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RESUMO 

A presente pesquisa acadêmica apresenta uma proposta de intervenção em 

arteterapia através da técnica expressiva clown, na atuação com crianças 

hospitalizadas na faixa etária dos sete aos dez anos de idade. Foi realizado estudo a 

partir de revisão bibliográfica, envolvendo pesquisas sobre a temática abordada. 

Para o desenvolvimento deste estudo foram considerados os seguintes aspectos, 

quais os principais agentes estressores e em contraposição a possibilidade de 

proporcionar qualidade de vida para as crianças hospitalizadas e condições mais 

favoráveis para a recuperação integral do paciente pediátrico, através da expressão 

artística. A utilização da arte clownesca possibilita a liberação de energia negativa 

como tensão, angústia e propriamente o estresse, e contribui para a liberação de 

energia positiva, como o humor, que é o objetivo principal da técnica, capaz de 

auxiliar na melhora. 

Palavras-chave: arteterapia – criança – hospitalizada – técnica clown-lúdico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This academic research presents a proposal for intervention in art therapy through 

the expressive clown technique, acting with hospitalized children aged from seven to 

ten years old . Study was conducted from literature review, involving research on the 

theme. To develop this study, the following aspects were considered , which are the 

main stressors and opposed the possibility of providing quality of life for hospitalized 

children and more favorable conditions for the recovery of the pediatric patient , 

through artistic expression . The use of clowning art enables the negative energy 

release as tension, anxiety and stress properly , and contributes to the release of 

positive energy , as the humor, which is the main technical goal, able to assist in the 

improvement. 

Keywords: art therapy - children - hospital - clown-playful technique 
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INTRODUÇÃO 

 

A atenção assistencial voltada para o público infantil tem sido alvo de atenção 

por conta de perceber que o paciente pediátrico necessita de cuidados específicos 

considerando a importância da ludicidade na infância como estruturante da 

personalidade, essencial para o desenvolvimento global sendo capaz de possibilitar 

vivências agradáveis. Nesse sentido, estudos e trabalhos têm sido realizados a fim 

de propiciar ambientes mais favoráveis que possam estimular a melhora da criança 

em situação de vulnerabilidade. 

O tema em questão justifica-se em virtude de propor medidas criativas que 

viabilizem condições adequadas para a criança hospitalizada, que no enfrentamento 

à doença torna-se fragilizada, vindo a desencadear conflitos de ordem psicológica e 

emocional. Desta forma, é importante propor estratégias que voltadas para 

minimização dos efeitos negativos sobre a criança hospitalizada. Estudos 

envolvendo técnicas expressivas humorísticas, mesmo que em pouca quantidade, 

tem sido visto como possível caminho para a criança que se encontra em estado de 

sofrimento. 

.A escolha pela temática foi motivada pelo filme Patch Adams – O amor é 

contagioso, ano de 1998, do diretor Tom Shadyac, cujo roteiro baseia-se em fatos 

reais, sobre o método adotado pelo médico americano, que tratava de crianças 

portadoras de doenças malignas, ficou conhecido como o idealizador da terapia do 

riso. Este se caracterizava como um palhaço circense, com a finalidade de levar 

humor e alegria à criança hospitalizada.  

A proposta deste trabalho tem como objetivo investigar os agentes estressores 

presentes na hospitalização infantil e atuação dos palhaços auxiliando na redução 

do sofrimento, propriamente o estresse.  Para tanto, foram abordadas pesquisas que 

utilizam a técnica expressiva da arteterapia, o Clown.  

        O primeiro capítulo faz um percurso histórico a fim de informar os leitores sobre 

o que é arteterapia, clown, a hospitalização e os fatores de riscos para criança no 

setor de pediatria na instituição hospitalar. 

O segundo capítulo trata de pesquisas relacionadas ao tema em questão. Já o 

terceiro capítulo abre discussão sobre a eficácia da arteterapia clown na 
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hospitalização infantil e ainda, há imagens anexadas dos “Doutores da Alegria” e 

“Cia do Riso”, dois projetos que trabalham com a arte do clown. 

Os capítulos pretendem levantar informações que apontem para a intervenção 

através do recurso, que pode ser uma ferramenta vantajosa ao paciente infantil. 

Diante disso, a arteterapia Clown poderia auxiliar na identificação dos impactos dos 

agentes estressores e na minimização dos efeitos negativos da hospitalização sobre 

a criança?  A técnica expressiva tem eficácia no contexto hospitalar com crianças de 

sete aos dez anos de idade? 
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CAPÍTULO I 

ARTETERAPIA: O QUE É ARTETERAPIA? 

 

A Arteterapia é definida como "um modo de se trabalhar utilizando à 

linguagem artística como base da comunicação cliente-profissional cuja essência é a 

criação estética e a elaboração artística em prol da saúde" (REIS, 2014.p.143). É a 

incorporação dos recursos artísticos na terapia, sendo uma ferramenta capaz de 

auxiliar no trabalho de profissionais da saúde especialmente na área da Psicologia. 

. A palavra arteterapia foi estruturada pela psicóloga e artista plástica, 

Margareth Naumburg nos EUA em 1940, dando-lhe o título de "mãe" da arteterapia. 

A proposta de intervenção terapêutica vinculada à arte surgiu a partir da inspiração 

através da análise das ponderações de Freud e Jung. Entre as décadas de 20 e 30, 

Freud já observava as expressões inconscientes através das produções artísticas, 

(CARVALHO E ANDRADE apud REIS, 2014) e Jung entendia que a expressão 

artística pode ser uma ponte que viabiliza a comunicação entre paciente e terapeuta. 

(ANDRADE, 2000). 

No Brasil a arteterapia foi propagada primeiramente em Saúde Mental, pelos 

psiquiatras Ozório César e Nise de Oliveira que levaram a arte como terapia aos 

hospitais psiquiátricos, com o objetivo de possibilitar a “cura” através da exposição 

artística em contraposição aos "tratamentos" utilizados na época: "torturas" e 

"eletrochoques” (ANDRADE, 2000).  

 Apesar da consolidação da técnica no Brasil nos hospitais psiquiátricos, a 

arteterapia nos dias atuais, está presente em campos de atuação, como o 

educacional, comunitário, organizacional e, sobretudo no campo hospitalar.  

De interesse neste trabalho é a instituição hospitalar, onde as técnicas 

expressivas da arteterapia têm adentrado com a finalidade de prestar atendimento 

que viabilize a promoção de saúde e qualidade de vida aos pacientes (REIS, 2014). 

Há muitos anos atrás, no séc. XVIII, já se buscava práticas que pudessem amenizar 

o sofrimento dos doentes (LISBOA apud MOSIMANNE E LUSTOSA, 2011) e parece 

que cada vez mais a arteterapia se consolida neste sentido. 

Vinculada à linguagem artística como já mencionado, o desenho, a pintura, 

modelagem, escrita criativa, música, dança, contação de histórias, teatro e em 
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especial o clown, são formas de comunicação oriunda das “linguagens” plásticas, 

sonoras, literárias, dramáticas e corporais (REIS, 2014; VALLADARES, 2003). 

Portanto, a arteterapia se configura como “uma ferramenta que amplia as 

possibilidades de expressão, indo além da abordagem tradicional que é baseada na 

linguagem verbal” (REIS, 2014.p.144). 

 

1.1. Clown (Palhaço) 

Clown, que quer dizer palhaço é uma técnica utilizada desde da década de 60 

por grupos de atores teatrais. Inicialmente, a ideia surgiu a partir da intenção de 

fazer com que as pessoas rissem de situações consideradas por muitos como 

desastrosas, de modo a encoraja-las a perceber as situações adversas com outro 

olhar, evitando possíveis descompassos sobre a vida humana (FILHO, 2010; WUO, 

2009).  

Antigamente o nome dado ao palhaço ou personagem que se caracterizava 

da figura humorística, era denominado “bufão”. Posteriormente, o palhaço foi 

classificado em dois perfis, o primeiro que é o palhaço intelectual e esperto, este é 

chamado de Branco e ao outro tipo de palhaço, cujo nome é Augusto, este simboliza 

o bobo, atrapalhado, exagerado, o clown (MASETTI, 2001). 

No contexto hospitalar o modelo arteterapêutico clown, pode ser considerado 

como uma terapia alternativa, que proporciona à rotina hospitalares descontrações 

para pacientes, familiares, acompanhantes e equipe multiprofissional, tendo em vista 

que a rotina hospitalar é carregada de muita tensão, monotonia ou agitação, 

incertezas ou certezas, ansiedade, entre outros (VALLADARES, 2003). Segundo, a 

psicóloga e Coordenadora do Centro de Estudos dos Doutores da Alegria, Formação 

e Desenvolvimento, Morgana Masetti (2001), o trabalho no contexto hospitalar é 

diferente da utilizada no circo, porque no circo a descontração provocada nas 

pessoas não tem finalidade terapêutica como no ambiente hospitalar. 

Existem projetos elaborados com essa proposta de intervenção, um pouco 

mais de cem grupos que adotaram a técnica, como referido, os "Doutores da 

Alegria". Projeto criado em 1990, cujo referencial foi o “Big Apple Circus Clown Care” 

criado em 1988 por Michael Christensen que desde do começo tinha a intenção de 
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promover sorrisos e alegria. O brasileiro Wellington Nogueira participou da equipe e 

quando retornou ao Brasil, decidiu fundar sua própria instituição com a mesma 

finalidade do projeto americano (LIMA, AZEVEDO ET AL, 2009). 

Como lúdico se torna essencial na infância, "conscientes das potencialidades 

do brincar ao nível de promoção da saúde, desenvolvimento e qualidade de vida da 

criança hospitalizada, alguns grupos de palhaços têm vindo a desenvolver uma 

intervenção específica nesses contextos” (CAIRES, ESTEVES ET AL, 2014.p.378). 

Massetti (1998) relata o caso de um professor sociólogo, José Miguel Rosa da 

UFRP (Universidade Federal do Paraná) que atendia pacientes oncológicos de um 

hospital em Curitiba, disse que a comunicação entre paciente e médico foi facilitada 

através da intervenção da arteterapia. Acrescentando que, os recursos simbólicos 

favorecem a expressividade daquilo que é difícil para o paciente expor através da 

linguagem verbal. Os recursos parecem favorecer a exploração dos conteúdos 

internalizados. 

 

1.2. Hospitalização e os fatores de riscos 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter saúde não quer dizer 

está imune de doença(s), ter saúde e muito mais que ausência da mesma, pois 

significa dizer que, saúde é um bem-estar físico, mental e social (SEGRE; FERRAZ, 

1997). 

A hospitalização pode levar o indivíduo a vivenciar sensações repulsivas, 

dependendo do tipo de patologia e agravantes que podem colocar em risco à saúde, 

a nível psicológico e emocional, além do físico. Muitas vezes a condição psicológica 

desestrutura o indivíduo como um todo, não somente a parte afetada pela (s) 

doença(s). O estresse pode afetar o indivíduo como um todo, esta é uma resposta 

natural do organismo aos fatores externos captados pela percepção pessoal, das 

demandas externas desfavoráveis (ANGERAMI-CAMON apud VALLADARES, 2003; 

COSTA, 2010).  

E, em relação à criança, o risco aumenta à medida que pode prejudicar o seu 

desenvolvimento, porque é na infância que ocorrem importantes aprendizados, de 



14 

 

 

 

ordem cognitiva, afetiva, psicomotora e social por intermédio das brincadeiras 

(VALLADARES, 2003).  

Conforme Lipp e Lucarelli apud Broening e Crepaldi, (2011, p. 16) “o estresse 

infantil assemelha-se ao do adulto em vários aspectos, podendo gerar sérias 

conseqüências negativas, no caso de ser excessivo, pois as reações da criança 

exigem adaptação que incluem mudanças psicológicas, físicas e químicas”. 

 

1.3. Humanização infantil 

 

  A arteterapia clownesca no contexto hospitalar, representa as mudanças 

decorrentes das Reformas Políticas de Saúde das instituições públicas e privadas, 

abrangendo um atendimento mais humanizado, que por sua vez, vem rompendo 

com os paradigmas antigos, que outrora não disponibilizavam uma ala separada 

para o setor pediátrico, ao menos sequer, pensavam em salas de recursos lúdicos, 

como brinquedotecas (ÁRIES apud PALOMBIT, 2012; LIMA, AZEVEDO et al, 2009). 

Muitas mudanças têm acontecido em prol da saúde física, mental e social do 

paciente infantil, até mesmo a liberação de um acompanhante, como a mãe ou outro 

responsável, de acordo com a Lei 8.069/90. Art. 12. Pois, acredita que a presença 

do acompanhante, principalmente a figura da mãe pode ajudar na adaptação ao 

novo ambiente. (BROENING & CREPALDI, 2011). 

 

A produção de cuidados voltada para a humanização pressupõe como 
requisitos atendimento de qualidade, participação social do usuário, melhora 
na relação entre profissionais e usuários e respeito à singularidade e aos 
direitos de cada usuário. Um hospital que se utiliza a filosofia da 
humanização contempla, em sua estrutura física, tecnológica, administrativa 
e humana, o respeito e a valorização da pessoa humana, seja ela paciente, 
familiar ou o próprio profissional de saúde. A observância desses 
pressupostos pode garantir condições para o atendimento de qualidade e o 
respeito à dignidade. (BROENING & CREPALDI, 2011, p. 191). 
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CAPÍTULO II 

A HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL 

 

 A criança saudável vive em meios, onde brinca, interage e relaciona-se com 

outras pessoas, sejam da mesma idade ou com quem possuem algum tipo de 

vínculo afetivo, como pais, avós, tios, primos, irmãos e amigos. A partir de estímulos 

externos e internos, a criança entra no processo de desenvolvimento. Mas, se por 

revés da natureza sobrevir à doença, essa realidade pode sofrer alteração, 

principalmente, quando é preciso a hospitalização. À medida que a internação é 

prolongada, ainda mais, em casos de maiores gravidades, é inevitável a mudança 

de hábitos (VALLADARES, 2003). 

Com relação à parte física, outras doenças paralelas, ou comorbidades, 

podem surgir por conta dos medicamentos que causam efeitos colaterais, que 

podem causar reações desagradáveis. Além disto, muitas vezes há necessidade de 

realização de exames invasivos e/ ou procedimentos cirúrgicos que, às vezes são 

dolorosos, causando desconforto físico, psíquico e emocional (VALLADARES, 

2003).  

A doença não só debilita o organismo fisiologicamente, porque o ser humano 

é complexo, e em tudo há interligação, ainda mais, quando apresenta uma ameaça 

á vida e a saúde. Geralmente, quando o médico percebe a necessidade de 

internação, é porque o indivíduo necessitará de cuidados mais específicos e 

acompanhamento da equipe de profissionais (MACHADO; GIOIA-MARTINS, 2002). 

Em casos mais graves, existe ainda o medo da morte, por conseguinte, pode 

assombrar o mundo das ideias e da imaginação infantil, afetando outras áreas, como 

o psicológico e emocional. 

A nível psicológico e emocional, tais sintomas podem ser manifestados, tais 

como: choro excessivo, apatia, medo exagerado, raiva, tristeza, desconfiança da 

equipe médica, irritação, agressividade, ansiedade, pesadelos, entre outros. Essas 

vivências variam de uma criança para outra, porque há, a criança que pode 

externalizar os conflitos emocionais e outra que pode internalizar ficando deprimida, 

por exemplo. (RIBEIRO apud VALLADARES, 2003). 
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Em relação ao fator social, a criança internada, durante um longo período fica 

afastada da família, dos amigos, eventos, atividades escolares, já que em geral, 

crianças entre sete e dez anos, costumam a frequentar o ambiente escolar, quando 

não dispõem restrições. (VALLADARES, 2003). 

Ainda completando, nessa fase de sete aos dez anos de idade, ocorrem 

muitos aprendizados que corroboram para o desenvolvimento global infantil, visto 

através das brincadeiras, dos jogos e da imaginação. É uma fase onde as 

brincadeiras são predominantes. Por outro lado, o adoecimento atrapalha a dinâmica 

infantil, principalmente se houver, total debilitação, impossibilitando a criança 

levantar-se do leito. (MUSSA & MALERBI, 2008).  

Desta forma, o processo de desenvolvimento infantil pode ser prejudicado, 

podendo levar ao surgimento de traumas futuros, como fobias e/ou ansiedades. 

Diante disso, estratégias de enfrentamento são criadas com a finalidade de 

minimizar aspectos negativos decorrentes da hospitalização sobre a criança que se 

encontra em condição de internação (LIMA ET AL, 2009). Por meio desta acepção, 

novos projetos têm sido inseridos dentro do espaço hospitalar a fim de colaborar 

para a promoção da saúde e bem-estar infantil (VALLADARES, 2003). 

Sabendo, pois, que a rotina hospitalar, por ora torna-se desgastante, às vezes 

estressante, ainda mais se o caso for mais delicado, como o câncer, por exemplo, 

que exige altas dosagens medicamentosas e terapias intensificadas usadas no 

combate a doença, provocando sensações desagradáveis que podem deixar a 

criança deprimida, enjoada, inquieta.  Em contrapartida, os palhaços podem 

contribuir para amenizar todo sofrimento causado pela hospitalização (CAIRES, 

ESTEVES ET AL, 2014). 

Alguns estudos vêm comprovar isto, como por exemplo, uma pesquisa 

realizada na enfermaria pediátrica de um Hospital Público com nove crianças entre 3 

a 12 anos de idade, independentemente da patologia ou tempo de internação. 

Foram solicitados desenhos livres com histórias, com o objetivo de verificar 

mudanças no comportamento e aspecto emocional das crianças a partir de 

brincadeiras com o palhaço. A intervenção foi relacionada com a teoria sobre o 

Brincar e o Espaço Potencial de Winnicott. Houve alteração entre os desenhos 

realizados antes e depois da intervenção em seus diversos aspectos. A intervenção 



17 

 

 

 

facilitou a expressão e elaboração da ansiedade e conflitos advindos da 

hospitalização, as crianças puderam descarregar sua agressividade e demonstrar 

uma nova forma de vivenciar a situação de hospitalização (MACHADO & MARTINS, 

2002). 

A teoria do Brincar, baseada na visão winicottiana (1975; 1982) diz que o 

lúdico é imprescindível no processo do desenvolvimento infantil, nos seguintes 

aspectos: afetivo, cognitivo, emocional, social e psicomotora. O Espaço Potencial 

permite autoexpressão, de modo “criativo, espontâneo e seguro” (MACHADO & 

GIOIA-MARTINS, 2002.p.35). 

Na hospitalização infantil, o clown, mostrou-se como um recurso de 

arteterapia capaz de amenizar o sofrimento e o estresse, à medida que possibilita 

experiências agradáveis, inclusive o resgate do lúdico, pois por meio dele existe uma 

fonte de energia positiva capaz de auxiliar na melhora do paciente. (MASETTI, 

1998). 

Em conformidade com Masetti (1998), o manejo arteterapêutico com palhaços 

pode proporcionar momentos prazerosos, e aproximar a criança do seu mundo, 

favorecendo um clima mais agradável, importante para o seu restabelecimento 

(MASETTI, 1998). 

Ainda, salienta que, a equipe médica também notou mudanças positivas no 

quadro geral das crianças diante da apresentação de palhaços, apresentando 

melhora e/ou aumento de contato com a equipe, a habituação ao tratamento, uma 

vez que, foi percebida a “aceleração da recuperação pós-operatória e a 

hospitalização sendo menos ameaçadora” (MASSETTI, 1998.p.23).  

A Companhia do Riso, outro projeto que igualmente aos Doutores da Alegria, 

utilizam a arte do clown, incluindo outras expressões artísticas, como música, dança 

desenho, contação de histórias entre outros, instrumentos musicais e os 

instrumentos manipulados pela equipe, têm desenvolvido um trabalho benéfico para 

os pacientes infantis. A Companhia do Riso (Cia do Riso), assim como os Doutores 

da Alegria têm o objetivo de resgatar o bom humor da criança e do adolescente 

hospitalizados, estendendo a familiares e equipe de saúde, conforme um estudo 

feito pela companhia com vinte crianças de um hospital-escola do interior de São 

Paulo. (BROERING & CREPALDI, 2011). 
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 A Companhia do Riso utiliza as atividades, como cantigas de roda, mágicas, 

improvisações, danças, dramatizações, jogos infantis e músicas, apoiados nas 

técnicas do teatro clown. Cada clown tem sua própria identidade e estilo, ou seja, 

cada um tem sua marca registrada: nariz vermelho, instrumento, musicais (violões, 

pandeiros e assobios) ou e uso hospitalar (estetoscópios coloridos, maletas 

espalhafatosas). (BROERING & CREPALDI, 2011). 

 As expressões artísticas utilizadas na interação entre membros da Cia do 

Riso e os pacientes apontaram que a música é uma técnica incorporada junto ao 

trabalho clownesco. A música, principal expressão usada, geralmente é 

acompanhada por instrumentos musicais (violão, flauta e pandeiro), gestos e 

representações. E, em quase todas as visitas, o início à interação, era através do 

anúncio de chegada da Companhia do Riso: “estamos chegando!”. 

 Como exemplo, a situação descrita a seguir: A criança observa as 

palhacinhas cantarem “Quem está batendo na portinha”. Depois, as palhacinhas se 

escondiam e quando reapareciam era possível perceber o sorriso estampado no 

rosto da criança. Outra consideração importante observada pela equipe, é que, 

quando as palhacinhas apareciam, as crianças já abriam um largo sorriso (LIMA, 

AZEVEDO ET AL, 2009. p. 189).  

 

A importância do trabalho do grupo através do relato de mães: 

 

[...] a mãe, sorridente, diz: ela gosta daquela [música] dos Polegares e canta 
com o grupo. Criança começa a sorrir e a movimentar os dedos (O.11, A) 
(LIMA, AZEVEDO ET AL, 2009. p. 189). 
A mãe comenta que o melhor momento do hospital é quando as 
palhacinhas chegam, pois antes delas chegarem está sempre um clima de 
tristeza; ao chegarem o clima muda, mas quando vão embora tudo fica 
triste novamente (O.12, M) (LIMA, AZEVEDO ET AL, 2009. p. 190) 
 
 

As atividades realizadas pela Cia do Riso proporcionam às crianças 

hospitalizadas, vivenciarem momentos de alegria e animação, diversificando o foco 

da rotina hospitalar. (BROERING & CREPALDI, 2011).   

“O humor é um recurso essencial para auxiliar na superação dos traumas 

inerentes aos processos de enfermidade e internação, e também na restituição da 

alegria, parte integrante da vida da criança” (LIMA, AZEVEDO ET AL, 2009.p.187). 
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A ludicidade é parte integrante da maturação e desenvolvimento infantil, e 

quando o ambiente hospitalar não disponibiliza recursos apropriados para a 

demanda, corre um sério risco de desencadear nessa criança, possíveis eventos 

traumáticos. (MUSSA & MALERBI, 2008; LIMA, AZEVEDO ET AL, 2009). 
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CAPÍTULO III 

DISCUSSÃO SOBRE A EFICÁCIA DA ARTETERAPIA DO CLOWN NA 

HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL 

 

Autores concordam que a hospitalização causa ruptura na rotina diária do 

indivíduo, devido ao afastamento do contexto habitual, atividades, lazer, 

distanciamento de familiares, amigos e hábitos rotineiros. Quando se reporta a 

criança, a ruptura na rotina acontece de modo inesperado podendo causar conflitos 

de cunho emocional e psicológico, fora os procedimentos que são submetidos que 

podem desencadear o estresse e até outras possíveis comorbidades, podendo ser 

vivenciadas enquanto o paciente estiver internado ou após a saída do hospital 

(VALLADARES, 2003; MUSSA & MALERBI, 2008).  

Esses eventos geram malefícios que comprometem o quadro da criança 

internada. Para isso, se faz necessário o intermédio de profissionais habilitados para 

atuar na contramão dos efeitos adversos capazes de prejudicar todas as esferas do 

desenvolvimento infantil, assim como o psicológico. Neste sentido, o profissional de 

psicologia é o mais habilitado para exercer essa função, de acompanhar a criança 

que se encontra em sofrimento psíquico, dando suporte para o restabelecimento 

(MUSSA & MALERBI, 2008). 

Sobre a perspectiva da psicologia, a humanização permite assistência 

globalizada da criança, considerando a história pessoal; nível de maturidade; 

característica da dinâmica, estrutura familiar; intensidade e gravidade da doença; 

tipo de personalidade. Através da sondagem detalhada, o psicólogo deve intervir em 

comumente com a atuação dos palhaços, formando um elo forte para o 

restabelecimento da saúde e bem-estar, principalmente, à continuidade do 

desenvolvimento infantil (CAIRES, ESTEVES ET AL, 2014). 

 

O hospital não é um ambiente apenas de dor e sofrimento, nele sempre há 
um espaço que deve ser aproveitado para o desenvolvimento de atividades 
lúdicas, pedagógicas e recreacionais, pois a internação não deve 
interromper o desenvolvimento infantil (BROERING & CREPALDI, 2011 p. 
192). 
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O clown proporciona momentos lúdicos para o paciente pediátrico em 

condição de internação, independente da gravidade da doença. De qualquer modo, 

existe a privação de muitos recursos e hábitos, inclusive o brincar, e quando o clown 

adentra os hospitais, é permitindo assim, o acesso ao mundo lúdico infantil 

(BROERING & CREPALDI, 2011).   

Embora, para muitos, o trabalho dos palhaços, seja visto ainda como 

simplesmente mero prazer e descontração na atuação com crianças hospitalizadas, 

este têm um sentido técnico que muitas vezes, não é valorizado como cooperadores 

no combate as consequências negativas resultantes do processo de internação, 

dentre os quais, está presente o estresse. (CAIRES, ESTEVES ET AL, 2014). E 

quando, o hospital permite que grupos como os Doutores da Alegria e Cia do Riso 

agem em seu espaço, é sinal que, o ser humano tem sido acolhido na asserção 

biopsicossocial. 

Em síntese, o adoecer seguido da hospitalização podem atingir as esferas do 

desenvolvimento global devido à exposição a fatores de riscos que podem prejudicar 

a integridade física, social e mental do infante, como já elucidados. No entanto, o 

envolvimento das crianças com atividades terapêuticas, em destaque, o clown, pode 

contribuir para o restabelecimento, físico, psíquico e emocional. Ademais, 

concedendo a descarga de efeitos negativos (CAIRES, ESTEVES ET AL, 2014; 

LIMA, 2009; MASETTI, 1998; MUSSA & MALERBI, 2008).  

As pesquisas apresentadas por Broening & Crepaldi (2011), Caires; Esteves 

et al, (2014), Machado & Martins (2002), Lima Azevedo et al (2009), Masetti (1998) e 

Mussa & Malerbi (2008) apontaram para os seguintes fatores causadores de 

estresse nas crianças em estado de internação. A patologia, a hospitalização e o 

tratamento, que, às vezes são dolorosos, como no caso, de pacientes submetidos à 

quimioterapia ou algo semelhante que podem repercutir em todos as esferas. 

Com base nas pesquisas foi possível verificar que a atuação do clown 

possibilitou o favorecimento a possibilitar um clima descontraído, agradável, 

estimulante de bem-estar, e ainda, funcionou como ponte de interligação entre o 

brincar e a criança. “A característica essencial do que deseja comunicar refere-se ao 

brincar como uma experiência sempre criativa, uma experiência na continuidade 
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espaço-tempo, uma forma básica de viver” (WINICOTT, 1971/1975, p.75 apud 

MACHADO & MARTINS, 2002). 

Além do mais, os recursos aproveitados pelos palhaços foram capazes de 

determinar mudanças significativas, percebidas pela equipe multiprofissional e 

também, pelas mães acompanhantes (MUSSA & MALERBI, 2008). Ainda, 

ressaltando a redução do estresse, à medida que proporciona momentos relaxantes 

e prazerosos. 

“O encontro entre o palhaço e uma criança não é um encontro comum, os 

palhaços acreditam que é o encontro de um corpo com outro corpo, que pode formar 

outro corpo mais forte e suscitar alegria, esses são encontros lúdicos que produzem 

sorrisos. E o sorriso pode ser um lugar de ação, um aspecto importante da 

recuperação física do paciente e está relacionado à energia dependida para lidar 

emocionalmente com a doença e com a hospitalização” (MASETTI, 1998, p.14). 

O sorriso libera energia positiva sobre todo corpo, e está relacionado às 

sensações de bem-estar e prazer, que pode ajudar a encarar situações difíceis 

como doenças graves, porque a energia liberada pode ajudar a fortalecer sistema 

imunológico, podendo evitar comorbidades, e/ou a morte (MASETTI, 1998). 

Em suma, a técnica estudada favorece o relaxamento, distanciamento da 

rotina, possibilita momentos agradáveis que a permitem esquiva-se do 

desagradável, da dor, tensão, ansiedade, monotonia, medos, ou seja, de todas as 

sensações estressantes (MASETTI, 1998; VALLADARES, 2003). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com este estudo foi possível perceber a capacidade do homem de criar 

alternativas de enfrentamento às incidências adversas que podem afetar a vida 

humana. As terapias alternativas, como o clown, ganham um destaque 

importantíssimo, porque atua na redução das vivências desagradáveis, mesmo que 

no contexto hospitalar. 

A pesquisa à partir da revisão bibliográfica, mostrou que a técnica do clown é 

eficaz para a demanda infantil, na faixa etária de sete aos dez anos de idade, no 

sentido de tornar o espaço de pediatria em um ambiente potenciador de ludicidade e  

bem-estar psicológico e emocional. O uso da técnica expressiva, no sentido de 

promover saúde e bem-estar para o paciente que encontra hospitalizado e sob forte 

impacto de estresse, devido ao submetimento dos procedimentos, das regras 

hospitalares entre outros, obteve êxito, ao abrandar as reações repulsivas advindas 

da hospitalização, doença e tratamento. 

A presença do clown pode favorecer a ininterrupção do desenvolvimento, 

facilitar a comunicação, bem como, estimular a recuperação dos pacientes 

pediátricos, porque a alegria libera energia positiva no corpo, é como se fosse um 

potenciador da autoestima, podendo acelerar a recuperação. 

Portanto, é imprescindível a presença da psicologia nas redes hospitalares e 

profissionais da área, envolvida com estes projetos como, os Doutores da Alegria e 

Cia do Riso, visto que, a atuação pode contribuir para dá respaldos científicos para 

as práticas de arteterapia no espaço hospitalar. 

 Ainda que, a arte do clown tenha se mostrados válidos para a demanda 

infantil na faixa etária de interesse seriam necessários mais estudos investigativos 

empíricos, porque, não foram esgotados todos os artigos, e ainda, sendo que, os 

analisados apresentaram limitações de informações. Contudo, sugere-se o 

aprofundamento de estudos futuros que comprovem a eficácia da arteterapia clown 

na hospitalização hospitalar. 
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ANEXOS 

 

Figura 1 

  

Fonte: http://www.doutoresdaalegria.org.br/ 

 

Figura 2 

 

Fonte: http://www.doutoresdaalegria.org.br/ 

http://www.doutoresdaalegria.org.br/
http://www.doutoresdaalegria.org.br/


27 

 

 

 

Figura 3 

 

Fonte: http://www.doutoresdaalegria.org.br/ 

 

 

Figura 4 

 

Fonte: http://ciadoriso.weebly.com/ 

 

http://www.doutoresdaalegria.org.br/
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Figura 5 

 

Fonte: http://ciadoriso.weebly.com/ 

 

Figura 6 

 

Fonte:  http://www.doutoresdaalegria.org.br/ 

 

http://www.doutoresdaalegria.org.br/
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