
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO 
 

“Projeto Sagrado Riso – O poder da palhaçaria na humanização hospitalar” 
torna pública a seleção de 08 artistas para compor a equipe do projeto com o objetivo de 

atender 04 hospitais públicos do DF- Distrito Federal. 
 
1. O PROJETO  
O “Projeto Sagrado Riso – O poder da palhaçaria na humanização hospitalar” é uma ação 
idealizada pelo Grupo de Circo Teatro Sagrado Riso e contemplada pelo Fundo de Apoio à 
Cultura (FAC) no edital FAC/2015. O projeto consiste em oferecer gratuitamente a capacitação e 
profissionalização de palhaços(as), com foco na Palhaçaria Hospitalar para o atendimento de 
pacientes de todas as faixas etárias e de todas as alas, excetos UTIs e os casos de isolamento, em 
04 (quatro) hospitais públicos do DF.  
O projeto divide-se em 03 etapas, todas GRATUITAS, seletivas e com certificação: capacitação, 
estágio probatório e profissionalização. A ação visa selecionar 08 artistas para suas 
apresentações nos hospitais públicos do DF. Os interessados(as) deverão cumprir todas as etapas 
citadas, cientes que se trata de um processo seletivo. Na última fase, a profissionalização, os 
artistas selecionados(as) serão contratados e remunerados.  
O participante que não tiver interesse pelas demais fases do projeto, pode realizar a 1ª etapa, a 
capacitação, desde que cumpra com as normas ditadas por este regulamento. 
 
ETAPA 1 - CAPACITAÇÃO  
CURSO “PROFISSÃO PALHAÇ@” 
A capacitação será por meio do curso “Profissão Palhaç@” com carga horária de 40 horas e duas 
turmas, A – Plano Piloto e B – Ceilândia, com 20 vagas cada. O intuito é a iniciação e o 
aprofundamento na Arte do Palhaço(a), com foco na Palhaçaria Hospitalar, tendo como pilar a 
investigação histórica, arquetípica e estética do Clown e os desafios dessa arte no hospital. 
 
Turma A 
Período: 21/11/16 a 19/12/16 
Horário: 19h às 22h - SEG/ QUA/ SEX  
Local: Escola Parque 307/308 Sul- Asa Sul 
Número de vagas: 20 
 
Turma B 
Período: 24/11/16 a 15/12/16 
Horário: 14h às 18h - TER/QUI e 13h às 17h - SÁBADOS. 
Local: Casa do Cantador (QNN Quadra 32 Área Especial G - Ceilândia Sul) 
Número de vagas: 20 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo geral: capacitar artistas tendo como foco o aprendizado da linguagem do Clown 
palhaçaria de modo a estarem aptos a exercerem a arte da palhaçaria em qualquer cenário de 
atuação, em especial, tendo o aprendizado de metodologias da palhaçaria aplicada às ações em 
hospitais públicos.  
 
Objetivos específicos:  
- capacitar artistas de múltiplas áreas na linguagem do Clown com foco na palhaçaria hospitalar; 
- valorizar a profissão Palhaço(a);  
- aprendizado das especificidades das palhaçaria: clássica e popular;  
- entendimento dos métodos de aplicação da palhaçaria clássica e popular dentro da perspectiva 
do ambiente hospitalar;  
- introduzir os conceitos básicos da lógica do palhaço por meio do treinamento dos jogos e 
técnicas;  
- aprendizados das gagues clássicas tradicionais;  
- promover o intercâmbio entre as artes cênicas e circenses com a Saúde, tendo como alvo o 
estudo do riso, do humor e suas implicações sociais, humanas e artísticas. 
 
Conteúdo: estudo do arquétipo do palhaço, história da palhaçaria, o palhaço e o circo, história e 
prática (aprendizado técnico) da palhaçaria clássica e popular aplicados à palhaçaria hospitalar.  

Nessa fase, serão selecionados 12 artistas de CADA turma, totalizando 24 artistas e 12 duplas de 

palhaços(as) para cumprirem a próxima etapa “estágio probatório”. Os critérios para esta 

seleção são: compreensão da linguagem da arte do palhaço; criatividade; capacidade de 

improviso; identificação com a visão, a missão e a proposta estética do projeto; senso de 

convivência em grupo; pontualidade e assiduidade.  

Currículo resumido da ministrante e diretora do projeto: Há 16 anos Alessandra Vieira dedica-se 
à arte da palhaçaria clássica e popular, acrobacia de solo, acrobacia aérea, dança do ventre e  
yoga (ministra aulas de Power Yoga, Yoga Dance e Yoga Integrativo). Foi por 06 anos 
coordenadora, atriz-palhaça, elaboradora de projetos, gestora e produtora cultural do Grupo 
Risadinha, integrando a linguagem do clown/ palhaço aos hospitais da rede pública por meio da 
ação de palhaços visitadores que se apresentavam nos leitos e corredores hospitalares. Já 
ministrou inúmeros minicursos de extensão, palestras e workshops voltados para o despertar do 
humor como método de humanização, saúde e proposta estética e realizou quatro espetáculos 
Cabarés com a temática da vivência artística dentro do hospital.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPA 2 – ESTÁGIO PROBATÓRIO 
Cada um dos 24 artistas selecionados(as) na etapa anterior deverão cumprir 32 horas de estágio 
probatório nos hospitais públicos atendidos pelo projeto.  
Período de estágio probatório: 
TURMA A: 20/12/2016 a 30/12/2016 
TURMA B: 20/12/2016 a 30/12/2016 
Os critérios de seleção para avançar dessa, para a próxima fase, a profissionalização, são: 
identificação com os desafios da realidade hospitalar; criatividade; compreensão da aplicação da 
linguagem da arte do palhaço no contexto do hospital; senso de pertencimento ao projeto e de 
convivência em grupo; pontualidade e assiduidade.  
 
ETAPA 3 – PROFISSIONALIZAÇÃO  
A etapa de profissionalização terá duração de 3 (três) meses e a contratação remunerada de 08 
(sete) artistas que serão selecionados(as) na etapa anterior, de acordo com os critérios de 
seleção já apresentados e que tenham disponibilidade de tempo para cumprir a carga horária 
de 14 horas semanais, sendo: 
- 04 (quatro) horas de treinamento artístico e criação de cenas para o hospital; 
- 04 (quatro) de treinamento musical;  
- 04 (quatro) horas de ações de palhaçaria no hospital; 
- 02 (duas) horas destinadas à reunião de avaliação do trabalho. Durante esta fase, o projeto terá 
uma interprete em Libras, para que os palhaços adaptem as cenas ao público deficiente auditivo. 
Haverá também a montagem de um espetáculo; 
- 04 apresentações do espetáculo (02 para público com deficiência auditiva e 02 para o público 
em geral). Atenção: Nessa etapa os artistas terão a oportunidade de trabalhar com uma 
interprete que transporá a linguagem de cada cena criada para o idioma Libras. Os artistas 
estarão capacitados para apresentarem para pessoas com deficiência auditiva, tanto nas sessões 
espetáculo quanto nas ações no hospital.  
 
2. INSCRIÇÕES PARA A 1ª ETAPA (CURSO “PROFISSÃO PALHAÇ@”- GRATUITO) 
Público-alvo 1 
Profissionais e estudantes de Artes (qualquer área). 
Público-alvo 2 
Profissionais e estudantes da Saúde. 
Público-alvo 3  
Profissionais e estudantes de outras áreas. 
 
2.1. PÚBLICO-ALVO (FAIXA ETÁRIA: acima de 18 anos) 
Obs: Pessoas de outras áreas podem se inscrever e serem selecionadas, mas a prioridade 
das vagas será para o público-alvo 1 e 2. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 INSCRIÇÃO: de 22/10/16 a 13/11/16. Enviar documentação para: 
inscricaoprofissaopalhaco@gmail.com  
 
**SOMENTE SERÃO HABILITADAS AS INSCRIÇÕES QUE CUMPRIREM TODOS OS ITENS QUE SÃO 

OBRIGATÓRIOS** 
Os candidatos devem escolher apenas uma turma de interesse, A ou B. 

 
 Público-alvo 1 
Artistas e estudantes de Artes (qualquer área):  
- ficha de inscrição on-line: acesse: www.gruposagradoriso.com; (obrigatório) 
Enviar para o e-mail da inscrição 
- currículo profissional resumido; (obrigatório) 
- portfólio comprovando no mínimo 02 anos de trabalho em qualquer área artística; (obrigatório) 
- carta de interesse (Por que eu quero participar do curso?). Apenas 1 página. (obrigatório) 
OBS: Artistas que não saibam escrever podem solicitar defesa/ apresentação oral, que deverá ser 
agendada pelo candidato (a) por meio do contato telefônico pelo número 61 98112.6126 (Camila 
Modicoviski). 
 

 Público-alvo 2 
Estudantes e profissionais da Saúde:  
- ficha de inscrição on-line: acesse: www.gruposagradoriso.com; (obrigatório) 
Enviar para o e-mail da inscrição 
- currículo profissional resumido; (obrigatório) 
- carta de interesse (Por que eu quero participar do curso?). Apenas 1 página (obrigatório) 
- documentos que comprovem envolvimento na área da palhaçaria hospitalar ou ainda qualquer 
tema relacionado aos benefícios do humor na humanização hospitalar e na recuperação do 
paciente: certificados, declarações, histórico escolar, dentre outros. (item não obrigatório, mas 
que contribuirá na seleção) 
 

Público-alvo 3  
 Estudantes e profissionais de outras áreas  
- ficha de inscrição on-line: acesse: www.gruposagradoriso.com; (obrigatório) 
Enviar para o e-mail da inscrição 
- currículo profissional resumido; (obrigatório) 
- carta de interesse (Por que eu quero participar do curso?). Apenas 1 página (obrigatório) 
- ficha de inscrição on-line: Acesse: www.gruposagradoriso.com; (obrigatório) 
- documentos que comprovem, envolvimento na área da palhaçaria hospitalar ou ainda qualquer 
tema relacionado aos benefícios do humor na humanização hospitalar e na recuperação do 
paciente: certificados, declarações, histórico escolar, dentre outros. (item não obrigatório, mas 
que contribuirá na seleção) 
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2.4. DATA DE DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS: 18/11/16. 
A lista dos nomes selecionados será divulgada: 
- https://www.facebook.com/SagradoRiso/ 
- www.gruposagradoriso.com 
 
INFORMAÇÕES 
E-mail: inscricaoprofissaopalhaco@gmail.com 
Telefone: 61.981126126 (Produtora Camila Modicoviski) 

http://www.gruposagradoriso.com/

