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O projeto surge com o intuito de aplicar os princípios do Programa Nacional de 
Humanização da Assistência Hospitalar – PNHAH criada pelo Ministério da Saúde e 
reformulada no ano de 2003 em Política Nacional de Humanização – PNH, na formação 
profissional em saúde. Para tanto, será desenvolvido uma associação da teoria aplicada 
em sala de aula com a prática a ser desenvolvida pelos estudantes, através da arte da 
palhaçaria, tendo como referencial os estudos do pesquisador francês Jacques Lecoq, 
responsável por sistematizar de forma metodológica a formação em palhaço e os 
estudos da pesquisadora Ana Wuo - UNICAMP, doutora em palhaço e pioneira na 
prática do “palhaço visitador” em hospitais aqui no Brasil.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de um estudo de revisão de literatura que utilizou os descritores educação 
médica e Humanização, com busca realizada nas bases de dados LILACS, texto 
completo, assunto “educação médica” e idioma português. Foram selecionadas seis 
publicações que atenderam os critérios de inclusão e responderam à questão 
norteadora: qual o conhecimento científico produzido na literatura sobre a arte da 
palhaçaria na formação médica?

3. MÉTODOS

A palhaçoterapia tem diversas definições, nomenclaturas, atores, finalidades, abordagens e públicos. Uma de suas definições feita por Dionigi et al. assume tratar-se da “implementação de 
técnicas de palhaço derivadas da arte circense, para o contexto da doença, no intuito de melhorar o humor das pessoas e seu estado mental” (tradução dos autores). Seu foco são as 
necessidades subjetivas dos pacientes, as quais direcionam a dinâmica e o improviso das interações realizadas pelos palhaços, em sua maioria não expressas nas queixas ou prontuários 
médicos. (CATAPAN et al., 2017). Dessa forma, surge como um despertar para o interesse do estudante na transformação do ambiente hospitalar, que caracteriza-se por ser um local dotado 
de monotonia, regras e sentimentos com tensões. Assim, praticar o ato de cuidar do outro, de forma menos automatizada, e reconhecer sua humanidade; capacidade de agir, interagir, e 
expressar seus sentimentos, olhando cada pessoa em sua história de vida, e como sujeito de um coletivo (MOREIRA. et al, 2021). A palhaçaria consegue, assim, formar profissionais sensíveis 
perante a dor, desenvolvendo a capacidade de improvisação, expressividade e espontaneidade, como também melhorar a interação entre a tríade: equipe de saúde, paciente e 
acompanhante, expondo, já que trabalha com a revelação do que as pessoas geralmente tentam esconder: o ridículo, o erro e a fragilidade. (MOREIRA. et al, 2021). Essa estratégia para 
formação, objetiva também, pôr em prática o princípio da transversalidade, que busca transformar as relações de trabalho através da comunicação entre as pessoas e a erradicação do poder 
hierarquizado.

4. RESULTADOS / DISCUSSÃO

A contribuição do trabalho é difundir o conhecimento sobre a palhaçoterapia, mostrando seu modus operandi e reafirmando uma nova tendência na forma de ensino e aprendizagem através 
da interdisciplinaridade. Com isso, agregar a teoria aplicada na graduação, as práticas desenvolvidas com o projeto com diversas finalidades dentre elas forma educandos mais humanizados e 
intensifica a relação médico pessoa

5. CONCLUSÕES

Esse estudo teve como objetivo fazer uma análise da importância e da contribuição, na 
graduação de Medicina, do uso da arte do palhaço como forma estratégica para 
capacitação de uma melhor prática médica para com o paciente.

2. OBJETIVOS
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