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RESUMO

A Palhaçoterapia é uma estratégia de terapia pela arte que vem sendo desenvolvida desde os anos 1970 e tem como principal objetivo a busca da 
humanização dos cenários de saúde. Inúmeros estudos mostram como a estrutura do curso de medicina pode ser desencadeadora de transtornos 
mentais nos seus estudantes. Temos como pressuposto que a Palhaçoterapia, muito mais do que uma estratégia deflagradora de humanização 
nos ambientes de saúde, pode ser um agente protetor da emoção de nossos estudantes. Daí a relevância em provocar este estudo e reflexão 
sobre o tema. O Projeto UNIVERSORRISO, desenvolvido por estudantes de Medicina do campus Presidente Vargas da UNESA, iniciou suas 
atividades em 2016 e tem como missão desenvolver nos estudantes de medicina um olhar ampliado para o processo saúde-doença, 
desenvolvendo nos mesmos habilidades de terapia através da arte. Em função disso, nosso estudo teve como pergunta norteadora: ser 
palhaçoterapeuta impacta a vida do estudante de medicina? A pesquisa teve como objetivo geral analisar a motivação de estudantes de Medicina 
para atuarem como palhaçoterapeutas e como isso modificou seu olhar sobre a vida e sobre sua futura profissão de médico. Teve como objetivos 
específicos: traçar o perfil de alunos que desenvolvem o Projeto UNIVERSORRISO na UNESA; Identificar aspectos ligados ao processo saúde -
doença ligados aos estudantes de medicina; Identificar os limites e as potencialidades da palhaçoterapia para apoio à saúde mental e como 
agente desestressor para os estudantes de Medicina envolvidos no projeto. Foi uma pesquisa qualitativa, exploratória, com coleta de dados 
através de entrevistas semiestruturadas, analisadas à luz da teoria das Representações Sociais. Quando perguntados sobre qual o significado das 
oficinas de palhaçoterapia na vida deles,  foi unânime a fala acerca das características terapêuticas, impactos pessoais e profissionais destas. Foi 
possível observar que estes momentos servem como uma válvula de escape, um refúgio dentro do caos. Servem como uma terapia de
autoconhecimento, onde é possível se aprofundar no seu eu e expor características ocultas em meio ao cotidiano. Todos perceberam a diferença 
da ida ao hospital como estudante de medicina e como palhaço. Na primeira, o estudante é mais um profissional dentre muitos outros.  Por outro 
lado, como palhaço, a presença de cada um é notada como algo único e especial, que exacerba diferentes emoções em cada paciente e colabora 
para que o ambiente seja transformado. Esta característica foi muito comentada entre os entrevistados, pois permite que o paciente, mesmo em 
um ambiente marcado pelo sofrimento, encontre no palhaço não apenas um escape, mas sim o entendimento de que ali também é possível fazer 
amizades, se divertir e “ser terapeutizado” mesmo sem perceber. Os alunos revelaram que a atuação na palhaçaria hospitalar provoca o 
amadurecimento do estudante enquanto indivíduo e permite uma vulnerabilidade emocional muitas vezes não aceita no meio acadêmico. Outro 
aspecto importante a ser refletido é que a experiência como palhaço permite observar que existem outras maneiras de atuar de forma 
terapêutica, que não através da medicina. Segundo os entrevistados, a atuação como palhaço contribui para a formação do médico, pois 
promove um aprendizado da relação médico-paciente de uma maneira diferente da convencional. Pela atuação lúdica, para muitos, foi possível 
conhecer a realidade do outro, observar as experiências diárias dos pacientes e ter acesso a estes e suas famílias de forma menos rígida. Conclui-
se que a ferramenta da palhaçoterapia é benéfica não só para o paciente, mas também para o estudante de medicina. Isso fortalece a 
necessidade de estimularmos estratégias de atuação do discente que promovam o surgimento de competências que não necessariamente são 
promovidas no currículo tradicional.
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