauchner Vargas
Camila Carrilho Delvaux
Camila de Moraes
Camila Güntzel
Caroline Toson
Claudia Raquel Fachina
Cristiane Regina Brenner
Daiana Renck
Daniel Teixeira de Almeida
Daniela dos Reis Carazai
Davi Carlos Valar
Deise Bragamonte Brum
Fabíola Schwengber Casarin
Fernanda Couto Martins
Fernanda Pankowski
Fiama Mocellin
Francele Valente Piazza
Gabriela de Almeida Saatkamp
Gabriela Ochoa
Giovanni Modica Freitas Cabral
Gislene Sapata Rodrigues
Giulianna Resende de Lima Belmonte

Greice Schneider Ramos
Hilda Helena Fernandes Silva
Ícaro Kropidloski
Ícaro Moura dos Santos
Isabela Link da Silva Belló
Italo Luan Cruz de Almeida
Ivan Freitas Correa
Izabella Rodrigues Rosa
Jenifer Dias Ramos
Jessica Andrielle Martins
Jéssica Perla
Jocasta Dillmann Moreira
Juliana Arrué Dias
Kadja Menezes da Costa
Kael Vieira de Oliveira Fraga
Kaline Pereira Salgado
Karen Kasper Tadros
Kauê Cardoso dos Santos
Kelly Cristina Santos Streb
Laura Pooch Rodrigues
Lígia de Azambuja Gomes Carneiro
Lilian Samira da Rocha Alle
Liliane Martins de Almada
Luciana Lemos Desbesel
Luciane Fagundes Kerber
Ludmila L. Cardoso de Aguiar
Luis Fernando Silveira Lima
Luiz Oscar Valente Santos
Luiza Maria de Conto Severo
Marcelo Dall’Alba
Mariana Amábile Martinelli
Mariana Nunes de Menezes
Marília Scheeren Ethur
Marilia Schmitt Fernandes

Marjorie de Araújo Daniel
Marlana Alvares Borges
Matheus Danielli Cardoso
Mauricio Perondi Bagarollo
Michelle Baladão Fagundes
Monique Blank
Oscar Gabriel Dutra Barboza
Pamela Silva dos Santos
Pamela Stradolini da Silva
Paula Fernanda Ribas Neves
Pedro Afonso Franzen Moll
Petha Rodrigues Kalil
Priscila Rios
Priscilla da Silva Freitas
Rafaela Lautenschläger Pereira
Régis Fabricio Conceição
Renata Silveira da Costa
Renato Amorim Silva
Ricardo Godoy Pereira das Neves
Rosa Maria Bittencourt Centeno
Rosane Silva Dos Santos
Rossano Lima Pio
Sahra Fernanda Rodrigues Pereira
Salete Jeronimo dos Santos
Thiago Silveira de Oliveira
Tiago Martins Lamas Vital
Vanessa Castro Eler Dias
Vera Lucia Milani Martins
Victor Jonas Deves
Vitor Hugo Bálsamo de Oliveira
Viviane Farias Helm
Viviani Seibel Stock
Zelia Yasmin Militz Gonçalves

RECURSOS
CAPTADOS PELA
LEI ROUANET

2018

R$ 255.738,48
R$ 278.001,00

2017

R$ 242.600,00

2016
R$ 100.000

É MAIS FÁCIL

APLICAÇÃO
DE RECURSOS
FINANCEIROS

R$ 150.000

R$ 200.000

R$ 250.000

R$ 300.000

Visitas hospitalares e despesas operacionais
Formação e capacitação de voluntários
Atividades para a comunidade
Divulgação
Total

2017
112.419,72
144.344,75
7.305,00
19.170,40
283.239,87

2018
116.711,28
109.370,13
10.400,45
19.255,20
255.737,06

Patrocinadores:

QUANDO TEMOS APOIO
Para a manutenção do nosso trabalho, contamos
com a ajuda de diversas pessoas e empresas que podem
doar com incentivo fiscal. Elas garantem a continuidade
desse lindo trabalho e contribuem ainda mais com a
humanização no ambiente hospitalar.
Captamos recursos por intermédio da Lei Rouanet
para que possamos investir em aperfeiçoamentos dos
nossos doutores-palhaços e de materiais de apoio.
Mas o nosso AGRADECIMENTO ESPECIAL vai
para aquelas empresas que incentivaram seriamente a
nossa atuação em 2018. Foram os PATROCINADORES
e APOIADORES que viabilizaram que os nossos narizes
chegassem a cada quarto de hospital, aos corredores
das instituições e às inúmeras salas de espera.

Apoiadores:

“Ao investir em projetos sociais como a ONG Doutorzinhos, a Unimed Porto Alegre reforça
o seu propósito de fazer a diferença no cuidar das pessoas e estimula o desenvolvimento humano
e social, com iniciativas que promovem saúde e bem-estar aos públicos com os quais se relaciona.
Os benefícios dessa parceria são inúmeros. Destaco, principalmente, os mais de 550 mil pacientes,
acompanhantes e profissionais de saúde beneficiados com essa parceria...”

Dr. Flávio da Costa Vieira

Presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre

NOSSO
PALCO
DE ATUAÇÃO
Este é o lugar em que a magia acontece.
Aqui é nosso principal palco de atuação.
Quando as cortinas da imaginação se abrem,
os Doutorzinhos entram em cena com muita
energia, técnica apurada e doação para alegria
geral da plateia.
Pacientes, acompanhantes e todos
os trabalhadores da saúde nos hospitais
e instituições atendidas são envolvidos
em exames complexos do dedo indicador,
consultas besteirológicas e tratamentos nada
convencionais da nossa equipe. A ideia é que a
arte do palhaço subverta a rotina do hospital e
inspire relações mais humanas.

RESPEITÁVEL PÚBLICO,
SENHORAS E CENOURAS,
PODEMOS ENTRAR NO SEU
QUARTO?

Hospital da Criança Santo Antônio
Hospital Santa Rita
Hospital Dom Vicente Scherer
Hospital São José
Pavilhão Pereira Filho
Hospital Moinhos de Vento
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Instituto do Câncer Infantil
Hospital São Lucas da PUCRS
Hospital de Pronto Socorro
Hospital Mãe de Deus
Kinder Centro de Integração da Criança Especial
Acessibilidade:

Como medida de acessibilidade, o projeto
prevê visitas semanais e apresentações cênicas nas
instituições parceiras que atendam às exigências legais
de acessibilidade e inclusão. Nessas instituições são
atendidos todos os perfis de deficiência e patologias,
bem como aqueles de terceira idade que apresentam
limitações na locomoção e baixa visão.

“Não podemos mais dissociar o Hospital
da Criança Santo Antônio do trabalho feito
pelos Doutorzinhos no cotidiano desta
Instituição hospitalar. No jargão popular, eu
diria que os Doutorzinhos são os móveis e
utensílios desta Instituição.
Através das visitas e intervenções dos
palhaços às diversas áreas do Hospital, eles
buscam revitalizar o humanismo nas relações
interpessoais transformando o ambiente e as
pessoas. Dessa forma, amenizam os efeitos
emocionais causados pelas doenças.
Especificamente neste Hospital pediátrico,
transformam o dia a dia das crianças internadas
ou em atendimento ambulatorial, através
do palhaço e sua ludicidade. O dia torna-se
alegre, as crianças saem do foco da doença
e riem muito! São momentos de felicidade!
Os Doutorzinhos fazem parte da alma deste
Hospital!”

Swetlana Margaret Cvirkun
Gerente Hospital da Criança Santo Antônio

LUZ,
CÂMERA,
ACÃO!
A nossa atuação causa muita curiosidade nas pessoas e gera
mídia para o trabalho. No ano que passou, estampamos diversas
matérias em jornais, publicações em redes sociais e matérias para a
TV. Logo, logo o filme dos Doutorzinhos estreia nas principais salas
de cinema de todo o Brasil... Mentira! É só brincadeirinha, pessoal.
Confere aí o que saiu da gente.

Jornal
Correio do Povo
(24/04/2018)

Disponível em
https://www.facebook.com/Doutorzinhos/
(04/04/2018)

Revista Sextante - 51ª edição
Produzida pelos alunos da a Faculdade de
Biblioteconomia e Comunicação da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (Fabico/UFRGS)
(Junho/julho 2018)

Jornal Zero Hora
Informe Especial
10/10/2018

Jornal Metro
22/10/2018

Jornal Zero Hora
(23/10/2018)

Jornal Correio do Povo
Capa e página 18
10/10/2018

Jornal Zero
(01/11/2018)

Radio Gaucha
Disponível em <https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2018/10/criadorda-fundacao-dr-clown-de-palhacos-que-atuam-em-hospitais-faz-palestragratuita-em-porto-alegre-cjnkeowo8071n01pirafgmc2r.html>

(22/10/2018)

Jornal Zero Hora
(01/11/2018)

AGRADECIMENTOS

O nosso trabalho é feito por muitas mãos. Há
muita gente séria e comprometida envolvida com a
nossa missão. Não poderíamos deixar de agradecer a
cada uma das pessoas que fazem parte da nossa história
e que contribuem para levar a arte do palhaço para
quem mais precisa.
Ao Coordenador Geral do projeto Doutorzinhos,
Maurício Bagarollo; à Coordenadora de Projetos,
Rosângela Meyer Neibert; e aos profissionais que
refinam a técnica, dão graça ao nosso trabalho e
ajustam o detalhe do detalhe: Daniel Gustavo, Fernanda
Marília Gomes da Rocha e Rafael de Moura, MUITO
OBRIGADO!!!
Aos nossos patrocinadores UNIMED Porto Alegre
e YAKULT, que acreditaram e investiram na seriedade
do nosso trabalho. Aos nossos apoiadores, AVESOL
– Associação do Voluntariado e da Solidariedade,

FIJO – Fundação Irmão José Otão, e Kinder Centro de
Integração da Criança Especial: vocês foram muito
importantes para cada uma das nossas necessidades.
E a todas as pessoas que contribuíram anonimamente
para que a nossa alegria continuasse contagiando mais
e mais pessoas, MUITO OBRIGADO!!!
E claro que não poderia faltar um
AGRADECIMENTO ESPECIAL a ELES: cada um dos
queridos voluntários que estão na linha de frente
do nosso trabalho, doando tempo e generosidade,
dividindo alegrias e aliviando sofrimentos, Os
DOUTORZINHOS!!!
Eles que entram de quarto em quarto sem saber
o que vão encontrar, sempre com um sorriso no rosto e
uma piada no bolso. Por mais pessoas assim no mundo.
Vocês são diferenciados, sabiam?!
MUITO OBRIGADO, seus lindos!!!
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