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Está um pouco perdido? Está achando estranho ler um 
relatório de palhaços? Fique calmo, respire e faça cara 
de conteúdo. Não deixe transparecer suas dúvidas para 
as pessoas à sua volta. É o seguinte: 
 
Narizes de Plantão é um projeto de Extensão 
Universitária do Centro Universitário São Camilo. Temos 
o objetivo de realizar atividades de humanização 
voltadas à formação profissional do estudante de 
graduação da área da saúde.  
 
Os participantes do projeto entram em contato com a 
linguagem do palhaço (ou clown, se você quiser ser 
chique) e a utilizam em visitas a hospitais. Acreditamos 
que isso tudo é capaz de modificar o ambiente 
hospitalar e também de alterar a percepção do 
estudante da área da saúde sobre as relações humanas. 
 
Pronto! Agora você já sabe do que se trata esse 
relatório. Se alguém lhe perguntar se você conhece os 
Narizes de Plantão, você já pode estufar o peito e 
começar a sua resposta assertiva: “Sim, claro. Narizes de 
Plantão é um projeto de Extensão Universitária...” 



Olá, mundo, nós existimos. 
Demorou 2 anos para podermos dizer isso de fato. 
Partimos de uma oficina despretensiosa para chegar a um 
projeto com pessoas comprometidas, formação levada a 
sério, boas parcerias com hospitais e a crença de que o 
ambiente universitário também é lugar de cultura. 
 
Em 2012, muita coisa aconteceu. Com o auxílio das redes 
sociais e com a criação do nosso blog, conseguimos 
espalhar um pouquinho das nossas ideias e histórias para 
pessoas que não encontrávamos nos hospitais. 
 
Em eventos, conhecemos e reencontramos grupos 
similares aos nossos, com os quais pudemos compartilhar 
angústias e vitórias peculiares de cada vivência única. 
 
E agora? Para onde vamos? Alguns alunos que fizeram 
parte do projeto se formaram na faculdade e seguirão suas 
vidas no mercado de trabalho. O que será que eles vão 
levar para o ambiente hospitalar? Será que teremos 
profissionais mais sensíveis e perceptivos? Dois anos ainda 
não são suficientes para responder essas dúvidas. 
 
No fim das contas, dois anos nos trouxeram poucas 
certezas e muitas perguntas. Que bom! Palhaço adora 
perguntas! 

Mauro Fantini 
coordenador dos Narizes de Plantão e 

especialista em cães fofinhos 
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O palhaço exerce com maestria o ato de se 
relacionar com as pessoas: o olhar, a escuta, a 
percepção do outro e do ambiente... 
 
Tudo isso mudou em muito a minha maneira 
de me relacionar com os meus pacientes: eu 
não tenho mais medo de olhar o paciente como 
um todo, nem medo de gestualizar um afeto que 
tenho com ele. Hoje eu me permito rir com o 
paciente, permito deixar que ele fale o que 
precisa, sem julgar, me permito estar presente de 
corpo e alma nas consultas.  
 
Com tudo isso , é muito louco pensar que quando 
se vive esse processo com o paciente é notável 
perceber que não existe o porquê de o médico 
carregar a figura de ser tão duro e tão sério... 
Acaba ficando sem sentido esse tipo de 
comportamento. 

Daniele Lima da Costa 
(quase) médica, palhaça e comedora oficial 

de brigadeiros das festas 



“Todo sofrimento merece um recreio!” 
Essa foi a fala de um paciente após contemplar um grupo de voluntários cantar 
nos corredores do hospital. 
 
Creio que essa seja a ideia. Com os Narizes de Plantão não é diferente: propiciam 
esse mesmo descanso da alma, ou pausa para o lanche! Uma suavidade.... 
 
Quer seja adulto ou criança, jovem ou idoso, não importa! 
 
O que vale é ir além! É poder transpor, passar através da dor, do sofrimento, da 
privação, de medo e de incertezas, sentimentos frequentemente presentes dentro 
das instituições de saúde e poder fazer a diferença no momento em que se aplica 
uma palhaçada. Palhaçada?? Que nada!! É coisa muito séria. 
 
Essa suposta brincadeira revela a verdadeira essência do humano, aquilo que é 
afável, benéfico e nos remete a algo ligado ao amor e bem-estar. Tudo de bom!! 
 
Parabéns ao querido grupo Narizes de Plantão, que tanto tem contribuído neste 
curto, mas frutífero, período de atuação aqui no Hospital Samaritano. Obrigada 
por tudo que já conquistaram aqui. Que seja longa sua vida, que o grupo não 
esmoreça nos dias mais cinzas e nos desafios que a vida nos impõe e que cada 
vez mais possa prosperar e semear alegria por onde passar, contaminando a 
todos que precisam de um pouco de fantasia que alimenta a alma! 

Denise Cavallini Alvarenga 
Gerente Executiva dos Serviços de 

Enfermagem, Hospital Samaritano - SP 



Palhaça Fiorella 
Hospital Samaritano 



Junho/2011 
Seleção oficial 
para a segunda 
turma via edital 
institucional. 
Mais palhaços se 
juntam a nós. 

Novembro/2010 
Primeira oficina 
informal para alunos 
de Medicina.  
O começo de tudo. 

Outubro/2011 
Primeira visita ao Hospital 
Samaritano. 
Oba, um hospital para visitar! 

Agosto/2012 
Primeira visita ao Instituto 
Brasileiro de Controle do 
Câncer. Mais um parceiro! 

Agosto/2012 
Seleção para a 
terceira turma via 
edital institucional. 
Mais gente tonta! 
 

Setembro/2012 
Inauguração do 
blog dos Narizes de 
Plantão. Agora 
estamos “na 
nuvem”, como 
dizem por aí. 

Outubro/2012 
Formatura da 
terceira turma do 
projeto. Formatura 
é sempre 
emocionante. Snif. 

Novembro/2012 
Participação dos 
Narizes de Plantão no 
2º Encontro Nacional 
de Palhaços que 
atuam em Hospitais, 
organizado pelos 
Doutores da Alegria. 



Palhaças Goretti e Lêndia 
Hospital Samaritano 



Totalmente 
perdido. Acabou 
de entrar no 
projeto, não sabe 
por que quis 
entrar e nem o 
motivo de ter 
sido selecionado. 
Começa a 
participar das 
oficinas de 
treinamento. Não 
sabe se casa ou 
se compra uma 
bicicleta. 

Começou a 
entender o objetivo 
do projeto e está 
curtindo as oficinas 
de treinamento. Foi 
ao hospital como 
observador, para ver 
a atuação de uma 
dupla de palhaços. 
Desistiu de casar e 
quer uma bicicleta 
da moda! 

Completou o 
treinamento 
mínimo de 60 
horas e realiza 
visitas no 
hospital, sempre 
acompanhado de 
um membro mais 
experiente do 
projeto. Afinal de 
contas, bicicleta 
se aprende com 
rodinha. 

Além do 
treinamento 
mínimo, continua 
frequentando as 
oficinas de 
aprimoramento. Já 
não precisa ser 
acompanhado por 
um membro mais 
experiente  para 
realizar as visitas 
no hospital. Tirou 
as rodinhas da 
bicicleta. 

Não larga o 
projeto de jeito 
nenhum. 
Claramente não 
tem mais nada o 
que fazer da vida. 
Acompanha e 
orienta os novatos 
durante as visitas 
ao hospital. 
Tornou-se a 
rodinha dos 
outros. 

Aspirante 
a aspirante 

Aspirante 
a plantonista 

Plantonista  
júnior 

Plantonista  
sênior 

Plantonista  
“véio de guerra” 



Ei! Você está desistindo? Você não pode 
desistir! Só porque está difícil? Mas é 
quando está mais difícil que temos que 
tentar mais! Tem que tentar... tem que 
tentar... você consegue... eu tô torcendo 
por você!  

Murilo, 4 anos, incentivando 
uma palhaça sem fôlego a encher de 
ar uma luva de látex 
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Muita gente morre de medo de 
palhaço. Em geral o medo vem 
desde a infância e está relacionado 
com algum encontro pouco 
prazeroso entre a criança e um ser 
estranhíssimo, de sapato grande, 
maquiagem no rosto e nariz 
vermelho. 
 
E o medo só acontece quando o 
palhaço invade o espaço da 
criança, de supetão, sem perceber 
se ele está causando desconforto, 
alegria, surpresa, ou qualquer 
outro sentimento. 
 
Por isso o treinamento é tão 
importante e levado tão a sério 
pelos Narizes de Plantão. 
 
O clown bem treinado consegue 
perceber se aquele é o momento 
em que é permitido brincar e 
bagunçar, ou se é um momento de 
admitir “opa, agora não sou bem 
vindo.” 

Palhaço Vadinho 
Hospital Samaritano 
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Por isso, cada turma nova que entra nos Narizes de Plantão passa por um 
treinamento de 60 horas de oficinas de palhaço, para então visitar hospitais.  

Nós não somos 
palhaços profissionais. 
Muitos alunos, antes de 

entrarem no projeto, 
nunca tiveram contato 
com qualquer vertente 
da linguagem teatral. 

Isso não quer dizer que não temos que levar nossa formação a sério. 

Afinal de contas, estamos entrando na 
vida de pessoas que estão no hospital, em 
algum momento difícil, duro e estressante. 
Não tem por que levarmos um trabalho 
mal feito, não é? 

Mesmo depois disso, continuamos com 
oficinas periódicas de aprimoramento, 
porque ser palhaço não é nada fácil! 



Claudio Thebas 
Palhaço, escritor e músico, 

fundador do Laboratório de 
Escuta e Convivência 

Esio Magalhães 
Palhaço e ator, fundador do 

Barracão Teatro 

Rubens Oliveira 
Coreógrafo e dançarino, especialista 

em danças Sul-Africanas 

Silvia Leblon 
Palhaça, atriz e diretora, 

premiada por seu espetáculo 
Spirulina em Spathódea 

Giba Rizzo 
Palhaço em hospitais há 10 anos,  
fundador dos Amigos do Nariz 

Vermelho 

Em 2012 tivemos a honra de receber grandes mestres do teatro, 
dança e música para nos ensinar a ser palhaços melhores. Olha só 
quem veio abrilhantar a nossa estrada artística: 



Mauro Fantini 
Biomédico e coordenador 

dos Narizes de Plantão 

Giovanna Barcalla 
Estudante de Medicina 

Carlos Bauzys 
Diretor musical, regente, 
compositor, arranjador e 

educador musical 

Bianca Bongiorno 
Estudante de Medicina 

Gabriella Argento 
Palhaça, ex-integrante  

do espetáculo Kà e integrante 
do espetáculo Varekai, ambos 
da companhiaCirque du Soleil 



-Palhaço, sabe aquela moça que você 
sempre encontrava aqui na hemodiálise? 
-Sim, claro. 
 
 

-Então, ela fez um transplante e mandou te 
avisar que está ótima! 
- Eba! 



Palhaços Alice e Crispin 
Hospital Samaritano 



Palhaça Tetéia 
Hospital Samaritano 



Palhaças Filó e Florine 
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 



Desde outubro de 2011, os Narizes de Plantão visitam o Hospital 
Samaritano de São Paulo. Em 2012 mantivemos a parceria e foram 
realizadas 41 visitas semanais, sempre às quartas-feiras à tarde. 
 
Desde agosto de 2012, firmamos uma parceria com o Instituto 
Brasileiro de Controle do Câncer. Fizemos 13 visitas, sempre aos 
sábados de manhã. 
 

Acreditamos que a cumplicidade e o entrosamento 
entre palhaços traz potência às visitas e fortalece as 
relações do artista com pacientes e funcionários. Por 
isso, todas as visitas foram feitas por pelo menos 
uma dupla de integrantes do projeto. 
 
 Os integrantes do projeto 
foram divididos em dois 
grupos: os que visitaram o 
Hospital Samaritano e os 
que visitaram o IBCC. 
Dessa maneira, cada 
palhaço vai mais vezes ao 
mesmo hospital, e assim 
vamos aprimorando o 
vínculo com enfermeiros, 
médicos, fisioterapeutas, 
seguranças e pacientes. 

Cada visita tem a duração 
de 3 horas. 



Palhaça Fiorella 
Hospital Samaritano 



Palhaças Clô, Matilda e Selênia 
Hospital Samaritano 



Palhaças Alice e Louise 
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 



Palhaça Filó 
Hospital Samaritano 





Muito lindo esse trabalho... vocês 
passaram pra brincar com o Dandan! Foi 
lindo e emocionante ver o meu pequeno 
rindo e super feliz, diante de uma fase tão 
difícil que estava passando... obrigada pela 
visita!  

Renata, mãe do Daniel 



Hoje em dia, câmera fotográfica toca música, caneta 
tem GPS, calculadora tem canivete e telefone celular faz 
previsão do tempo. Além disso, qualquer aparelho tira 
foto. E as pessoas não se controlam quando veem um 
palhaço pela frente. É muito click, flash e click! 
 
Não contentes em fotografarem os palhaços em seus 
momentos mais íntimos, as pessoas ainda nos enviam 
as fotos para se gabarem de seu conhecimento 
tecnológico. Vê se pode! 
 
Aí estão algumas obras de arte enviadas por nossos 
paparazzi. 



Enviada por Eliane 

Enviada por Daniel 

Enviada por Marcella 

Enviada por Mario 

Enviada por Grazi 

Enviada por Itacira 

Enviada por Renata 

Enviada por Elisa 



Somos uma turminha inquieta. Alguns preferem a 
expressão “mala-sem-alça”, mas nós preferimos 
“inquieta” mesmo. Qualquer que seja o adjetivo, nosso 
grupo acha muito pouco visitar apenas hospitais.  

 
Será que conseguimos levar a figura do palhaço para 
outros locais? Será que cabe? Sim, sim, sim! 
 
Em 2012 fomos também a parques, apresentações 
culturais, festas, congressos e encontros de 
palhaços. 



Palhaça Selênia 
Parque da Independência 



50º Congresso Brasileiro de 
Educação Médica 

Nós acreditamos que a inserção da arte do palhaço 
na formação do profissional de saúde pode trazer 
bons e saborosos frutos. Por isso, fomos ao COBEM, 
representados pela aluna Daniele Lima da Costa, 
para contar sobre nossas experiências e aprender 
com as experiências de outros integrantes de 
projetos similares espalhados pelo Brasil. 

Feira Guia do Estudante 2012 

Fomos a essa tradicional feira para falar sobre o 
nosso projeto. O auditório estava cheio de 
vestibulandos interessados e curiosos, o que fez com 
que a nossa palestra fosse muito legal! 

Encontro Nacional de Palhaços de 
Hospital 

Grupos de palhaços em hospital de 12 
Estados brasileiros se encontraram para 
discutir questões como profissionalismo, 
comprometimento, formação mínima e o 
futuro da atividade no Brasil. Nós 
estivemos por lá, trocando figurinhas com 
grupos parceiros e, claro, tietando os 
grandes palhaços do Brasil e do mundo! 

Festa do dia das crianças no IBCC 
Em outubro o IBCC fez uma festa para os filhos 
dos funcionários e lá fomos nós. Não se sabe 
quem se divertiu mais: as crianças ou os 
palhaços . 

II Show da Med 
O curso de Medicina da São Camilo organizou 
um festival de apresentações artísticas dentro do 
campus. E é claro que marcamos presença, com 
um sensacional número musical. 



Palhaça Zelda 
Parque da Independência 





Sabem por que eu gosto de abraçar? 
Porque aproxima os corações das pessoas. 

Seu Pedro, funcionário do 
Hospital Samaritano 



Material permanente e de 
divulgação 

R$ 4674,56 
Contratação de 

profissionais 
para ministrar 

oficinas e 
monitorar 

visitas 

 

R$ 2130,00 
Bolsas para os alunos 

coordenadores do 
projeto 

 

R$ 1399,00 
Geração de produtos 

R$ 555,00 

R$ 2470,00 
Venda de produtos 

 

Recursos investidos em 2012 Recursos recebidos em 2012 

Recursos do Centro Universitário 
São Camilo 

Recursos próprios 

Recursos recebidos 



Palhaças Sula e Lorenza 



São Narizes de Plantão: 

Aline Serraglia Franzini  
Amanda De Moura Arnaut  
Amanda Gomes Moreira 
Ana Carolina Sousa Soares 
André Luchiari Borini 
Beatriz Cristina Vicentini Pissato 
Bianca Bongiorno De Cillo 
Camila Braggion 
Camila Cristina Da Silva 
Camila Rocha De Almeida 
Carolina Bonin Pinto 
Carolina Costa Garcia 
Caroline Ribeiro Louro 
Cilícia Silvério Nascimento 
Daniel Tadeu Teixeira 
Evelyn Albertini Pinheiro 
Felipe Pizzi Teixeira 
Franciele Cristina Basaglia 
Gabriela De Souza Ribeiro Da Silva 
Giovanna Barcalla Silva 
Gisele Forente Perillo 
Guilherme Souza Chaves 
Jaqueline Layse de Oliveira  

Juliana Thome Gasparin  
Karen Mariane Cesario Freire 
Lais França Guerra 
Leticia Pereira Santos 
Lidiane Martins 
Lidyane Barros Vilas Boas 
Marcela Mendes Machado 
Marcella Guedes De Oliveira 
Marília Frare Martins Freire 
Mirella Cintra Gonçalves 
Pamela Bernardes Mineu Fontes 
Paulo Takeshi Izawa 
Raquel Cabrera De Oliveira 
Raquel Inocencio A. Bitencourt 
Renata Moraes Zotini 
Roberta Amarante  
Rosinele Aparecida Barcelos 
Sarah Francine Teixeira 
Susan Matsuzaki  Ribeiro  
Taina Chaia Rodrigues 
Tayná Lopes Ferreira 
Vanessa Dias Da Silva 
Veronica Vilela De Oliveira Justi 



Distribuição por curso dos participantes 

Medicina 
(16) 

Biomedicina 
(11) 

Nutrição 
(5) 

Terapia  
Ocupacional 

(5) 

Fisioterapia 
(4) 

Enfermagem 
(4) 

Psicologia (1) 



Já fizeram parte dos Narizes de Plantão 

Alessandra Torossian 
Andreia Natália A. Ferreira de Vasconcelos 
Andrew Rebouças de Carvalho D. Murray  

Carolina Pinto Riberto 
Daniele Lima da Costa 

Fernanda Oliveira Moreira 
Gabriella Spinola Jahic 

Jeferson Gomes de Oliveira 
Juliana Mello Marques da Cruz Oliveira 

Juliana Teixeira dos Santos 
Karina Valerio Caetano 

Marcella Longo Machado 
Maria Luisa Sorrentino 

Mariana Zalla Ozorio de Oliveira 
Mayara Gonçalves Delega 

Nathalia Marques de Oliveira Pomeranzi 
Pamela Jordão de Oliveira 
Patricia Godinho de Freitas 

Tássia Carvalho 



Coordenação docente 
Mauro Fantini 
 
Coordenação discente 
Amanda De Moura Arnaut  
Bianca Bongiorno De Cillo 
Jaqueline Layse de Oliveira  
Karen Mariane Cesario Freire 
 
Hospitais visitados 
Hospital Samaritano de São Paulo 
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer 
 
Obrigado, de coração 
Daniela Zaude Mansur 
Juliana Franceschini Pereira 
Luna Garcia 
 
Fotos 
Mauro Fantini 
Luciana Cury 

 
 
 

Parceiros que gostam da gente 
Moleco cadernos ecológicos 
Custumizú sandálias 
Estúdio Gastronômico  
Lanchonete São Camilo 
 
Quem acreditou em nós 
Ana Paula Félix 
Cristiane Yonezaki 
Cristina Collina 
Cleto Luiz Rodrigues Corrêa 
Denise Cavallini 
Denise Chimentão 
Eloi Francisco Rosa 
Francisco Lembo 
Lia Regina Castaldi Sampaio 
Luiz Maria Ramos Filho 
Margareth Zabeu Pedroso 
 
 



Palhaço é vida, é viver 
É estar sempre pronto para desafios 

E ter a impressão de que os desafios também gostam de você 

Palhaça Lara, integrante 
dos Narizes de Plantão 







I facebook I facebook.com/narizesplantao 

I email I narizesdeplantao@gmail.com 


