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Doutor Zinho no palco e no hospital e o empreendedor
Wellington Nogueira nos bastidores. Assim é a rotna do
fundador de uma das organizações sociais mais bem
geridas do País

Quando embarcou para os Estados Unidos, no final da década de
1980, Wellington Nogueira tinha o desejo de se aprimorar como
ator. Em Nova Iorque, conheceu o palhaço Michael Christensen,
diretor do Big Apple Circus. E por influência do mestre, fundador
do grupo Clown Care Unit, tomou gosto pela idéia até então
inédita de usar a arte clown para divertir crianças internadas em
hospitais. Se, na época, uma cigana previsse que, cerca de dez
anos depois, ele viria a ser o gestor de uma das organizações
sociais mais bem-sucedidas do Brasil, certamente encararia a
interlocutora como uma concorrente na arte de fazer comédia.

No comando dos Doutores da Alegria, há 13 anos, Nogueira
coordena hoje 52 pessoas entre artistas, pessoal administrativo e
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coordena hoje 52 pessoas entre artistas, pessoal administrativo e
de pesquisa em três estados. Administra um orçamento anual de

quatro milhões de reais com o cuidado de um bom executivo.
Para dar conta da tarefa , ele passa a maior parte da sua rotina
profissional nos “bastidores”, envolvido com planejamento,
estudos e gestão, funções que considera responsáveis por
“metade da eficácia” de seu trabalho. Sempre que pode, no
entanto, pinta o nariz de vermelho, calça o sapato dois números
maior e veste o avental branco para incorporar o Dr. Zinho, o
precursor da “besteirologia” em nosso País, personagem que deu
origem à história de um dos mais divertidos empreendedores
sociais do Brasil.

Defensor convicto da gestão profissional de atividades do terceiro
setor, Nogueira surpreende-se quando ouve alguém comentar
que os Doutores da Alegria possuem estrutura organizacional,
planejamento e pesquisa porque obtiveram boas fontes de
financiamento para suas atividades “É exatamente o contrário. Os
apoios financeiros surgiram porque mostramos que somos
capazes de trabalhar de forma organizada, levantar dados,
apresentar estudos e relatórios. A falta de dinheiro não deve
servir de desculpa para o amadorismo”, explica. No início de
março, Welington Nogueira e o seu alter-ego, Dr. Zinho,
receberam a editora-assistente Karen Gimenez e o fotógrafo
Antonio Augusto Ferraz para uma longa e animada conversa que
tinha o seguinte propósito: revelar ao leitor deIdéiasocial os
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tinha o seguinte propósito: revelar ao leitor deIdéiasocial os
Doutores da Alegria, por “trás das cortinas”, mostrando como
gestão, compromissos firmes e sensibilidade fazem toda a
diferença na ação social. O resultado desse encontro, o leitor
acompanha no ensaio fotográfico e no texto a seguir.

Prólogo: Não basta ser palhaço, tem que saber qual seu
compromisso ético

“Para ser um Doutor da Alegria não basta ser palhaço”, abre a
conversa Welington Nogueira. Em sua avaliação, um dos desafios
do grupo é trabalhar a intimidade, muito específica, que se
desenvolve com a platéia, sem a qual não há como obter os
resultados almejados. “Só conseguimos saber o impacto causado
por nossa intervenção nas crianças, nos médicos e nas
enfermeiras, se estamos em permanente processo de estudo e
levantamento de informações”, diz

Para Nogueira, o hospital está longe de ser um palco e as
crianças a anos-luz de constituírem uma platéia convencional.
Atuar nesse tipo de espaço, e sob as circunstâncias ali impostas,
exige mais do que os compromissos estéticos inerentes à arte de
representar. Requer compromisso ético. “O artista não é o centro
da ação, mas parte dela. Ele precisa ser capacitado para dividir o
espetáculo com a criança. Essa, por sua vez, não é espectadora.
Ela também constrói a cena, com limitações que devem ser
conhecidas e respeitadas. Ao se apresentar no hospital, um ator



conhecidas e respeitadas. Ao se apresentar no hospital, um ator
tem que perceber que está em um ambiente, por natureza, alheio

ao seu, que é o palco”. Uma instituição de saúde é—segundo o
criador do Dr. Zinho – um mundo à parte, cujas regras, formais e
informais, precisam ser compreendidas pelos palhaços doutores
sob pena de se criar conflitos desnecessários. Afinal, além das
crianças, em situação de tratamento médico, ali convivem
diversos objetivos, profissionais e visões de mundo.

“Faz parte da responsabilidade de quem leva alegria para um
hospital, ter noções básicas de saúde, relacionar-se bem com
médicos e outros funcionários, saber como aquela estrutura
funciona e de que modo um trabalho pode ou não interferir no
outro.”, explica.

Na visão de Nogueira, a função dos Doutores da Alegria é abrir
espaço para um novo olhar sobre o hospital e a trama de relações
nele inseridas, despertando em cada um dos públicos envolvidos
o desejo de estabelecer novas formas de interação.
Evidentemente, uma mudança como esta não se faz da noite para
o dia. Muito menos sem o preparo e a capacitação adequados.
“Não somos atores voluntários que dedicam algumas horas do dia
para divertir crianças doentes. Somos profissionais que recebem
remuneração advinda do investimento de empresas e apoiadores
individuais. Somos artistas especialmente preparados, com
suporte psicológico, uma espécie de plano de carreira e o sonho



suporte psicológico, uma espécie de plano de carreira e o sonho
de que nossa atividade venha a ser uma profissão no futuro”.

Ninguém se transforma impunemente em Doutor da Alegria.
Antes de integrar-se ao grupo, o palhaço interessado submete-se
a um rigoroso processo de seleção, durante o qual os
recrutadores avaliam a “qualidade auditiva do ator”. “Chamo de
qualidade auditiva a capacidade de percepção das sutilezas, a
compreensão da necessidade do outro e a habilidade de saber
como agir para supri-la, mesmo que não seja expressa por
palavras.”

Para compor a equipe de “besteirólogos”, o candidato deve ter
formação em artes cênicas ou áreas correlatas, e experiência de
palco. Se não as tem, é convidado a fazer um curso básico de
formação de dois anos. Atores formados ou não formados, todos
participam obrigatoriamente de um programa de um ano de
capacitação para o trabalho específico em hospitais, ao longo do
qual são ministradas aulas teóricas e práticas sobre a arte
do clown, mas também sobre aspectos gerais de saúde e
específicos sobre ambiente e relacionamento com diversos
profissionais.

Cena 1: Só a investigação leva à reflexão. E a reflexão, ao
conhecimento.

Para Nogueira, todo empreendimento social deve incluir uma
etapa de pesquisa na qual os empreendedores organizam o



etapa de pesquisa na qual os empreendedores organizam o
conhecimento necessário, antes de partirem para a ação. Com os

Doutores da Alegria não foi diferente. A pesquisa tem sido o
combustível para o aperfeiçoamento contínuo do grupo, de suas
práticas e das idéias que as sustentam. “Não posso exigir uma
determinada postura do ator sem investir no desenvolvimento de
sua capacidade de reflexão. Para proporcionar alegria também
precisamos ser sérios e profissionais na construção do nosso
saber. Como lidamos com um conhecimento muito novo, em
processo de construção, procuramos documentar nossas
experiências. Estamos montando um legado que ajuda a construir
a auto-estima organizacional.”

A ênfase na pesquisa cresceu a partir de 1994, com o ingresso no
grupo da psicóloga hospitalar Morgana Masetti. Inicialmente, ela
chegou para dar suporte emocional aos atores, ensinando-os a
lidar com as tristezas, angústias, perdas e questionamentos
decorrentes de uma relação muito próxima com a morte. Mas
gostou da experiência, foi ficando e ficou. Para montar a tal
estrutura de suporte, a psicóloga estudou o ambiente hospitalar
e, por tabela, a história dos pacientes e profissionais envolvidos
com eles. Sua observação transformou-se em pesquisa
qualitativa. E a pesquisa mudou os Doutores da Alegria para
sempre. Com parcos recursos financeiros, muito conhecimento e
uma enorme identificação com a causa, Morgana sistematizou as
informações até então dispersas sobre a relação saúde-médico-



informações até então dispersas sobre a relação saúde-médico-
paciente-palhaço. E ao analisar os dados recolhidos, com rigor
acadêmico, deu peso científico ao que Nogueira e sua trupe já
haviam intuído no calor de suas intervenções artísticas: as
relações ganham qualidade no hospital e geram benefícios
terapêuticos para as crianças. “Conseguir mensurar o impacto da
ação representou um marco na evolução do grupo”, conta.

Cena 2: Profissionalismo vem antes do dinheiro. Uma ONG
não é uma empresa, mas nem por isso precisa cultivar o
amadorismo

Se por um lado a pesquisa comprovou a melhoria das relações no
ambiente hospitalar, por outro, fortaleceu as relações dos
palhaços doutores com empresas e pessoas interessadas em
financiar suas atividades. Hoje os Doutores da Alegria resolveram
a equação da sustentabilidade. Para atingir este nível, superaram
o desafio que, na maioria das organizações sociais brasileiras, é
um nó difícil de desatar: com uma invejável capacidade de
comunicar o valor de sua causa e de seu trabalho, em um
momento de expansão do interesse das pessoas pelo terceiro
setor, Dr. Zinho e companhia souberam atrair e fidelizar
empresas socialmente responsáveis e indivíduos solidários
dispostos a doar. Como na clássica história da gênese da galinha,
Nogueira não tem dúvidas de que o profissionalismo nasce
primeiro do que o dinheiro. E não o contrário, como alguns



primeiro do que o dinheiro. E não o contrário, como alguns
acreditam. “O êxito de uma organização depende mais de

planejamento e estruturação do que de verba. Apresentar uma
pesquisa profissional fez com que as empresas acreditassem na
seriedade de nossos propósitos e na nossa capacidade de
execução”, diz.

A qualidade do planejamento e da gestão dos Doutores da Alegria
não deixa nada a desejar a de uma empresa bem azeitada,
enxuta e eficaz. Mas Nogueira não gosta da comparação. Não é
um homem de empresa nem de mercado. Empreendedor social
por vocação – ele foi um dos primeiros fellows da Ashoka no
Brasil – o líder dos “besteirólogos” crê que, em relação à gestão,
empresas são de Marte e organizações sociais, de Vênus. “Um
empreendimento social tem lógica, concepção e modo de
organização muito particulares. Nem por isso é menos
profissional do que uma empresa. Costumo defini-lo como um
novo e transgressor modelo de negócio cujo ‘lucro’ consiste em
resgatar dignidades e favorecer o desenvolvimento do potencial
humano”. Em um breve momento de Dr. Zinho, Nogueira finaliza
seu ponto-de-vista ante uma gargalhada incontida: “E olha que
resgatar dignidades não tem contra-indicação.”

O que parece incomodar mais Nogueira na comparação da gestão
do público-privado com o privado é a idéia da competitividade tão
presente no modo de ser das empresas. “Não quero ser a melhor



presente no modo de ser das empresas. “Não quero ser a melhor
ONG. Os meus concorrentes não são os outros 180 grupos de

palhaços que trabalham em hospitais, mas os hospitais que não
recebem nenhuma visita. Minha preocupação é com o bem estar
público e não com liderança de mercado.”
Publicado em Outras Matérias. Adicione o link permanente aos seus favoritos.

  Compartilhe Voltar ao topo do site

© 2008 – 2014 Ideia SustentávelA Empresa | Treinamentos | Palestras | Anuncie | Contato | Receba informativos

Ideia Sustentável - Rua Bagé, 269 - São Paulo - SP - CEP: 04012-140 - Tel.: (11) 5579-8012 Gestão Estratégica - 

Parceiros

http://www.ideiasustentavel.com.br/revista/outras-materias/
http://www.ideiasustentavel.com.br/2005/06/vida-solidaria-o-palhaco-o-gestor-e-o-humor-que-resgata-a-dignidade-parte-1/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.ideiasustentavel.com.br/2005/06/vida-solidaria-o-palhaco-o-gestor-e-o-humor-que-resgata-a-dignidade-parte-1/
https://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=%20RT%20%40id_sustentavel%20Vida%20Solid%C3%A1ria%20%26%238211%3B%20O%20palha%C3%A7o%2C%20o%20gestor%20e%20o%20humor%20que%20resgata%20a%20dignidade%20%28parte%201%29&url=http://www.ideiasustentavel.com.br/2005/06/vida-solidaria-o-palhaco-o-gestor-e-o-humor-que-resgata-a-dignidade-parte-1/
http://www.criardigital.com.br/
http://www.ideiasustentavel.com.br/a-empresa/
http://www.ideiasustentavel.com.br/educacao-2/
http://www.ideiasustentavel.com.br/educacao-2/
http://www.ideiasustentavel.com.br/midia-kit/
http://www.ideiasustentavel.com.br/contato-localizacao/
http://www.ideiasustentavel.com.br/formulario-newsletter/
http://www.ideiasustentavel.com.br/

