
Dizem que agosto é o mês mais longo do ano, mas pra gente 
passou voando! Voando mesmo, com as asas da imaginação 
dos  palhaços e das palhaças a cada encontro. Nela, todos 
embarcam: as crianças, os adolescentes e até os adultos!  

Este mês foi tempo de consolidar as novas duplas de artistas 
nos hospitais. Tempo de novos encontros, olhares, resistências, 
relações, caminhos, emoções. Estabelecemos o pouso. Vem 
voar com a gente. 

Boa leitura! 
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES

De alta, ela não tem nada. É pequena, cinco aninhos. 
O nome dela é Mariana, também conhecida como 
Menina Maravilha. Ela tem o super poder de sempre 
nos surpreender com sua alegria. Neste dia, quando 
chegamos ao posto de enfermagem, a médica dela 
nos falou que ela estava de alta, e que era pra 
gente dar alta pra ela, alta de verdade! A doutora 
nos deu o documento e tudo. Imagina nós, médicos 
besteirológicos, com o documento ofi cial,  da alta 
ofi cial. 
— Mariana, você pode se deitar pois precisamos de 
examinar?, perguntei.
— Claro!, respondeu. 
Ela se deitou, e seguimos a observá-la.  
— Levanta o braço, a perna, e o outro braço!, peço.
— Esse eu não consigo por causa do cateter!
— Tudo bem. Então, o dedo. 
Fizemos os procedimentos de costume e mostramos 
o papel: 
— Você está de alta! 
Ela deu um pulo na cama e pediu o papel. Eu corri 

O Horóscopo Chinês é baseado nos anos lunares e no 
jeito de ser dos animais. Cada ano corresponde à um 
animal diferente: rato,boi, serpente, cavalo, e mais um 
tanto de bicho. O animal do Hahaha é o dragão!Sim, 
de todos os bichos, ele é o único inventado, o que 
combina bem com um grupo de palhaços, tipo de gente 
que olha copo d’água e vê mar. Dizem os especialistas 
que o Dragão é extravagante e teatral. Não diga! No 
amor, é movido pela paixão e quanto mais avassaladora 
melhor. Quem já viu nossos doutores fazendo serenata 

pelos corredores, confi rma! É muito sedutor, e por isso 
esses doutores têm penteados tão lindos, caminhares 
elegantes, confi ança inabalável e olhar de diamante. 
Os nativos deste signo também vivem desafi ando seus 
próprios limites e se superando, pois, o sucesso os 
persegue. E os palhaços? Os palhaços, achando que o 
sucesso é um cobrador, correm dele! Sebo nas canelas! 
Vamos ver se um dia se encontram.

Dra. Suzette Marie

com o papel, chorando pois não queria que ela fosse 
embora, e todos vieram correndo atrás de mim. Até 
que eu dei de cara na parede. 
— Ok,  eu entrego, disse um pouco contrariado. 
Comecei a dobrar o papel,  e de dobra em dobra ela 
me xingava. 
— Você está estragando minha alta!, dizia ela. 
Dobrei até que o papel sumisse na minha mão, e ela 
fi cou mais brava ainda. 
— EU QUERO MINHA ALTA!, exclamou bem forte. 
— Tá bom!
Peguei a alta que foi parar na orelha da enfermeira 
que observava. Entreguei. Ela, muito alegre, recebeu. 
Fomos saindo, e eu observando os lindos olhos de 
Mariana a brilhar, e distraído sentei com a cara na 
porta, e, por fi m, ela exclamou: 
— Dr. Rabisco, eu vou embora. Cuida do Mulambo 
que ele é muito desastrado!  

Dr. Mulambo

Horóscopo Chinês

CAUSOS E ACASOS

Informamos que nos hospitais João Paulo II e João 
XXIII, Dr. Led e Dra. Rosa, iniciaram uma pesquisa na 
medicina besteirológica anatômica baseada no estudo 
malemolente dos corpos. Seguem alguns conceitos 
já utilizados pela medicina convencional:
Marcapasso: é quando montamos coreografi as, passo 
a passo.
Disritmia: é quando a pessoa sai do ritmo.
Ultrassom: são músicas muito boas para dançar.
Bloco e ala: utilizados no carnaval, respectivamente 
signifi cam grupo de carnavalescos e lugar onde passa 
bloco.
Curativo: é o mesmo que dizer ‘dançar’.
Para tirar para dançar, digo, para tirar qualquer dúvida 
temos disposição, quero dizer, estamos a disposição.

Dra. Rosa

Um sujeito  muito esperto
De uma baita imaginação
Dança os passos de um Pop Star
Tem um Black Power bem grandão
Seria ele um Jackson Five? 
Aquele grupo famosão?
Não sabemos, mas temos visto ele
Atrás dos palhaços no hospital João

DICIONÁRIO 
BESTEIROLÓGICO

Quem é, 
quem é

Atrás dos palhaços no hospital João
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De quando encontram os olhos
Olhos que insistem em olhar
Atrevem-se a ser vistos por outros olhos
Arriscam-se em atravessar as margens dos Eu´s
Em direção ao outro. Outra existência. 
Outras diversas existências
Existe!  Resiste!
Persistir em olhar. Estar. Relacionar
Percorrer os caminhos e chegar
Ao chegar, precisa-se entrar com muita calma
Trata-se da alma. Do coração de outro alguém
Um caminho cheio de emoções 
e situações diversas, etéreas e efêmeras
Sentidos característicos da humanidade
Existe! Persiste!
Existe humanidade! Vida!
Pode pulsar como uma bateria de samba
Pode pulsar como um relógio 
quase sem bateria
Mas está lá. A luz que vaza os olhos, 
eu penso ser vida
Razão, emoção, história, tempo, 
culturas enraizadas, misturadas
Sentidos postos em verbos, 
atos expressos ao olhar
Surpreende-se a cada encontro
Renova-se no outro
Eis o presente
Entregue através do encontro! 

Dr. Marmita

Atrás dos olhos  

É no seu universo que ele fi ca sentadinho na sua 
cadeira de roda. É no seu pezinho acompanhando 
a melodia do violão. É no seu encontro interno 
que eu tenho tanta curiosidade de saber o que 
se passa. Lá está ele, sempre com a cabeça 
baixinha, pensado consigo mesmo! Sim,  pulgas 
e pulgos, estou a dizer sobre o seu Zé, não sei 
se ele é seu, mas acostumamos a chamar ele 
assim! O bom desses encontros é não esperar 
absolutamente nada, deixar acontecer como 
uma festa surpresa não contada pra você que 
vai ter, chegando lá você vai ver! E foi assim, que 
num belo dia ele resolveu levantar sua cabeça  e 
abrir os seus olhos para mostrar que ele sempre 
está ali. Não espere, eu chegarei de surpresa.
Dr. Robert Duval
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Você deve estar se perguntando: “quem são estes 
doutores palhaços que vem aqui toda semana?  Calma! 
Te explico. São os “besteirologistas” renomados do 
Instituto Hahaha, uma organização sociocultural da 
sociedade civil, que há sete anos leva mais saúde por 
meio do riso. 
Desde agosto ,o atendimento, realizado até então para 
crianças e adolescentes, se expandiu para o público 
idoso. E cá estamos, com muita alegria e entusiasmo! 
Completamos um mês no IGAP- Instituto Geriátrico 
Afonso Pena (IGAP), no Hospital da Baleia e no Hospital 
Paulo de Tarso.  E neste jornal mensal você saberá 
de tudo! Boa leitura!
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Na nossa segunda semana de trabalho no Hospital Paulo de Tarso, teve muito 
encontro bonito, olhar até perder de vista, cantoria e risaiada. E não é que o povo 
estava mesmo esperando a gente? Do ginásio a UCC3, dava pra perceber os olhinhos 
mais brilhantes, um sorriso mais aberto, e aquela vontade de saber o que esses dois 
doutores iam arrumar de novo. Tá pensando que é moleza? Né nada! 
Agora, além de besteirologistas, eu, Dra. Luba, e Dr. Risoto também vamos virar 
musicistas, com um karaokê que vai de A a Z. Cantamos Claudinho e Buchecha, 
Martinho da Vila, Racionais MC e mais um monte de outras especialidades musicais, 
a pedido e gosto da clientela. Muito bonita e desafi adora essa semana. O mais 
inesperado de tudo foi ver e ouvir o Sr. Francisco. Menino, o moço fi cava quietinho, 
enroladinho na coberta, só observando. Nesses últimos dias ele deu pra contar caso 
que é uma beleza! Contou uma história das confusões que fazia com as calçolas 
da companheira, um usava a calcinha de um, que usava a cueca do outro e, em 30 
anos, ninguém descobriu a “trocança” das parte baixa. Uma fi gura amável, feito a 
fi lha Irlaneide, nossa amiga enfermeira que cuidou de muita gente, e agora a gente 
é quem cuida dela.   
Dra. Luba

A espera

Dr. Marmita

seu zé
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envie sua sugestão pra gente!


