
 

 

 

CURSOS DE INVERNO/PRIMAVERA 2020 
 
 
26 de setembro de 2020 
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Profs: Roda de Palhaços (Rio) 
 
O Roda de Palhaço é um projeto artístico que desde 2016 promove o encontro de palhaços e crianças 
em dois hospitais públicos. Durante o ano, uma dupla de palhaços visita duas vezes por semana as 
enfermarias pediátricas, realizando intervenções leito a leito. O projeto acontece no Instituto de 
Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira/UFRJ e no Hospital Federal dos Servidores do Estado. O 
palhaço no hospital possibilita o resgate de princípios essenciais do relacionamento humano. 
Especialistas que trabalham com Humanização hospitalar afirmam que a presença dos palhaços nas 
enfermarias cria efeitos extremamente positivos para as crianças, incluindo melhor aceitação do 
tratamento e redução do tempo de internação. Esta oficina pretende ser um espaço de encontro entre 
artistas-palhaços e músicos para experimentar a combinação surpreendente do jogo do palhaço com 
a prática do canto. Através de exercícios, jogos e brincadeiras, a oficina tem como objetivo oferecer 
aos alunos uma experiência diferente trazendo os princípios que regem a atuação do artista/palhaço 
aliados ao desenvolvimento de sua prática musical. Não se trata de uma aula de técnicas de palhaçaria 
nem da criação de cenas cômicas, mas de exercitar entre os participantes a capacidade de estar 
disponível para a interação com o outro através do humor, usando os desafios do uso das novas 
plataformas de contato virtual, o recurso do “erro” como potência criativa e a importância da 
descontração durante a prática musical. Ao final do curso, produziremos um vídeo, editado 
posteriormente com o arranjo original praticado, como um resultado para os alunxs interessadxs. 
Julia Schaeffer e Guilherme Miranda são artistas e trabalham como palhaço/a em intervenções em 
hospitais há mais de 10 anos. Trabalharam juntos na Ong Doutores da Alegria até 2008 e, desde então, 
seguem realizando projetos que apostam no encontro entre arte e saúde. São coordenadores do 
projeto Roda de Palhaço com ações artísticas em hospitais públicos do RJ desde 2016. 
Madá Nery é atriz e cantora, participou de diversas montagens para o teatro infantil, tendo atuado 
sob a direção de Karen Acioly e Florence Lavaud – Chantier Thèâtre, França. Desde 2017, atua como 
mestre de cerimônias dos projetos de concertos didáticos Sala de Música e Concertante. Integra o 
conjunto Calíope e o Coro Sinfônico do RJ. Coordenou, entre 2010 e 2016, o Coro de Crianças da 
OSB. Desde 2017 participa como artista e preparadora vocal do projeto Roda de Palhaço e, em 2018, 
criou, com Julia, Guilherme e mais 4 artistas, o espetáculo musical “DesConcerto”. 


