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Objetivo Geral
Consiste na prática da Terapia Clow, um dos modelos mais conhecidos de humanização
hospitalar, como forma de inserir atividades lúdicas a crianças hospitalizadas.
Objetivos Específicos
 Criar personagens, utilizando a imagem do palhaço, para interagir com crianças
hospitalizadas;
 Humanizar o atendimento a crianças internadas;
 Produzir modificações no ambiente hospitalar pela introdução de novas práticas
sistemáticas de recreação e distração para a criança hospitalizada;
 Sensibilizar os profissionais, do hospital, a agir de forma pactuada e
interdisciplinar, aspirando à melhor qualidade de vida das crianças e
acompanhantes;
 Utilizar a arte clownesca e a linguagem do palhaço como recurso terapêutico no
tratamento de crianças enfermas;
 Estimular, os discentes dos vários cursos (enfermagem, Educação física e
Nutrição), do Centro acadêmico de Vitória, a tratar de maneira holística e
particular o contexto de cada família do ambiente hospitalar;
 Constituir um grupo de estudantes dispostos a transportar alegria e humor, na
imagem do palhaço, à crianças, em todo ambiente hospitalar;
 Mostrar os resultados positivos, do uso da palhaçoterapia, como ferramenta
alternativa, no processo de cura. "

Resumo

O pragmatismo, o tecnicismo e a mecanização excessiva do trabalho é uma das
principais marcas do século XX, que está presente, não apenas, no campo tecnológico,
como também, na área da saúde. A ideia do “cuidar”, muitas vezes, confunde-se com a
execução de um procedimento técnico, objetivando seguir normas pragmáticas. É nesse
sentido, que a autonomia e a integralidade do paciente é perdida, e com essa
realidade, a ideia de transpor o ridículo e o óbvio, na figura do palhaço, ganhou espaço
na área da saúde. Pode-se citar como exemplo, a história do Dr. Patch Adams, que
tornou-se bem conhecido, a partir do seu filme, em 1998. A humanização é uma política
do ministério da saúde, cuja ideia é aperfeiçoar o exercício do Sistema Único de Saúde,
promovendo o acolhimento e a interdisciplinaridade. O projeto de extensão “Saúde à
Alegria” consiste na prática da Terapia Clow, um modelo de humanização. Alunos de
enfermagem, nutrição, saúde coletiva e educação-física participarão de capacitação, na
qual irão estudar sobre a origem do palhaço e arte clownesca. Desta forma, eles
poderão ampliar os conhecimentos a certa da modalidade (palhaçoterapia) e participar
das vivências. Esses momentos poderão ocorrer tanto no próprio Campus, no qual terão
a oportunidade de ampliar os conhecimentos, montar brinquedotecas, clube de leitura e
campanhas. Como também, acontecerão nas instituições alvos: hospitais, creches e
casas de idosos. Através das técnicas que envolvem o clown serão trabalhadas
linguagens corporais e de expressão transformando todas as “energias/emoções” em
ações em benefício da saúde humana.

