
Articulando ensino, pesquisa e extensão: o projeto “Começando cedo”

Nesta seção, a professora Ziliani da Silva Buss, docente da Faculdade de Medicina, nos relata a experiência 
vivenciada no projeto de palhaçoterapia “Começando Cedo”, que, entre outros aspectos, busca introduzir o 
estudante de Medicina no ambiente hospitalar mais cedo, objetivando maior humanização do curso. A docente 
possui graduação em Farmácia - Habilitação Análises Clínicas pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Mestrado em Farmácia e Doutorado em Ciências Médicas pela mesma instituição.

Com a palavra, a professora!

Primeiras palavras: contextualizando vivências acadêmicas

Estou lotada no Departamento de Ciências Básicas em Saúde da Faculdade de Medicina(FM). Atualmente, ministro 
as disciplinas de Imunologia para os cursos de graduação em Medicina, Enfermagem e Nutrição e Fundamentos 
de Fitoterapia para a Medicina. Além disso, sou tutora do Programa de Educação Tutorial (PET) Medicina e, nesta 
atuação, envolvida na coordenação de vários projetos que contemplam a tríade acadêmica – ensino, pesquisa e 
extensão. O PET Medicina é um grupo/curso específico, que desenvolve atividades desde 2010 e conta com 12 
acadêmicos bolsistas a protagonizar o projeto. 

Há cinco anos, venho coordenando o projeto de palhaçoterapia “Começando Cedo”, que objetiva levar sorrisos, 
respeito, carinho, humanidade e amor às alas de internação do Hospital Universitário Júlio Müller por meio da 
interação com funcionários, visitantes, acompanhantes e pacientes. A ação acontece com a modificação do ambiente 
hospitalar, deixando-o mais agradável e permitindo que o paciente expresse suas emoções: raiva, alegria, tristeza, 
angústias, entre outras. 

Refletindo sobre a humanização no meio médico

Nos tempos atuais, muito se fala sobre a humanização no meio médico. Seja por uma vida corriqueira, pelo 
estresse do dia a dia, pelo interesse financeiro, por desatenção ou por simples falta de afeto, tem-se visto cada 
vez mais a “coisificação” das pessoas, intensificação dos valores materiais e redução da consciência em todas as 
áreas, inclusive no contexto médico. 

Dessa maneira, o paciente muitas vezes deixa de ser tratado com uma pessoa e passa a ser visto com uma “coisa”, 
uma doença, um problema que precisa ser resolvido. Essa situação traz à tona a necessidade de se falar sobre as 
várias maneiras de humanização no meio médico, com o objetivo de auxiliar o futuro profissional da saúde em sua 
visão holística do paciente, influenciando consequentemente em seu processo de cura.

A palhaçoterapia é uma das ações que podem contribuir na humanização do espaço hospitalar. Existem muitos 
grupos que desempenham atividades maravilhosas no Brasil e no mundo, pois a fundamentação teórica envolvida 
nessas ações é extremamente relevante do ponto de vista humano e científico. 

A preparação para uma ação comprometida

O projeto de palhaçoterapia “Começando cedo”, que acontece na FM há pelo menos 12 anos, conta com a participação 
e protagonismo dos alunos do curso, além dos integrantes do PET, renovando-se constantemente com a entrada de 
novos integrantes. Em torno de 40 estudantes envolvem-se nas atividades do projeto a cada semestre.

Uma vez que o projeto se renova a cada semestre, aqueles alunos que participam há mais tempo têm como 
primeira tarefa do semestre letivo capacitar os novos integrantes. Primeiramente, faz-se necessário preparar uma 
apresentação do Projeto, ou seja, sistematizar e apresentar de forma dialogada, com um material didático próprio, 
todas as ações desenvolvidas pelos participantes, apresentando vídeos divertidos produzidos pelo próprio grupo. 
Em seguida, é feito o convite à nova turma de graduação em Medicina para fazer parte do projeto. Esta etapa é 
realizada na semana dos calouros.

A ida ao hospital para desempenhar a “palhaçoterapia” requer treinamento adequado, que o grupo denomina 
“capacitação”. A capacitação visa, num primeiro momento, envolver, entrosar e desinibir o grupo. Para tais ações, 
várias dinâmicas são planejadas e aplicadas de forma sistematizada.

Para um segundo momento, faz-se necessária uma breve discussão sobre biossegurança, pois este será um dos 
primeiros contatos dos graduandos com o ambiente hospitalar, considerado contaminado. Por isso, é necessário 
enfatizar a utilização dos equipamentos de proteção individual como jaleco comprido, sapatos fechados. Quando 
a visita é feita a pacientes do isolamento, outros cuidados são requeridos, como a utilização de máscara e luvas. 

Em outra etapa da capacitação, os alunos são envolvidos em uma atividade prática de troca de pequenos presentes, 
que, na verdade, são adereços para compor o seu personagem, o “palhaço”. Por fim, a máscara deste é entregue 
a todos, ou seja, o nariz que compõe e integra o personagem ao contexto. 

O projeto como possibilidade de construção da autonomia acadêmica

Uma vez “capacitados”, os novos integrantes e os membros mais antigos do grupo são responsáveis pela elaboração 
da escala de visitas, bem como por toda a organização que antecede as atividades: preparo dos materiais para 
maquiagem, fantasias, dinâmicas para os pacientes, arranjos musicais, vídeos, entre outros. Os participantes 
recrutados pela escala se encontram aos sábados à tarde, no Hospital Universitário Júlio Müller.

Primeiramente, caracterizam seu palhaço por meio de maquiagens e fantasias disponibilizadas pela organização 
do projeto. Em seguida, se dividem em três grupos e fazem dinâmicas de sensibilização, que auxiliam na realização 
da atividade com os pacientes. Após essa preparação, cada grupo se direciona aos quartos das alas do hospital: 
Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Pediatria. 

Nos quartos, os integrantes conversam com os pacientes, apresentam pequenas peças teatrais, cantam músicas 
e, ao final da visita, deixam um presente simbólico para cada um, o desejo de muita alegria. Ao final da visita, 
os integrantes escalados se reúnem para uma roda de avaliação da atividade realizada, chamada de “Terminando 
Tarde”. Nesse momento, cada participante conta sua experiência na visita, abordando pontos positivos e negativos 
da atividade. As visitas são sempre registradas por meio de fotografias digitais, assim como a frequência dos 
alunos em planilhas, para posterior emissão dos certificados de participação no projeto.

“Começando cedo” a integração entre a universidade e o ambiente hospitalar

O projeto “Começando Cedo”, além dos aspectos mencionados, também possibilita a integração dos alunos da 
Faculdade de Medicina da UFMT ao ambiente hospitalar desde seu ingresso na faculdade, antes mesmo de iniciarem 
as atividades acadêmicas nesse local (menção referendada no nome do projeto), permitindo a esses estudantes 
uma visão global do enfermo, sem considerações sobre sua doença, sinais, sintomas e exames.

A abordagem do paciente é realizada com técnicas derivadas da arte circense. Para que isso aconteça de forma 
mais leve, os participantes, antes de iniciarem as ações aos sábados, são instruídos a caracterizar seu palhaço, 
com maquiagens, acessórios, vestimentas e o nariz vermelho. Além disso, para desconstruir ainda mais a posição 
de estudante de medicina e intensificar a personalidade do palhaço, são realizadas pequenas dinâmicas visando 
à redução do estresse e melhoria geral no bem-estar físico e mental, a fim de oferecer aos pacientes energias 
positivas e alegria.

Cada sábado é único e imprevisível, já que se trata de pacientes diferentes, com histórias de vida das mais 
diversas. Deste modo, esse momento de partilha proporciona aos alunos ampliação da sua percepção da saúde e 
da doença, e de como o projeto está intimamente inserido na sua formação acadêmica global como estudante de 
medicina, a partir do envolvimento e exercício de um papel na sociedade.

Ensino, pesquisa e extensão: influências no percurso e no processo formativo dos estudantes

Vale ressaltar também que “Começando Cedo”, integrando os projetos do PET, insere-se na tríade do pilar 
acadêmico. Como ensino, durante a capacitação para participar do projeto, os alunos estudam, pesquisam e 
entendem com maior profundidade a teoria do Clown e as influências da palhaçoterapia no ambiente hospitalar. 
Isto tanto psicologicamente quanto fisiologicamente, uma vez que o riso tem inúmeras implicações na saúde do 
paciente. 

Produzindo pesquisa, os alunos envolvidos realizaram o I Congresso de Humanização e Palhaçoterapia da UFMT 
em 2018, no qual mostraram as implicações dessa prática nas diversas áreas da saúde, por meio da análise de 
estudos científicos já publicados e da escuta de especialistas como neurologistas, paliativistas e vários outros que 
compartilharam suas vivências e pesquisas acadêmicas cujas temáticas são a recuperação da saúde. 

Os integrantes promovem, além da capacitação para novos membros da FM, a extensão desta atividade a outros 
grupos interessados em praticar a palhaçoterapia, seja em instituições privadas ou públicas e/ou filantrópicas. 
E, sempre que possível, fazem apresentações sobre o projeto nos mais variados ambientes e eventos científicos, 
como forma de divulgação e incentivo para a criação de mais grupos de palhaçoterapia. 

Por fim, o projeto é voltado para a comunidade, pois envolve pessoas que frequentam o Hospital Universitário 
Júlio Müller, todas as pessoas que convivem com os alunos participantes do projeto ou ainda participam de alguma 
forma dele. Os ensinamentos não se restringem a um quarto de hospital, permeiam um universo imensurável.

Considerações finais

A palhaçoterapia mostra-se capaz de trazer benefícios não apenas para os enfermos, mas  para a pessoa que 
assume o papel do palhaço. Justamente ao encontrar seu clown, os adeptos são impelidos a se desfazerem de 
qualquer visão egoísta e “coisificada”, permitindo transformações no seu mundo, sua vida e  futura profissão médica. 

No mais, ao incluir as pessoas desse ambiente, como médicos, enfermeiras, acompanhantes e funcionários, o 
palhaço permite que a mudança que acontece quando ele adentra o quarto possa se perpetuar em todos, mesmo 
depois de sua saída. Isso ocorre porque um dos objetivos da palhaçoterapia é permitir que as emoções sejam 
extravasadas. Espera-se que quando o palhaço saia do quarto, a humanidade ali retornada permaneça para todo o sempre.

O projeto possui ótima aceitabilidade tanto pelos acadêmicos de Medicina quanto por todos os envolvidos nas 
visitas semanais no hospital. A ação, inclusive, é reconhecida pela Política de Humanização do Hospital Universitário Júlio Müller.

Com isso, espera-se que o projeto tenha continuidade e contribua para melhorias e mudanças no cenário da 
saúde atual, de forma que o cuidar de forma humanizada não fique restrito apenas à teoria acadêmica, mas seja 
praticado na íntegra com benefícios a todos envolvidos.
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Marluce Aparecida Souza e Silva, diretora do Instituto 
de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), é a entrevistada 
desta edição. A professora possui graduação em Serviço 
Social pela Faculdade de Serviço Social de Uberlândia, 
graduação em Direito pela Universidade Federal de 
Uberlândia (UFU), mestrado e doutorado em Política 
Social pela Universidade de Brasília (UnB). Na conversa, 
além de abordar aspectos relacionados ao ICHS, 
promove reflexão acerca de questões pertinentes aos 
profissionais das áreas de humanidades.

Boletim das Licenciaturas e Bacharelados (BLB) 
—Quando o ICHS foi criado? Como a senhora 
vê a situação atual do Instituto e quais suas 
expectativas para o futuro? 

Marluce Aparecida Souza e Silva — O Serviço 
Social foi um dos cinco cursos que serviram de base 
para a criação da Universidade Federal de Mato Grosso 
em 1970 e constituiu, inicialmente, o Centro de Ciências 
Sociais (CCS), que passou a ser ICHS apenas com a 
Reforma Administrativa de 1992. 

O Instituto de Ciências Humanas da UFMT/Cuiabá está 
em pleno processo de consolidação e reafirmação de 
seus projetos curriculares. Atende a 637 estudantes 
matriculados na graduação e a 154 estudantes nos 
cursos de pós-graduação stricto sensu. Contudo, 
lamentamos que, na recente reforma do ensino, as 
disciplinas oferecidas pelas humanidades deixaram de 
ser obrigatórias no ensino médio. Pode ser que os cursos 
de Sociologia e Filosofia tenham perdas com a redução 
de interesse dos alunos por essas áreas e se aproximem 
da lógica pragmática do mercado de trabalho. Contudo, 
permaneceremos oferecendo e insistindo para que 
todos os cursos da universidade mantenham, em seus 
projetos pedagógicos, as disciplinas que os cursos do 
ICHS oferecem.

BLB — Quais cursos de Graduação e Pós-
Graduação compõem o Instituto? 

MarluceSilva —O Instituto de Ciências Humanas 
e Sociais (ICHS) é constituído pelos departamentos 
de Antropologia, Filosofia, Serviço Social e Sociologia 
e Ciência Política. Possui: cinco cursos de graduação; 
cinco programas de pós-graduação stricto sensu 
(mestrado), sendo um mestrado profissionalizante em 
Filosofia; quatro núcleos de pesquisa e três revistas 
científicas. Os cursos de pós-graduação stricto-sensu 
são: PPG em Antropologia Social, PPG em Filosofia, PPG 
em Política Social, PPG em Sociologia e PPG Mestrado 
Profissionalizante em Filosofia.

BLB — Sabemos que o ensino e a pesquisa 
devem estar respaldados na relevância da sua 
significação social, devendo ser intensificados 
por suas relações com o âmbito da extensão. 
Como ocorre a articulação entre essas 
dimensões no ICHS?

MarluceSilva —  Os cursos de graduação do ICHS 
estabelecem relação direta com o exercício profissional 
daqueles que aqui concluem sua formação. O curso 
de Serviço Social, por exemplo, que está entre os 15 
cursos da UFMT que subiu mais um ponto no Ranking 
Universitário Folha/2019, oferece uma formação 
eminentemente política e interventiva e desenvolve 
desde o estágio disciplinar obrigatório uma estreita 
ligação com os movimentos sociais e a comunidade 
em geral. Os cursos de filosofia e sociologia, por sua 
vez, realizam suas pesquisas e projetos de extensão no 
mesmo compasso em que preparam novos educadores 
para o ensino fundamental, médio e universitário. Assim, 
o estágio, a sala de aula, a pesquisa e a extensão são 
atividades que se misturam e se realizam à medida e na 
proporção que a sociedade demanda e que a instituição 
nos permite realizar. Entendemos que o ensino, a 
pesquisa e a extensão são atividades inseparáveis de 
um pensar dialético no espaço interno e externo das 
instituições de ensino.

BLB — O Museu Rondon e o Núcleo de 
Documentação e Informação Histórica 
Regional do Instituto de Geografia, História e 
Documentação são instâncias que integram o 
ICHS? Qual a importância dessas iniciativas 
para a comunidade interna e externa?

Marluce Silva — Não. O Núcleo de Documentação e 
Informação Histórica Regional do Instituto de Geografia, 
História e Documentação não integra o ICHS. Está hoje 
com o IGHD. 

O Museu Rondon de Etnologia e Arqueologia (Musear) 
sim. Foi instituído em 1998, com a Resolução nº 08 do 
ICHS/1998, vinculado ao Departamento de Antropologia. 
É considerado o Laboratório de Pesquisa dos Cursos de 
Ciências Sociais e dos Programas de Pós-Graduações do 
instituto, na produção de pesquisas em áreas estratégicas 
para o desenvolvimento regional, proporcionando a 
troca de conhecimentos antropológicos no Brasil e no 
exterior. A reforma e ampliação da edificação do Museu, 
e a contratação de um Museólogo, via concurso público 
em 2013, são ações que propiciaram a ampliação e 
a diversificação do acervo museológico com novas 
aquisições e/ou doações de artefatos e documentação 
relacionados às outras populações e grupos sociais do 
Estado de Mato Grosso, como coletivos quilombolas e 
populações ribeirinhas, além da abertura para exposições 
temporárias com temáticas diversas ligadas ao campo 
de atuação da Antropologia. 

BLB — Como a senhora avalia a produção 
científica dos cursos que compõem o Instituto? 

Marluce Silva — Positiva. Realizamos nos dias 09, 
10 e 11 de outubro o Seminário de Pesquisa do ICHS 
e conseguimos apresentar à Comunidade Acadêmica 
os resultados e os procedimentos metodológicos de 41 
pesquisas realizadas pelos pesquisadores (docentes 
e pós-graduados) do instituto. As Humanidades 
permanecem refletindo, mais do que nunca, sobre os 
problemas da sociedade. Refletimos nesses três dias 
sobre temas como saúde mental, movimentos sociais, 
assistência e previdência. Avaliamos fenômenos cruéis 
como o suicídio; a violência, as injustiças, os homicídios; 
a morte; o uso abusivo de drogas e o sofrimento. 
Mas também refletimos sobre as políticas sociais; as 
universidades; as ações afirmativas; a atuação dos 
parlamentares; o perfil do secretariado estadual e 
municipal; os direitos humanos e a organização social 
do povo Boe Bororo da aldeia Meruri. Ainda conseguimos 
nos alimentar com as análises oferecidas pela concepção 
dialético-especulativa da historicidade imanente da 
música, com Filosofia e poesia de Maria Zambrano a 
Guimarães Rosa, além da Festança de Vila Bela da 
Santíssima Trindade. Tudo isso é pesquisa no ICHS.

BLB — A senhora é professora do curso de 
Serviço Social desde 1996. Que mudanças 
julga mais relevantes nessas duas décadas de 
experiência como docente?

Marluce Silva — Tenho muito respeito pela história do 
Curso de Serviço Social. Sabemos que as lutas por direitos 
sociais sempre foram difíceis, e formar profissionais 
com o perfil que temos hoje foi mais difícil ainda, pois a 
conjuntura política nem sempre é favorável. O Serviço 
Social tem por objetivo a emancipação dos sujeitos e a 
construção de uma sociedade justa e igualitária. Isso 
nos colocou e ainda coloca, frontalmente, contrárias a 
uma ideologia concentradora de riqueza e produtora 
de pobreza. A formação dos profissionais de Serviço 
Social nessas duas últimas décadas conseguiu refletir 
e entender esse fundamento. Hoje temos um projeto 
curricular (conquistado) que busca dar conta de todas 
as lutas e contradições que a sociedade apresenta. 
Construímos, ao longo desse processo, instrumentos e 
saberes que nos permitem combater, com convicção, a 
pobreza, a desigualdade, o preconceito, a violência e 
principalmente as ameaças à democracia e à cidadania.

BLB — Como a senhora enxerga a importância 
de os profissionais das áreas de Ciências 
Humanas estarem abertos para o diálogo com 
outras ciências?

Marluce Silva — Os profissionais das áreas das 
humanidades são essenciais para a formação dos seres 
humanos e cidadãos. Ninguém deveria passar pelas 
universidades e até mesmo pelo ensino médio sem 
analisar e debater temas como dignidade humana, ética, 
moral, democracia, violência, solidariedade, poder, 
política e cidadania. Refletir sobre essas categorias 
já seria uma alavanca para a construção de outra 
sociedade. Portanto, a importância dos docentes com 
esses conhecimentos é fundamental para a formação 
dos nossos engenheiros, advogados, juízes, médicos, 
professores, administradores, economistas, policiais 
etc. O ICHS, além de oferecer tais conteúdos aos seus 
alunos, é também um instituto ofertante de disciplinas 
que alicerçam e dialogam com profissionais de outras áreas.

BLB — Para encerrar,  gostaria de dizer algo mais?

Marluce Silva — Gostaria de dizer que foi um prazer falar 
sobre o nosso instituto e enfatizar que todas as formações, em 
diferentes áreas, devem fortalecer seus projetos pedagógicos 
com a inclusão dos conteúdos das humanidades. 

Caro(a) professor(a), 

É com prazer que apresentamos mais um número do Boletim das Licenciaturas 
e Bacharelados. A publicação dá continuidade às reflexões sobre importantes 
temas atinentes às atividades formativas e de gestão da universidade. Para tanto, 
trazemos contribuições de duas unidades acadêmicas do Câmpus de Cuiabá: a 
Faculdade de Medicina (FM) e o Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS).

A edição apresenta o relato da professora Ziliani da Silva Buss, da Faculdade de 
Medicina, acerca do projeto de palhaçoterapia “Começando Cedo”, desenvolvido 
com base em ações extensionistas, que se articulam com o ensino e a pesquisa. 
O projeto, entre outras questões, visa humanizar os acadêmicos do curso de 
graduação em Medicina, incentivando-os a promover experiências que tragam 
conforto e esperança aos pacientes do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM).  
O relato nos leva a perceber que a palhaçoterapia provoca ressignificação do 
ambiente hospitalar, gerando impactos sociais relevantes aos envolvidos, além 
de contribuir para a formação global do estudante.

Na seção de entrevista, conversamos com a professora Marluce Aparecida 
Souza e Silva, diretora do ICHS. A criação do Instituto, a estrutura dos cursos 
que o compõem e a dinâmica das atividades desenvolvidas são destacadas de 
forma arguta pela entrevistada, levando-nos a conhecer melhor essa unidade 
acadêmica, “ofertante de disciplinas que alicerçam e dialogam com profissionais 
de outras áreas”.  Destacando a importância dos profissionais das áreas das 
humanidades “para a formação dos nossos engenheiros, advogados, juízes, 
médicos, professores, administradores, economistas, policiais etc.”, a diretora 
enfatiza a necessidade de os cursos da instituição fortalecerem seus projetos 
com conteúdos das áreas das Ciências Humanas e Sociais.

Aguardando participação colaborativa na forma de relato e entrevistas, bem 
como críticas e sugestões contributivas, renovamos os votos de profícua leitura.
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