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Boas 
vindas
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Olha, a gente jura que 
é bem organizado, viu?

Temos várias planilhas, somos super pontuais 
e nunca uma visita nossa ao hospital deixou 

de acontecer. Já foram mais de 700 vezes que 
dissemos que íamos ao hospital... e fomos 

mesmo!

Por que estamos começando este 
relato já nos justificando?
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É que normalmente produzimos 
um Relato de Atividades por 
ano. De 2010 até 2019 foi assim, 
nunca falhamos. 

Mas aí vieram esses últimos dois 
anos - que pareceram um ano 
só, que pareceram cinco anos – 
totalmente estranhos. Dúvidas, 
angústias, perdas, máscaras, 
medos, confusões, descober-
tas... tudo junto, bem compacta-
do, como uma latinha de atum.

A gente se perdeu nessa confu-
são toda.

Não sei se você foi a pessoa que 
começou a fazer exercício em 
casa, aprendeu dois idiomas e 
fez 14 cursos online enquanto 
limpava a casa, mas nós certa-
mente não somos desse time.
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A gente se perdeu e bateu mui-
ta cabeça até nos encontrarmos 
de novo.

Por isso, o ano de 2020 passou e 
não conseguimos fazer um Rela-
to de Atividades. Talvez porque 
nem sabíamos direito o que di-
zer.

Agora, mais calmos e certos do 
nosso lugar no mundo, nasce o 
Relato de Atividades 2020/2021 
do Narizes de Plantão. Ele mis-
tura histórias, com estatísticas, 
com medos pandêmicos e en-
cantamentos com nossas pró-
prias descobertas.

Espero que você se 
enxergue na nossa 
jornada!
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TUUUDO 
CORRIA 
BEM...
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NO COMEÇO 
DE 2020, 
ESTÁVAMOS 
FELIZES E 
PIMPÕES. 
No fim do ano anterior haví-
amos estreado, no Museu da 
Imagem e do Som, nosso docu-
mentário em um grande even-
to que também comemorou os 
9 anos do Narizes.
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E estávamos experimentando novas aborda-
gens na linguagem do palhaço, realizando trei-
namentos com tintas, cores e estados. 

AS VISITAS AOS 
HOSPITAIS ACONTECIAM 
COMO DE COSTUME...
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ALÉM DISSO, 
recebemos, no mês de março, 
o músico e palhaço Álvaro 
Lages, para uma oficina com 
instrumentos musicais.

Foi aí que começaram as notí-
cias de que o tal do Coronaví-
rus estava se espalhando pelo 
mundo...
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ATÉ QUE_ATÉ QUE_
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Alô, alô! 

Amiguita(o), frente à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e pensando no seu bem-estar, 

dos seus colegas, dos seus familiares e da sociedade em geral, vamos suspender as visitas por 

tempo indeterminado. 

Em quase 10 anos de Narizes de Plantão, essa é a primeira vez que fazemos isso e, embora, à 

primeira vista, possa parecer que estamos deixando de fazer nosso trabalho, afastar-nos dos 

hospitais neste momento é a máxima expressão da nossa missão:  

“a gente cuida da gente para cuidar de gente” 

Em casos de infecções como a do COVID-19, profissionais de saúde que atuam em hospitais 

tendem a ter incidências maiores do que a maioria das outras populações. Por isso, quanto 

menos estivermos expostos dentro do hospital, mais seguros estaremos nós, nossos amigos e 

familiares.  

Este é um momento de paciência e ação conjunta.  

Já foi demonstrado que ações similares a esta que estamos tomando podem ajudar a reduzir os 

picos de infecção (Ferguson et al., 2006) e que as medidas que são tomadas com maior 

antecedência tendem a ter resultados melhores (Markel et al., 2007). 

Com quase 10 anos de história, o Narizes precisa se posicionar, como grupo autônomo e 

responsável, em tempos incertos. É clichê, mas o tio do Homem-Aranha tinha razão: com 

grande poder, vem grande responsabilidade. 

Escolheremos ser responsáveis neste momento e nos afastaremos momentaneamente dos 

hospitais.  

Nossa regra de 2 visitas a cada 3 meses será temporariamente suspensa, até que retornemos 

com as visitas regulares. Portanto, se você precisava fazer sua visita agora em março, fique 

tranquila(o), pois não contaremos falta. 

Por enquanto nossas datas de oficinas estão mantidas, mas fiquem atentos para possíveis 

mudanças. 

Narigadas não infecciosas 

Mauro 

PS: Já estou com medo da escala na reabertura das visitas. Imagina a selva... 

Referências 
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sem faltarmos em uma visiti-
nha sequer, em março de 2020 
tivemos que fazer algo inédito 
no Narizes: suspendemos as 
visitas aos hospitais.

DEPOIS
DE 9 ANOS_
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Teríamos também uma oficina 
de treinamento que foi trans-
ferida para o Zoom. 

NUNCA 
TÍNHAMOS
FEITO ALGO
PARECIDO_

Teobaldo

Gente, calma, 
que ainda tô 

aprendendo...
Estão me 
ouvindo?
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Foi um pouco estranho, mas 
tudo bem, afinal de contas 
seriam só uns quinze dias até 
tudo voltar ao normal...

CERTO?
Teobaldo

Teobaldo

Teobaldo

Logo
logo isso

passa.
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Eu poderia dizer que 
lidamos super bem 
com a pandemia no 
Narizes. Que nos orga-
nizamos muito rapida-
mente e continuamos 
trabalhando normal-
mente, com alta efici-
ência, produtividade e 
sorriso no rosto.

Não seria verdade. 
Nem um pouco.
A transformação que 
desejamos causar nos 
futuros profissionais 
da saúde que partici-
pam do Narizes é ba-
seada, principalmente, 
em duas atividades: 

oficinas de treinamen-
to artístico e visitas 
aos hospitais.

Essa é nossa vida, essa 
é nossa rotina. Ofici-
nas e visitas. Oficinas 
e visitas. Oficinas e 
visitas.

E então, de um dia 
para o outro, nossa ro-
tina foi bruscamente 
removida das nossas 
vidas. Nossa sala de 
treinamento ficou va-
zia e silenciosa. Aque-
le friozinho na barriga 
antes de uma visita 
parou de acontecer.CД

OS
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Sem a rotina, perde-
mos nossa identidade.
Aquela situação que 
achávamos que dura-
ria quinze dias acabou 
se estendendo mais 
do que prevíamos. 

Começamos a questio-
nar os planos futuros 
que pareciam certos: 
será que abrimos ins-
crições para uma tur-
ma nova? Ou espera-
mos mais um pouco? 

É que não dá para es-
perar muito, porque 
a cada semestre mais 

integrantes do Narizes 
se formam e deixam 
o projeto. Precisamos 
de material humano 
para trabalhar.

E sem a certeza do 
término da pandemia, 
pensamentos tenebro-
sos passaram a povoar 
as reuniões dos ges-
tores: talvez o Narizes 
acabe...

MAUЯO FAИTINi 
Coordenador Geral do 

Narizes de Plantão
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Entrei na gestão do Narizes 
no começo de 2019 e estava 
na animação de um primeiro 
emprego que era a minha cara, 
pra trabalhar com pessoas que 
eu gostava muito. Nessa épo-
ca, meus planos giravam em 
torno de: me formar no meu 
curso de teatro, fazer uma ta-
tuagem, terminar meu tempo 
na gestão do Narizes, me des-
pedir do projeto e me formar 
na faculdade.
  
Mas o que a minha bola de cris-
tal não me contou é, que no 
comecinho do ano seguinte, 
teria que reler meus planos e 

fazer caber, por livre e espon-
tânea pressão, mais um item 
escrito em letras garrafais:

Entre as notícias nada boas 
dos jornais e atualizações ca-
tastróficas nas redes sociais, 
entre a esperança de que tudo 
isso passaria rápido e a incer-
teza de quando eu poderia sair 
na rua de novo, entre lidar com 

"SOBREVIVER A 
UMA PANDEMIA"

todas as minhas obrigações do 
meu último ano da faculdade e 
o malabarismo eterno pra lidar 
com a saúde mental, eu ainda 
tinha um baita compromisso: 
manter viva a missão e o pro-
pósito do Narizes de Plantão.
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Olha, só entre a gente aqui, vou te dizer que foi o 
ó do borogodó. Por sorte, eu não estava sozinha 
e o Mauro seguia firme e forte na gestão. Mas a 
nova gestora, a Rebeca, estava entrando e não 
sabia nadinha do que se passava na organização 
do projeto. 

Eu tinha que ensinar pra ela. Eu sabia como o Na-
rizes funcionava sem pandemia, MAS E COM UM 
VÍRUS INTROMETIDO SOLTO POR AÍ? Acabou que, na ver-
dade, eu não sabia mais de nada e aprendemos 
tudo juntos. Sim, nós três.

Nossas reuniões eram uma avalanche de dúvidas: 
como a gente mantém a galera engajada? E as 
nossas oficinas? Socorro! As visitas nos hospitais 
acabaram pra sempre? As nossas redes sociais 
vão sobreviver? Como a gente vai ser palhaço 
sem estar junto?



CAOS
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Se juntassem as meias respos-
tas que tínhamos para cada 
pergunta, não dava uma res-
posta inteira. 

Mas como duas ideias ruins 
dão uma ideia média, duas 
ideias médias dão uma boa e 
assim por diante, algumas coi-
sas interessantes pipocavam: 
a gente pode fazer oficinas de 
treinamento para criação de 
conteúdo digital! 

#
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Assim aproveitamos nosso 
tempo em casa, treinamos a 
linguagem do palhaço e ainda 
alimentamos nossas redes so-
ciais.

Para isso convidamos a talen-
tosíssima Lu Lopes – a palhaça 
Rubra – para coordenar este 
trabalho.
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Também tivemos oficinas de sons e idiomas in-
ventados, com o genial Clerouak, que nos deu 
novas ferramentas artísticas para brincarmos.

Foi desse jeitinho que a gente ressignificou 
a palavra presença, reforçou o significado da 
vontade e teve a certeza de que ninguém solta 
a mão de ninguém. 
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No final das contas, acabei fa-
zendo minha tatuagem. Não 
do jeito que eu pensava, por-
que essa não foi exatamente 
na pele. Marquei para sempre 
dentro de mim que a gente 
cuida da gente pra cuidar de 
gente. 

E hoje eu tô aqui, formada no 
teatro e na faculdade, fazendo 
pós-graduação, sendo ances-
tral do Narizes de Plantão e 
com duas tatuagens na pele e 
outra no coração.

Júlia Stolagli 
Gestora do Narizes 
entre 2019 e 2021
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Desde o momento que eu entrei 
no Narizes meus olhos brilhavam 
para tudo que acontecia, mas 
principalmente nos pequenos 
detalhes. 

Ganhávamos presentes, maquia-
gem palhacística, caderno de 
anotações, instrumentos musi-
cais e eu só me perguntava: mas 
quem corre atrás de tudo isso?

24
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Foi quando descobri que era um pequeno grupo 
de pessoas que formava a gestão do projeto! 

Não perdi tempo de me inscrever quando uma 
vaga para esse cargo abriu. Fui, me inscrevi, es-
perei ansiosa pelo dia da entrevista, ele chegou 
e aí só faltava o último passo: passei ou não? 

Uma semana depois recebi a tão esperada 
resposta de que SIM, eu tinha entrado para a 
gestão do Narizes de Plantão! Foi um misto de 
emoção, lágrimas escorrendo, inseguranças e 
muita vontade de começar. 

Mas o que eu menos esperava era que algu-
mas semanas antes do meu 1° dia de trabalho a 

PANDEMIA SERIA CONFIRMADA. 

25
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...a frustração me atingiu em meio a toda a con-
fusão e preocupação pelo que estava aconte-
cendo. Só uma coisa me mantinha firme: o Na-
rizes. Durante a pandemia me sentia insegura, 
incapaz, crises e crises de ansiedade, impoten-
te e sem rumo. E o que me trazia a luz de novo 
era fazer alguma coisa do Narizes.

Quando chegou o dia de eu realmente começar 
a trabalhar, não era nada do que eu imaginava, 
porque tudo estava de cabeça para baixo, in-
clusive o projeto. Percebi que o Mauro e a Jú 
também se sentiam como eu e juntos precisarí-
amos reorganizar tudo e viver o novo de novo. 
Viver o novo de novo no Narizes foi a melhor e 
mais desesperadora experiência da minha vida. 

Eu não iria começar no dia 
marcado, porque tudo virou 
de ponta-cabeça...
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Ter sido gestora em meio a todas essas incer-
tezas me fez enxergar que a única certeza que 
tínhamos e que fazíamos questão de mantê-la 
era a de que o Narizes de Plantão estava sen-
do acolhimento e afeto enquanto todo o res-
to era incerto e frágil. 
 
Era isso que me motivava a fazer do projeto o 
melhor lugar para se estar mesmo em meio ao 
caos. 

Rebeca Fernandez
Gestora do Narizes 
Desde 2020

27
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soluções_
para quem gosta de 
PRФBLЄMAS
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Um palhaço entra no palco se-
gurando um balde. Ele olha 
para a plateia, que o enca-
ra de volta. Por enquan-
to, nada aconteceu.

De repente, um som de 
água caindo no chão. O 
palhaço repara que o bal-
de está furado. Ótimo, 
agora temos um aconteci-
mento, temos um proble-
ma.

Um palhaço sem problema 
não existe. Ele está toda 
hora tentando resolver al-
gum problema e, muitas ve-
zes, não tem habilidade ou 
conhecimento para tal. 

Mas é justamente essa tenta-
tiva que o torna uma figura 

interessante.

Bem, tínhamos proble-
mas. Muitos problemas. 
Então tentamos resolvê-
-los, sem ter certeza de 

que tínhamos habilidade 
para tal.

O bom de não saber exa-
tamente como resolver um 
problema é a possibilidade de 
tomar caminhos pouco explo-
rados por aqueles que sabem. 
De repente o caminho desem-
boca em um pote de ouro, vai 

saber...



30

Normalmente visitamos pessoas no hospital, 
que estão em dias complicados, limitadas a um 
espaço pequeno, angustiadas e adoecidas. 

Bem, não podíamos mais visitar o hospital, 
mas justamente o que mais existiu durante a 
pandemia foram pessoas que estavam em dias 
complicados, limitadas a um espaço pequeno, 
angustiadas e adoecidas.

Presas em seus home offices, assim como nós, 
todo mundo precisava ter encontros significa-
tivos e que trouxessem outro olhar para a crise 
que vivíamos. 
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Por isso, iniciamos um processo de visitas virtu-
ais para nossos seguidores do Instagram. 

O processo era simples: os seguidores diziam 
que queriam receber o Narizes de Plantão e 
agendavam um horário para uma chamada de 
vídeo com alguns palhaços!

Assim, continuamos atuando com nosso tra-
balho artístico e pudemos visitar pessoas que 
queriam e precisavam de um respiro lúdico.
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Conheci os Narizes de Plantão na instituição 
hospitalar que trabalhei por 18 anos. Nos tor-
namos parceiros na promoção das visitas dos 
palhaços aos pacientes, familiares e equipe do 
hospital e, colecionamos lindas memórias e 
aprendizados dessa jornada em comum.

Após sair dessa instituição, comecei a atuar 
como psicóloga no hospital de campanha du-
rante a pandemia de COVID19 e nem imaginava 
as lições que eu iria aprender naquele cenário e 
as pessoas que eu me (re)conectaria. 

Experiência em hospital de campanha, nin-
guém tinha; vacina, ninguém tinha; respostas 
de como aliviar o sofrimento do paciente isola-
do de sua família, não tinha também. 

seguir adiante

32
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E foi graças a essa vontade que muitos dos pro-
fissionais de saúde seguiram em frente, mesmo 
com tantas dificuldades, superando seus me-
dos e incertezas para impactar positivamente a 
vida das pessoas. 

Atuei na Implantação da visita virtual no hos-
pital de campanha, com o objetivo de reduzir 
o sofrimento provocado pela distância dos 
pacientes e seus familiares (impedidos pelas 
medidas sanitárias de entrar no hospital para 
visitá-los) e, em pouco tempo, essas visitas se 
tornaram uma das ferramentas mais importan-
tes nesse cenário.

Mas vontade de promover a 

assistência à saúde de forma 

humanizada, isso tinha. 

33

a visita

virtual

salvou

vidas!

Atender

chamada

 

de

 
vídeo
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Além das habituais visitas de 
rotina entre o paciente inter-
nado e sua família, realizamos 
visitas virtuais entre hospitais 
(quando os familiares estavam 
internados cada um em uma 
instituição); conduzimos (infe-
lizmente) diversas visitas vir-
tuais de comunicação de más 
notícias (com pacientes rece-
bendo a informação de seus 
familiares do falecimento de 
entes queridos em decorrência 
da pandemia); reaproximamos 
os familiares aos pacientes em 

situação de vulnerabilidade so-
cial, que há anos não se reviam 
e promovemos despedidas 
minutos antes do paciente ser 
entubado (como último recur-
so terapêutico). 

E levamos o Narizes de Plan-
tão para dentro do hospital de 
campanha, onde mais de 300 
leitos estavam ocupados por 
jovens, adultos e idosos – to-
dos com COVID19 e temerosos 
pelo seu destino.
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Recordo da costumeira pron-
tidão do Mauro, quando eu 
liguei e propus que fizéssemos 
as visitas do Narizes através de 
videochamadas. 

Eu estava convicta de que a 
equipe e os pacientes iriam 
experimentar aquela sensação 
positiva quando a gente en-
contra um palhaço no hospital 
e que isso os ajudaria na tra-
vessia deste período de incer-

tezas. O Mauro, após avaliar a 
viabilidade da proposta com 
seu time de Narizes verme-
lhos, aceitou o desafio. Pensa 
na minha alegria? 

No momento mais difícil da mi-
nha carreira, meus amigos de 
jornada estariam comigo.

Sei que os Narizes se esforça-
ram antes da primeira visita 
virtual, para que tudo “desse 

certo”. Não deve ter sido fácil 
fazer a maquiagem sozinho no 
espelho de casa, o aquecimen-
to sem os colegas do lado, a 
ausência daquele calor huma-
no de segundos antes de abrir 
a porta e começar a visita. 

Um Nariz de Plantão é uma 
criatura que existe na coletivi-
dade e mantê-la acesa na visi-
ta virtual demonstrou a força 
desse movimento.  

35
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Também não foi fácil nas visitas 
virtuais, driblar a lentidão da co-
nexão, aprumar a interação, ser 
ouvido e ouvir, acertar o timing 
do gracejo. 

Sem contar a sensação de ser 
“carregado” pelo ginásio, leito a 
leito, por alguém que transpor-
tava o tablet conectado e preci-
sava apoiar as interações, sem 
preparo técnico para isso. 

36

carregando...
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As visitas virtuais do Narizes, 
cumpriram o seu propósito 
plenamente. A surpresa quan-
do o palhaço aparece na tela 
e interage com o paciente é 
a mesma de quando se abre 
uma fresta da porta do leito e 
o paciente vislumbra aquele 
ser disruptivo para o cenário 
hospitalar, pedindo permissão 
para entrar com suas cores e 
penteados malucos.

A curiosidade dos pacientes 
em entender quem eram aque-
las pessoas do outro lado da 
tela rendeu momentos memo-
ráveis, especialmente para os 
pacientes cuja rede de apoio 
era frágil ou inexistente. 
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Uma das visitadas era uma adolescente institucionalizada e chorosa há vários dias, que comoveu profissionais e de-mais pacientes da ala na tenta-tiva de consolá-la sem sucesso. 
Seu humor melhorou quan-do conheceu o Narizes e ela aguardava a visita deles ansio-samente – seria a única que ela receberia durante sua inter-nação. Sorrisos e aquela típi-ca cara de surpresa também foram reações observadas nos 

profissionais visitados duran-te seu plantão. Comentavam conosco por dias, como havia sido divertido ter aqueles mi-nutinhos de conversa com os palhaços, como tinha ajudado a relaxar por alguns instantes da dura rotina. 

Tivemos um motorista de am-bulância que fez questão de li-gar as sirenes para os palhaços ouvirem, compartilhando algo que ele tinha orgulho de fazer com os novos amigos.
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As visitas virtuais do 
Narizes ajudaram pa-
cientes e profissionais a 
encontrar o orgulho em 
não desistir. O orgulho 
de acreditar que gente se 
importa com gente. 
E seguir adiante.

Rita Calegari

O interesse genuíno dos Narizes em saber o 
que cada profissional fazia na campanha, va-
lorizou do médico ao enfermeiro, da copeira a 
auxiliar de higiene, do jardineiro ao psicólogo. 

39



40

As reinvenções palhacísticas não se limita-
ram apenas aos membros atuais do Narizes 
de Plantão, que em geral estão matricula-

dos em algum curso de graduação.

A Carolina Donato, terapeuta ocupacional 
e ancestral da Turma IV também misturou 
arte, saúde e criatividade para trazer uma 
solução inusitada para seu ambiente de tra-

balho. Olha só o que ela conta:

Sempre quis juntar duas grandes vertentes em 
minha vida: ser terapeuta ocupacional e ser 
palhaça. 

Com a pandemia de COVID19, uma das popu-
lações mais vulneráveis e afetada foi a dos 
idosos. Atuo profissionalmente em um resi-
dencial de grande porte e observando a si-
tuação de isolamento e tristeza vivenciadas 

por eles quis fazer algo de diferente para 
transformar aquele cenário.
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Eles estavam completamente isolados, 
pois nem poderiam receber a visita de 
familiares. E quando ligavam a televisão, 
eram bombardeados por notícias sobre 
casos da doença, número de mortes e etc.

Era uma situação bem triste. :(

Eis que lá no residencial, tive o privilégio 
de trabalhar com a Thaís, amiga que co-
nheci na Turma IV dos Narizes de Plantão, 
ela como fisioterapeuta e eu como te-
rapeuta ocu-
pacional. 

Mas a parceria não parou por aí. Resolve-
mos juntar outras habilidades que tínha-
mos, para criar algo novo no residencial: 
ela com a habilidade para fotografia e 
edição de vídeos e eu resgatando minha 
palhaça Betina.

Nosso objetivo era claro: levar uma pro-
gramação de televisão mais saudável e 
acolhedora para os idosos.

E assim nasceu nosso primeiro 
programa de televisão exclu-

sivo para os moradores do 
residencial: 
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Nele, eu, palhaça, entrevis-
tava profissionais do resi-
dencial de diferentes áreas 
e eles contavam para a 
câmera da Thaís as dificul-
dades que estavam encon-
trando em seus lares com 
relação à pandemia. 

Exibir esses programas 
para os idosos era uma for-
ma de aproximá-los da nos-
sa realidade, com um senso 
de empatia, já que todos 
estavam passando por difi-
culdades e perdas. Foi um 
sucesso!

APLAUSOS!
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Avançamos um pouco 
mais e criamos um segun-

do programa chamado: 
Betina Bate À Porta. 

Nesta superprodução, as 
entrevistas aconteciam 

com os próprios idosos, co-
locando-os num lugar de prota-
gonismo e de evidência, além 
da chance dos demais assisti-
rem aos colegas no conforto 
de suas acomodações, já que 
estavam de isolamento.

Foram mais de 60 programas 
gravados semanalmente, uma 
verdadeira potência transfor-
madora, me colocando numa 

ambiguidade gostosa por ser 
Carol e por também ser Betina 
no ambiente de trabalho.

Costumo dizer que estamos 
justamente onde deveríamos 
estar, mas olho para trás e vejo 
que toda a trajetória me trouxe 
justamente para o lugar certo.

E assim, eu quero seguir, trans-
formando os instantes daque-
les que encontro e deixando o 
mundo um pouco melhor de se 
viver.”

Carolina Donato
Palhaça Betina, 
Ancestral da Turma IV
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Em 2020, organizamos o se-
gundo SIMpósio do Narizes de 
Plantão, um evento que reúne 
participantes atuais e ances-
trais do grupo, para discussões 
sobre arte, carreira profissio-
nal, educação e atendimento 
na área da saúde.

Já tínhamos programado tudo 
para ser um evento presencial, 
mas, como foi absolutamen-
te típico nesses últimos dois 
anos, reformulamos o evento 
para o formato online.
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E foi muito inspirador! 

Tivemos cinco mini-palestras de inte-
grantes do Narizes de Plantão, que 
chamamos de Teo Talks, em alusão 
aos famosos TED Talks e ao nosso 
mascote Teobaldo. 

Foram discutidos temas sobre entre-
vista de emprego, atendimento hos-
pitalar, empatia, diversão e pesquisa 
científica!
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Uma das palestrantes do even-
to, aliás, foi a Caroline Ribeiro, 
palhaça Begônia, que contou 
sobre a dissertação de mes-
trado que ela estava desenvol-
vendo sobre o impacto da lin-

guagem do palhaço na atuação 
do profissional da saúde. 

Olha ela aí na defesa de mes-
trado, apresentada à Facul-
dade Israelita de Ciências da 

Saúde Albert Einstein. Depois 
disso ela publicou algumas 
descobertas que fez em forma 
de artigo científico. 

Chique demais!
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turmanova
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Até que a 
gente estava 
se virando 
com as 
visitas e 
eventos 
online, ufa...
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Uma das nossas riquezas, que 
é o treinamento artístico, tam-
bém corria bem. Não foi tão 
complicado transferir as ofici-
nas do presencial para o Zoom. 

Mas havia um detalhe impor-
tante. Estávamos fazendo nos-
sas oficinas com integrantes 
que já estavam há 1, 2 ou mes-
mo 3 anos no Narizes de Plan-
tão. 

Ou seja, eram pessoas que já 
conheciam a linguagem do pa-
lhaço, que já haviam realizado 
visitas em hospitais e sabiam 
como toda essa loucura funcio-
nava.
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E aí surgiu um problema: quan-
do abriríamos uma turma 
nova do Narizes de Plantão?

Por que isso era um problema? 
Porque teríamos que realizar 
as oficinas de treinamento no 
modo online. E não acreditá-
vamos que seria possível fazer 
um bom processo de capacita-
ção artística online para pesso-
as que nunca tiveram contato 
com a arte do palhaço antes. 

Palhaço precisa de olho no 
olho, toque, ritmo... não da-
ria para fazer online. Por isso, 
adiamos a entrada de uma 
nova turma. 
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A princípio, abrimos novas va-
gas sempre no meio do ano, 
mas como tudo estava mui-
to incerto em junho de 2020, 
resolvemos esperar mais um 
pouco. Afinal de contas, “daqui 
a pouco isso tudo passa”.
Mas, após meses, isso tudo 
não passou.

Com o risco de ir perdendo in-
tegrantes ao longo do tempo – 
pois quem se forma na gradu-
ação precisa deixar o Narizes 
– e não ter novas pessoas para 
manter o projeto vivo, fomos 
obrigados a abrir uma nova 
turma. Online. Sem a menor 
ideia de como faríamos aquilo 
tudo funcionar...
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O início da Turma XI foi com 
16 novas pessoas todas cheias 
de dúvidas e angústias. O final, 
pouco mais de 3 meses depois, 
foi com 16 pessoas apaixona-
das pelo Narizes e ansiosas 
para fazer visitas aos hospitais.

O que aconteceu entre o início 
e o final vamos deixar para a 
Bia contar.
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Uma montanha russa doida, é o que chega mais perto de de-
finir a minha experiência de iniciar um projeto de palhaço em 
plena pandemia. Já conhecia o Narizes a um tempo e o admi-
rava muito. 

Foi então que minha amiga Rebeca insistiu para eu tentar 
entrar. O pensamento de fazer parte daquilo nunca foi algo 

muito concreto na minha cabeça, mas estávamos no auge da 
pandemia, a maioria das pessoas enfurnadas em casa, sem mui-
ta coisa para ocupar a cabeça... decidi me inscrever e ver no que 
daria. 

Como foi entrar no 
Narizes de Plantão 

na pandemia.
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Logo na primeira oficina, ex-
perimentamos pela  primeira 
vez nosso nariz de palhaço 
provisório. Só que, do nada, o 
elástico do meu nariz simples-
mente estoura e eu vejo de 
canto de olho na tela do meu 
computador o pessoal, todos 
emocionados, aproveitando o 
momento e eu desconcerta-
da tentando arrumar o nariz e 
tinha perdido os pensamentos 
e os sentimentos que tinha 

construído até o momento da 
oficina. No final olhamos para 
o computador e vi gente cho-
rando, falando ter encontrado 
o seu lugar no mundo, que já 
tinha sentido a transformação 
que o nariz vermelho trazia e 
eu simplesmente só consegui 
me achar bonita de nariz. Me 
senti uma trouxa, para usar um 
português bem claro. 

Quando a oficina acabou eu 
estava feliz com o que tinha 
acontecido, mas não me sentia 
parte de nada ainda, não con-
segui me conectar muito bem 
comigo mesma, nem com os 
outros e me senti intrusa na-
quele grupo. A meu ver todos 
já se sentiam encaixados, me-
nos eu.

Foi aí que a saga toda começou na minha 
montanha russa, doida, mas muito amada.
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Nas oficinas seguintes ain-
da estava meio confusa, era 
um pouco difícil de entender 
aquela sensação maravilhosa 
que todos pareciam ter. Mas 
aos poucos eu fui criando sen-
timento e conexões com as 
pessoas que estavam lá comi-
go e gradualmente o pensa-
mento de achar que não me 
encaixava foi diminuindo. 

Até que chegamos na primei-
ra oficina presencial, uma das 
primeiras vezes que saí de casa 

para encontrar mais de 10 pes-
soas no mesmo espaço, eu só 
consegui sentir felicidade (por 
mais clichê que seja) durante 
as 4 horas em que estivemos 
juntos na São Camilo. 
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Eu precisava da-
quilo, do olho no 
olho, conversas 
sem uma tela de 
computador no 
meio, do ao vivo. 
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Daí em diante posso dizer com 
toda a certeza do mundo que 
meu ano melhorou 100%. 

Eu estava pela primeira vez 
genuinamente feliz desde 
que a pandemia começou, ria 
até chorar toda terça feira, 
fiz amizades e criei conexões 
com pessoas que nunca teria 
a oportunidade de trocar uma 
palavra na vida. O sentimento 
de não fazer parte foi embo-
ra e foi substituído pelo total 
pertencimento, aquele senti-
mento de FINALMENTE achar 

o meu lugar no mundo e me 
sentir confortável lá.

Entrar no Narizes de Plantão 
durante a pandemia não foi 
nada fácil, mas ter as primeiras 
semanas online e a expectativa 
de um dia nos vermos pessoal-
mente me fez valorizar muito 
mais os encontros presenciais 
e os momentos de cada coxia, 
de jogo e das dinâmicas.

Bia Fartes
Palhaça Amália
Turma XI
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Com o salvador impacto da 
vacinação, o cenário da pan-
demia foi amenizando e, na 
segunda metade de 2021, re-
tornamos gradualmente às 
atividades presenciais. 

59



6060

As primeiras oficinas pareciam 
um jantar em que você vai co-
nhecer os sogros pela primeira 
vez e não sabe direito como se 
portar, o que dizer, onde tocar...

Com o tempo fomos ficando 
mais confortáveis com esse 
novo jeito de existir e mesclá-
vamos alguns encontros online 
com outros presenciais.
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Fizemos até três oficinas de percussão corporal com o 
gênio Maurício Maas, integrante do grupo Barbatuques. 

Sem poder usar tanto a boca para fazer sons de percus-
são, por causa das máscaras, acabamos entendendo que 
o corpo do palhaço é um instrumento riquíssimo e que 
pernas, palmas, dedos e caixa torácica podem render 
jogos musicais muito interessantes!
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E depois de um ano e meio longe dos hospitais, 
tinha chegado a hora de retornar.

Embora o Narizes já existisse há 11 anos e que, 
mesmo durante o período de isolamento so-
cial, nunca paramos nossos treinamentos artís-
ticos, estávamos com medo, sabe? 

Não por conta do vírus. Estávamos com medo 
de não lembrar direito o que fazer no hospital 
e também estávamos com medo de não 
sermos lembrados. 
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Será que o hospital ainda queria nossa presen-
ça? Será que a equipe de enfermagem saberia 
quem nós éramos? Será que nos sentiríamos 
intrusos?

Após 5 minutos da primeira visita de retorno ao 
presencial, todos esses receios desapareceram. 
Sabíamos, sim, o que estávamos fazendo. Os 
pacientes nos receberam muito bem e a equipe 
do hospital estava com saudades.

Estávamos, novamente, em casa.
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Em 2021, começamos a visitar semanalmente 
o Promove, que é a clínica escola da São Cami-
lo, que atende a população carente, exercendo 
atividades de atendimento, ensino, pesquisa e 
extensão universitária.

Durante uma das visitas, estávamos caminhan-
do pelo corredor e uma colaboradora elogiou 
nossos finos trajes. “Nossa, que chiques! Um 
dia poderíamos fazer um desfile de moda aqui 
no Promove, né?”
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Bem, para palhaço, brincadeira 
é coisa séria. Esse comentário 
aparentemente despreten-
sioso acabou originando um 
evento glamuroso – o Narizes 
Fashion Day -  que aconteceu 
no fim de 2021 e teve a partici-
pação de palhaços e colabora-
dores do Promove em um des-
file de gala e exuberância.
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44 visitas em 2020 
(contando presenciais e online)

32 visitas em 2021 
(contando presenciais e online)

712 visitas 
no total desde 2010

VISITAS

Cada numerozinho nesta seção 
foi conquistado com muita 

dedicação, perseverança e 
uma boa dose de otimis-
mo. Somos orgulhosos de 
cada visita, cada encontro 

e cada oficina que fizemos 
nesse período doido das nos-

sas vidas. Olha aí:

Que 

dois anos 

MALU-

COS!
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1736 encontros em 2020
2362 encontros em 2021
67262 encontros desde 2010

15 oficinas em 2020
29 oficinas em 2021
313 oficinas no total desde 2010
1252 horas de treinamento 
desde 2010

ENCONTROS COM PACIENTES,

ACOMPANHANTES E COLABORADORES

OFICINAS DE 

TREINAMENTO
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Biomedicina
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Medicina
Nutrição
Pedagogia
Pós-graduação
Psicologia
Terapia Ocupacional
Colaboradores administrativos
Colaboradores docentes

CURSOS DOS PARTICIPANTES DESDE 2010
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Em março de 2020, nossa rotina foi bruscamente removida. As 
visitas aos hospitais desapareceram. Nossa sala de treinamento 
ficou vazia. Ficamos perdidos, batendo cabeça na parede, sem 
saber para onde ir.

Até que descobrimos que existiam outras possiblidades de atu-
ação para nós, palhaços. Nos encontramos no Zoom, visitamos 
pacientes pelo Google Meet, fizemos chamadas com nossos 
seguidores pelo WhatsApp.
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E assim percebemos que só estávamos perdi-

dos porque achávamos que a pandemia tinha 

retirado nossa missão. Mas não! Ela apenas re-

tirou nossa rotina. A missão continuou a mes-

ma. 

A gente cuida da gente para cuidar de gente. 

Foi isso que fizemos nesses dois anos pandêmi-

cos. Foi o que fizemos antes e é o que faremos 

depois. Entramos em 2022 renovados, maduros 

e erguidos. Foi difícil, mas ainda bem que você 

esteve conosco. 

Vamos juntos ver 

o que o futuro 

nos reserva?
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PARTICIPANTES
PARTICIPANTES
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PARTICIPANTES
PARTICIPANTES

Alice Janequine Ana Claudia 
Conte

Beatriz Conte Beatriz Fartes

Beatriz Spessoto Beatriz 
Tridapalli

Bruno 
Postiglione

Cintia Raquel de 
Aquino

Daniela Di 
Felippo

Deborah 
Lorenzo

Eduardo Barros Fernanda Cesar Gabriel Rezk Gabriella 
Barreto

Gabriella 
Haydeé

Giovanna 
González

Essas são as pessoas 
que cuidaram do Na-
rizes de Plantão em 

2020 e 2021
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Giovanna 
Serafim

Giovanna 
Zinhani

Giulia Bonési Guilherme Meira

Isabella Barão Jackeline 
Machado

Jeanette Lucato Joice Fortini Júlia Macedo Júlia Stolagli

Juliana David Larissa Maruggi Layane Arcieri Letícia Kitazawa Letícia Moselli Luiza Vercelli

Giovanna 
Mazzei

Giovanna Paula
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Mariana Pardini Marina Araujo Matheus 
Carvalho

Mauro Fantini

Mayara 
Emanuelle

Nathiara Araújo Pamela 
Demarchi

Pedro Cazallas Rebeca 
Petinassi

Tauana Castro

Thais Meneses Thalles Zorzeto Thatyana Besnyi Vinicius de Lima Vitória Tiemi

Maria Teresa 
Araújo

Mariana 
Guimarães

Teobaldo



São ancestrais do Narizes de Plantão e 
deixaram legados fundamentais:

Alessandra Torossian
Aline Serraglia Franzini
Amanda Aparecida Nunes

Amanda de Moura Arnaut 
Amanda Gomes Moreira
Ana Carolina Sousa Soares
André Lucchiari Borini
Andreia Vasconcelos
Andrew Murray Rebouças
Antonio Henrique Brunini
Arianny Ariute Felipe Lemos
Barbara Emily Cristianini
Beatriz Cristina Vicentini Pissato
Beatriz de Paula Rocha
Beatriz Teixeira Ferraz
Bianca Bongiorno de Cillo
Bruna Cézar Diniz
Bruna Franca de Azevedo
Bruna Gonçalves De Morais
Camila Braggion
Camila Cristina da Silva
Camila De Melo Demare
Camila Dziegiecki
Camila França Frizzo
Camila Martins Trevisan
Camila Rocha Almeida
Camila Silva Bezerra
Carla da Silva Aquino
Carla Rayssa Cristofolo Arruda
Carolina Almeida Tetradis
Carolina Bonin Pinto
Carolina Costa Garcia
Carolina Navarro Costa
Carolina Nunes Gomes
Carolina Pinto Riberto

Carolina Poloni de Donato
Caroline Passos Furlan
Caroline Ribeiro Louro
Cecília Noiara Odo
Cilícia Silvério Nascimento
Cinthia Santos Silva Piedade
Clarissa Cimorelli Lima
Claudia Almeida Alves
Claudia Silva Pais Filha
Dafne Martins Guimarães e Silva
Daiane Pereira de Queiros
Daniel Hernandes de Lima
Daniel Tadeu Teixeira
Daniela Ciancio
Daniela Dutra Matos
Daniela Rodrigues Borges
Daniela Tibirica Dos Reis
Daniele Lima da Costa
Dayane Pereira de Carvalho 
Eduarda Diniz Campos Souza
Eduardo Berna Arellano
Eliana Suemi Handa Okane
Elza Maria Sartorelli
Evelyn Albertini Pinheiro
Fabiana Ribeiro Ferraz
Felipe Pizzi Teixeira
Fernanda Kobayashi Higa
Fernanda Oliveira Moreira 
Franciele Cristina Basaglia
Gabriel Henrique de Oliveira Pokorny
Gabriel Leonel Marasco
Gabriela de Souza Ribeiro da Silva 
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Gabriela Ferreira Saraiva
Gabriela Prezoto Félix
Geovana Marques dos Santos
Giovana de Araújo Guimarães
Giovanna Barcalla
Giovanna Chrispim
Giovanna Galle
Gisele Forente Perillo 
Guilherme Souza Chaves
Isabella Barreto Cardoso
Isabella Serena Bau Beneditti
Jackeline Zanelato Bianchini
Jacqueline Gregorut Ramos
Jacqueline Nascimento
Jamile Rafaela Poltronieri de Sousa
Jaqueline Layse de Oliveira
Javé Oliveira Valdevino
Jeferson Gomes de Oliveira 
Jessica Dos Santos Andrade
Jessica Mayumi Camargo Yuzawa
Jhenifer Melissa De Oliveira Correia
Joyce Gonçalves
Julia Delellis Lopes
Juliana Barreiro
Juliana de Aquino Lima
Juliana Mello Marques da Cruz Oliveira  
Juliana Moreira Saracho
Juliana Teixeira dos Santos
Juliana Thomé Gasparin
Jullyene Galdino Pereira
Karen Mariane Cesario Freire 
Karina Valerio Caetano

Lais França Guerra
Laís Tamie Hiroshima
Larissa Camargo Furlanetto
Laura Souza do Nascimento
Leticia Alvez Soares
Leticia Pereira Santos 
Lidiane Martins 
Lidyane Barros Villas Boas 
Lilian Nóbrega
Lisa Catherine M. S. Pereira
Luiza Fonseca Sales De Medeiros
Maísa Buissa
Marcela Mendes Machado
Marcella Guedes de Oliveira
Marcella Longo Machado 
Marcos Vinícius
Maria Laura Bertozo Sabbag
Maria Luisa Sorrentino 
Mariana Narducci
Mariana Ozorio Zalla
Marília Frare Martins Freire
Marina Mendes Miranda
Mayara Gonçalves Delega 
Mirella Gonçalves
Natalia Cristina Nascimento
Nathália Pomeranzi
Nicole Bueno Costa
Pamela Bernardes Mineu Fontes
Pamela Jordão
Patrícia Godinho de Freitas 
Patrícia Mazzei de Lima
Paulo Takeshi Izawa

Priscila Souza Dias
Rafael Rodrigues Raez
Rafaella Miccioni Bertamoni
Raquel Cabrera de Oliveira
Raquel I. A. Bitencourt
Renata Maria Bertoldi Perez
Renata Moraes Zotini
Renata Nunes Contador
Roberta Amarante 
Rodolfo Saporito Martins
Rosinele Barcelos
Sara Amorim
Sarah Francine Teixeira
Soraya Negrão
Susan Matsuzaki  Ribeiro
Tainá Chaia Rodrigues
Tamara Ostronoff Scherb
Tassia Carvalho 
Tatiane de Brito Fachola
Tayna Lopes Ferreira
Thaís Martins
Thaissa Taynara Dias Felix
Thiago da Costa Loureço
Thiago Gouvêa de Oliveira Salvetti
Thomas Americano Bec
Vanessa Dias da Silva
Vanessa Moreno Blanco
Verônica Vilela de Oliveira Justi
Victória Alves Santos Lunardelli
Victoria Santana Gonçalves
Vivian Regina Dogoli Prado
Viviane Almeia Jubram



COORDENAÇÃO GERAL

Mauro Fantini

GESTÃO DISCENTE 

Giovanna Paula dos Santos
Júlia Stolagli
Mayara Emanuelle
Rebeca Petinassi

HOSPITAIS VISITADOS

Hospital da Criança - São Luiz
Hospital São Camilo Pompeia
Promove

QUALIDADE DOS RELATÓRIOS

Juliana David
Layane Arcieri
Thatyana Besnyi

CENTRO UNIVERSITÁRIO 
SÃO CAMILO

Anísio Baldessin
Carlos Ferrara
Celina Bartalotti
João Batista
Márcia Gimenez
Equipe de Extensão Universitária

DESIGN DESTE BELO RELATO

Felipe Magno

FOTOS

Allex Lopes
Johnatas Gouveia
Mauro Fantini

Valeu, aí! 
Valeu, aí! 
Valeu, aí! 
Valeu, aí! 
Valeu, aí! 
Valeu, aí! 
Valeu, aí! 
Valeu, aí! 
Valeu, aí! 
Valeu, aí!78
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