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A atuação de palhaços em hospitais visa integrar um cuidar eficiente e um cuidar mais 
humano, em consonância com o conceito ampliado de saúde, considerando o ser 
humano todo em suas multiplicidade, para além do corpo físico. A centralidade deixa 
de ser a doença, o doente ou seus sintomas físicos e passa a ser a pessoa, sua nova 
realidade institucionalizada e os sentimentos consequentes dessas alterações. As 
intervenções artísticas podem ser utilizadas como recurso de ensino para a formação 
do arte-educador, pois a partir destas intervenções pode-se contribuir com o 
desenvolvimento de objetivos de aprendizagem no ensino médico. Projetos na área da 
“palhaçoterapia” que envolvem a atuação de estudantes como palhaços-doutores nos 
hospitais, ocorrem em Recife, no estado de Pernambuco, desde 2007 e utilizam o 
referencial de palhaço na figura do “clown visitador”, contribuindo com a 
transformação da realidade e na conexão com os pacientes, fortalecendo a relação dos 
estudantes com os usuários, ressignificando a dor, promovendo o riso.

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de um relato de experiência da participação de estudantes de uma escola 
médica de Pernambuco na oficina de clown desenvolvida no período de fevereiro a 
maio de 2022. A iniciativa é parte integrante de um projeto de extensão universitária 
tendo como equipe participante 15 integrantes entre discentes e docentes do curso de 
Medicina.
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3. RELATO DE EXPERIÊNCIA

O pensamento sobre um projeto que levasse especificamente estudantes de medicina 
a formação de Clown (Palhaço) e atuar em unidades de saúde, surgiu associado ao 
movimento de abordagem mais próximas e humanizadas da prática médica ao público 
hospitalizado.O processo de implantação foi estruturado em três etapas a saber: na 
primeira etapa, ocorre uma capacitação teórica da equipe, na qual tem início com o 
convite a reflexão entre o que é riso, e o que é graça; na etapa dois, há o 
aprimoramento técnico da equipe, nesta o curso de palhaçaria desenvolve dinâmicas, 
interações, debates, discussões sobre os mais diversos temas, passeando sobre o 
significado de olhar nos olhos de maneira diferente, ser observado, observar o 
ambiente até a forma de interagir com o próximo. Os encontros ocorreram aos finais 
de semana e nesses encontros são realizados os momentos de reflexão sobre como 
cada integrante enxergou e se sentiu durante os aprendizados da semana anterior. Na 
etapa três, que é a realização das visitas e atendimentos, a equipe fará as visitas in loco 
e atuarão na tentativa de contribuir para humanização hospitalar, no processo 
saúde-doença e ampliar a empatia na relação médico-paciente-família.

4. REFLEXÃO SOBRE A EXPERIÊNCIA

A implantação do projeto permitiu a equipe o desenvolvimento de habilidades interpessoais, relacionados ao controle de emoções, autoconhecimento e empatia, além de possibilitar o 
exercício da comunicação assertiva. O relato mostrou que a arte e, em especial, a Palhaçaria pode ser capaz de cumprir o objetivo de desenvolver habilidades mais humanizadas na prática 
médica.

5. CONCLUSÕES OU RECOMENDAÇÕES

Relatar a experiência na participação do curso de clown por estudantes de uma 
faculdade de medicina de Pernambuco para a implantação do projeto de 
palhaçoterapia.
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