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Sim, isso aqui é um relatório.

A gente também tem medo dessa
palavra. Ninguém nunca quer ler um
relatório. Os relatórios são lidos porque
tem que ser lidos, senão alguém vai
brigar com alguém. É muito triste ser
um relatório, não? Eles devem ter a
autoestima bem abalada.

Relatório parece coisa chata, séria e
entediante.

Bom, esse aqui é sério sim, mas é
simpático, bonito, colorido, informativo,
elegante e razoavelmente modesto.

Para não parecer tão chato, a gente
resolveu chamar de Relato de
Atividades. Viu como a coisa já está
melhorando?

Neste Relato de Atividades você vai
encontrar as aventuras do Narizes de
Plantão durante o ano de 2017. Para
ilustrar essa divertida jornada, incluímos
depoimentos, fotos de visitas, fotos de
treinamentos, gráficos, ilustrações e
formas geométricas coloridas.

Leia na ordem que quiser. Pode ser até
de ponta-cabeça. Se gostar, mostre
para outras pessoas. Se não gostar,
bom, nesse caso não fale nada. Não
vamos magoar ainda mais a pobre
espécie dos relatórios, né?
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Quando ouvi isso pela primeira vez de
um mestre meu, não entendi direito.

Hoje saquei que a experiência de muitos
encontros, triunfos e fracassos molda o
palhaço e o torna mais atento, mais
tranquilo e com mais consciência de
suas possibilidades enquanto ator de
uma intervenção prazerosa com seu
público. O palhaço velho tem uma visão
mais clara do seu papel no jogo que se
dá com a outra pessoa.

Estou percebendo que isso também
vale para um grupo de palhaços. Ou
talvez para qualquer grupo que se
propõe a trabalhar junto.

Não tenho o menor pudor ou vergonha
de dizer que há começamos há sete
anos (não somos exatamente velhos)
como uma cópia de outros grupos.
Copiamos os Doutores da Alegria, os
primeiros palhaços em hospitais do
Brasil, copiamos a Operação Arco-Íris,
onde passei 8 felizes anos da minha
vida e copiamos o Sorrir é Viver, um
dos pioneiros a combinar palhaço e
educação superior na área da saúde.

Com os anos, fomos criando nossas
próprias rotinas administrativas, nossa
abordagem artística específica, nosso
jeito de trabalhar.

Hoje não é raro darmos sugestões e
orientações para outros grupos que nos
perguntam sobre seleção e retenção de
participantes, ou sobre parcerias com
hospitais. E fazemos isso com o maior
prazer. Estamos aí para ser copiados!

O ano de 2017 e, especificamente, a
campanha de financiamento coletivo
que fizemos com um engajamento
absurdo e surpreendente me fizeram
ver a vontade e a energia que esse
grupo tem.

Assim como o palhaço velho, hoje
temos mais clareza do nosso papel, do
nosso propósito.

Amanhã queremos ser mais velhos,
mas não queremos ser antigos.

biomédico, palhaço e copiador 







Sabe quando você cria uma ideia na
sua cabeça, cria uma expectativa,
imagina um monte de coisas, se fechar
os olhos tem toda a ideia bem clara,
mas depois você descobre que não é
nada daquilo. Foi assim que me senti
quando entrei para os Narizes de
Plantão, imaginava algo completamente
diferente de tudo o que eu vivi e ainda
bem que foi diferente, a minha ideia
inicial era bem sem graça e sem
propósito.

Que frio na barriga que deu quando vi
que o trabalho era mais sério do que eu
imaginava. Que medo de errar, tá aí a
primeira coisa a se quebrar, palhaço
erra, e errar também é legal.

Temos muitos treinamentos, que para
muitos pode parecer bem sem sentido,
às vezes é mesmo, mas uma coisa que
aprendi é: o Palhaço dá o sentido
próprio para as coisas. Como foi bom
viver cada oficina, e receber o Nariz
vermelho, meu Deus, aquela coisinha
tão pequenininha tem um poder tão
forte. Ele transforma, dá vida, quebra
barreiras, nos faz dar valor para coisas
simples.

Sem sombra de dúvida, esses 3 anos
de projeto me transformaram, e muito,
vivi a simplicidade da vida, e me
pergunto, por que a gente faz questão
de complicar?

Que orgulho que tenho em dizer que
sou uma fisioterapeuta palhaça, como é
bom enxergar meus pacientes além
das muitas técnicas e teorias, como
ficou mais fácil respeitá-los e entender
seu tempo, sentir o ambiente, ser mais
criativa, mais cara de pau e deixar a
terapia bem mais divertida. Para os
mais sérios, deixar a terapia mais séria
também, até porque o palhaço tem a
função de respeitar os limites de cada
um, isso sim é ser empático. Passei a
vê-los de maneira mais cuidadosa, e é
tão bom conseguir fugir de situações
difíceis sem tensão.

O mais legal de tudo isso que vivi é
entender a magnitude da simplicidade
que é SER PALHAÇO.

fisioterapeuta, palhaça e espalhafatosa
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Nossos treinamentos são guiados por
mestres com extensa experiência na
linguagem do palhaço, em teatro,
contação de histórias, atuação no
hospital e comunicação.

São profissionais reconhecidos em suas
áreas de atuação e, por isso, nos dá
muito orgulho da oportunidade de
aprender com eles.
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Não foi uma escolha fácil, na minha cabeça era 
uma decisão que mudaria minha vida para 
sempre. Entre idas e vindas, optei em fazer 
medicina. Naquela época tinha a ideia de tentar 
curar o incurável e após entrar na medicina aos 
poucos fui percebendo que minha meta não seria 
tão fácil quanto eu pensava. Fui adaptando a meta 
à minha realidade. 

A meta passou a tentar fazer a diferença: se não 
fosse possível curar o incurável, ao menos eu 
poderia amenizar o sofrimento de alguém. Que eu 
pudesse me dedicar além do que só fazer uma 
história, examinar, fazer uma hipótese diagnóstica e 
prescrever algum remédio ou avaliar um exame. 
Decidi que eu deveria sempre dar algo de mim, 
nem que fosse um sorriso, uma atenção diferente, 
um carinho, ou o próprio silêncio presente. 

E foi assim... aos poucos senti a necessidade de 
replicar esta minha vontade com muitos e muitos 
mais pacientes, pessoas. 

Foi então que decidi, além de ser médica, me 
dedicar à gestão, gestão de processos, mas 
sobretudo de gestão de pessoas, de relações 
humanas. 
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Me apaixonei por eles, porque eles têm o mesmo propósito de 
vida que eu tenho! 

De fazer algo mais, de se dedicar além, de perceber a 
necessidade do outro e fazer a diferença! O Narizes de Plantão 
tem na essência do trabalho diminuir o sofrimento de todos 
que estão no ambiente hospitalar, de tornar a experiência, 
mesmo que com um desfecho ruim, a melhor experiência 
possível. Ou seja, mesmo que não seja possível curar, mesmo 
que o diagnóstico seja assustador, mesmo que possa haver 
medo do que virá pela frente, todo este processo pode trazer 
uma boa experiência, um aprendizado tanto para o paciente 
como para os profissionais (médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, nutricionistas, atendentes administrativos.... 
palhaços) que tiveram alguma interação. 

O trabalho realizado por eles com muito conhecimento, com 
respeito, com muito amor e dedicação faz toda a diferença 
para o paciente, para o ser humano, para o indivíduo, para a 
humanidade! 

Obrigada Narizes de Plantão! Quero vocês sempre de Plantão 
na minha vida!

Diretora de Práticas Assistenciais da rede de Hospitais São Camilo e gente fina
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No mês de novembro fizemos a
segunda edição do Narizes Day, um dia
diferente nos campi da São Camilo.

O Narizes Day é um dia de brincadeira,
de voltar a ser criança, de jogo, risada e
inocência.

É dia de misturar alunos com
professores, com o pessoal da limpeza,
com as meninas da secretaria, com o
reitor e com a turma da portaria.

Teve torneio de stop, duelos de jogo da
velha, arremesso de avião de papel,
pintura, foto, amarelinha e um monte de
palhaços!
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de inserir arte no ensino superior, para que os futuros profissionais 
aprendam habilidades que não são tão abordadas na faculdade 

o Narizes de Plantão é inspirado em várias outras iniciativas, tanto 
brasileiras, como internacionais, que associam arte e educação

bem que poderíamos ser inspiração para outras pessoas, certo? Essa é a ideia 
de fazer o documentário: contar para o máximo de pessoas o que fazemos

quando estiver pronto, o documentário será disponibilizado gratuitamente, para 
que o máximo de pessoas seja atingido. Quem sabe não nasce algo novo a 
partir disso?
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*

*

* Valores médios baseados em campanhas hospedadas na plataforma  juntos.com.vc, a mesma que hospedou a campanha do Narizes 
de Plantão. Dados fornecidos pela plataforma.
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Assim que finalizamos a campanha
de financiamento coletivo, iniciamos
as filmagens.

Com a direção de Fernando Taliba,
o documentário pretende contar a
história do Narizes de Plantão,
mostrando a influência que a arte do
palhaço pode ter sobre os
estudantes da área da saúde.

Para isso, teremos uma mistura de
depoimentos de muitos alunos de
graduação, de nossos importantes
mestres palhaços, de diversos
colaboradores que trabalham nos
hospitais parceiros e, claro, dos
pacientes visitados.

Esperamos que o documentário
possa ser a faísca inicial para o
nascimento ou melhoria de várias
outras iniciativas que unam arte e
educação em instituições de ensino
no Brasil e no mundo.
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Em 2017 a minha vida tomou um rumo inesperado e incrível: comecei a trabalhar para a empresa que já tinha 
um valor inestimável pra mim. 

É, pode parecer estranho lidar com o Narizes de Plantão como uma empresa. Certamente, alguns anos atrás isso 
não chegava perto de ser verdade. Antes de março desse ano eu não sabia que o projeto havia se consolidado 
dessa forma e isso resultou em um dos maiores aprendizados dessa jornada. 

Já nos primeiros dias de trabalho, me deparei com uma parte do Narizes que ainda não conhecia: aquela com 
responsabilidades, prazos, organizações, planilhas, relatórios mensais e contabilidade. Entendi qual era o jeito 
"Narizes de Plantão" de fazer as coisas e transformei em um valor para a minha vida. 

Todo mundo acha que eu tenho um cuidado especial com tudo o que faço, mas a verdade é que tenho um 
cuidado especial para tudo que é do Narizes (você pode tirar a prova disso perguntando para a minha mãe o 
estado atual do meu guarda-roupa) e isso só é possível porque entendi que uma empresa de palhaços é muito 
diferente de qualquer outra por aí. 

Que tudo que aprendemos, para exercer com um nariz vermelho nos hospitais, 
pode ser traduzido por meio de atitudes, visões e modo de fazer nos processos 
estruturais e funcionais do projeto.

A escuta e empatia para determinados problemas, o olhar especial para cada 
pessoa com quem lidamos, a dedicação para as pequenas coisas e a emoção 
que rega tudo isso eu aprendi com o Narizes. São atitudes que exerço como 
palhaça, como voluntária e como funcionária.  

Hoje em dia, podemos dizer que somos uma empresa, com tudo que tem 
direito: setores responsáveis pela divulgação e redes sociais, recursos humanos, 
produtos, vendas, lista de fornecedores e um monte de outras coisas.

A diferença é que somos uma empresa com o jeitinho de cada palhaço que 
está conosco ou passou por nós: o do Malavazzi de tomar decisões, da Aurora 
de lidar com os problemas, do Jorge Moreno de organizar as planilhas, da 
Maliova de administrar as redes sociais, da Magnólia de buscar parcerias e da 
Catarina de promover vendas.

Por conta disso, me apaixonei pelo Narizes de Plantão novamente, de uma forma 
que não esperava. E aprendi que, para fazer um bom trabalho e respeitar a 
missão e os valores do grupo, preciso me apaixonar todos os dias.

Ah, e também me descobri ótima com planilhas no Excel, modéstia à parte.

estagiária, palhaça e a moça que resolve as coisas
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