
PRO CURA



A Trupe é um coletivo que visa explorar 
correlações entre arte e saúde. É um 
grupo em que atuam pessoas, de 
origens diversas.

 Atua desde 2009 e é um projeto de 
extensão vinculado ao Núcleo de Artes 
como Instrumento de Saúde (NARIS) da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Pará.

QUEM SOMOS NÓS?



Apropriando-se de diferentes linguagens artísticas e da 
metodologia científica, a Trupe da Pro-cura busca 
trabalhar as questões da saúde através da 
transdiciplinaridade, por entender que a promoção da 
saúde é um meio eficaz de garantia de emancipação 
social, dignidade e justiça.

Entendemos o quanto nossa sociedade está carente 
desses valores, e lutamos por uma vida menos 
brutalizada, por um retorno à nós mesmo, à essa 
humanidade que ainda existe em cada um de nós, 
esquecida no meio da violência, da solidão e da 
mecanização de todos os gestos. Acreditamos que, no 
fundo, todos os homens ainda dormem de braços dados, 
como era no princípio. E é pelos sonhos que são 
sonhados juntos que lutamos.

Arte. Ciência. Política. Subimos nos ombros de gigantes, 
apenas por desejar chegar aos homens. Esse é nosso 
sonho, nossa provável cura,  nossa eterna procura.

PRINCÍPIOS



A Trupe da Pro-cura possui três frentes de ação:

a) Arte-educação, ao instrumentalizar gente de diferentes 
áreas  em variadas linguagens artísticas, promovendo a 
formação de cidadãos conscientes do papel primordial da 
arte na formação do indivíduo e da coletividade;

b) Ação dentro da realidade hospitalar, através da utilização 
da palhaçaria. O palhaço é o artista da fome, em seu sentido 
amplo: fome de justiça, de saúde, de liberdade, de 
dignidade. Em sua eterna subversão, promove libertações 
através do lúdico, permitindo que o indivíduo, mesmo nas 
condições mais adversas, possa encontrar em si mesmo a 
beleza e a delicadeza na condição trágica que é  inerente a 
cada um de nós, à toda humanidade- por isso essa arte é tão 
fundamental à um ambiente de tensões e perdas como o de 
um hospital;
 

c) Ações com a sociedade em geral, através da realização de 
espetáculos de teatro que discutem saúde, cidadania e 
ciência, utilizando o jogo teatral e a congregação de pessoas 
que ele promove com fins políticos, visando o 
empoderamento do homem perante o mundo em que vive- 
assim construindo, finalmente, uma saúde da comunidade 
através da cultura, das paixões alegres, do afeto catalizador.

METODOLOGIA





UM CONVITE AO DEBATE

1-Porque, a despeito do progresso técnico, não estamos 
sendo eficazes na resolução dos problemas de saúde 
de nossa sociedade?

2-Numa inferência, a ciência que estamos produzindo na 
escolas superiores de saúde realmente tem o perfil 
eficaz em criar soluções para os problemas enfrentados 
por nosso povo?

3-Ou, de outro modo, estamos tendo práticas de saúde de 
qualidade ao reproduzir protocolos e modelos de 
estudo que não condizem com os problemas que nós 
mesmos enfrentamos nos serviços de saúde?

4-Qual o perfil das Ciências da Saúde na América Latina? 
Na Amazônia? Que possibilidades nossa memória, 
cultura e saber popular dão às práticas médicas?

5-O modelo biomédico não é eficaz na cura, as evidências 
comprovam. No entanto, ainda não fomos capazes de 
superar este pensamento em nossas escolas: como 
fazê-lo?

Afirmamos que nenhuma ciência é neutra. Que todo ser 
humano é curioso e criativo. Que todo homem em 
sociedade é ator e produz arte em todas as instâncias 
de seu conviver. Afirmamos que a comunidade que não 
produz cultura e não conhece suas raízes está doente. 
Ao ignorar as paixões e a expressividade, a as ciências 
da saúde modernas não estão sendo científicas 
tampouco eficientes. É preciso uma reforma 
epistemológica, uma mudança do olhar que permita 
que a emoção de lidar preencha nossas práticas de 
cura. Sobretudo, afirmamos a cura, pessoal e coletiva, 
a despeito da centralidade da doença e da tecnocracia 
que é base do pensamento biomédico.



O Núcleo de Artes como Instrumento de Saúde (NARIS) 
propõe pesquisas que apontam para esta direção: uma 
ação conjunta de diversos laboratórios e pesquisas, em 
hospitais, e mesmo na rua, em práticas de cidadania, 
expressividade, empoderamento do indivíduo ante este 
mal estar em que todos vivemos cotidianamente. 
Propomos um modelo de pesquisa em saúde inédito, 
viável e relevante, pelo menos até onde nossos 
resultados permitem vislumbrar. Convidamos todos a 
conhecer este trabalho e participar destas pesquisas.

 “Pense com o nariz”: esse é um símbolo ancestral de 
entrada da alma, do “sopro da vida”. Práticas milenares 
de cura utilizam máscaras que representam grandes 
narizes fálicos: a alma ampliada e reforçada pelo poder 
da subjetividade. É preciso resgatar esta memória e 
misturá-la ao progresso técnico que conhecemos bem na 
academia. Ser antropófago para construirmos nossa 
identidade enquanto médicos, cientistas, cidadãos. Esta 
é um problema central, que Oswald de Andrade já nos 
apresentava em seu manifesto: “tupi or not tupi, that's the 
question!”





OFICINAS E VIVÊNCIAS

A Trupe realiza oficinas de Teatro do 
Oprimido, Palhaçaria de Hospital e 
Brincação de Rua desde 2009.

São oficinas abertas qualquer um, 
mesmo sem experiência anterior no 
teatro ou na área da saúde, e trabalham 
a expressividade, a memória, o 
patrimônio cultural, promovendo o 
empoderamento cidadão do indivíduo, 
buscando uma transformação efetiva 
que produza saúde.

Em 2012, estas oficinas 
chegaram em sua Quarta 
edição, tendo, em todo o 
período de atuação da Trupe, 
contado com mais de 400 
par t ic ipantes,  das mais 
variadas origens: estudantes 
universitários, de ensino 
médio,  prof iss ionais de 
diversas áreas, educadores 
populares, e muitos outros.



OFICINAS E VIVÊNCIAS

Esta pluralidade de visões de 
mundo é fundamental para a luta 
pela saúde, pois este direito só é 
garantido com a participação de 
toda a comunidade.

A Trupe é um fórum que, através 
da arte, promove este diálogo e a 
prát ica t ransdisc ip l inar  de 
saberes.

A Trupe é parte da 
Universidade Popular de Arte e 
Ciência, e está em rede com 
diversos grupos de arte e saúde 
do Brasil, permitindo intercâmbio 
de saberes e possibilitando 
vivências em diferentes regiões 
do Brasil. Na foto acima, um de 
nossos artecientistas em um 
hospital psiquiátrico do Rio de 
Janeiro.

As oficinas  ocorrem anualmente, 
no período  de outubro a 
dezembro. Constituem-se em 
encontros semanais, com ensaios 
de 04 horas de duração, onde são 
trabalhadas as questões que o 
grupo pesquisa. Estes ciclos 
visam trazer novos membros para 
a Trupe. No entanto, mesmo fora 
do período de oficinas, nossos 
encontros são abertos a qualquer 
um que tenha interesse.



PALHAÇO-TERAPIA
Em outubro de 2010 a Trupe iniciou 
seu serviço de palhaço-terapia na 
enfermaria pediátrica do Hospital 
Universitário João de Barros Barreto 
(HUJBB).

São intervenções semanais, leito a 
leito, com palhaçaria, canções,  
artes circenses e afins, voltadas à re-
significação do ambiente hospitalar 
opressor através da lógica do 
palhaço, da poesia e do afeto.

 "Considerando que o trabalho da TRUPE 
se fundamenta no lúdico, despertando a 
estima, o humor das crianças, estas 
expressam bastante alegria ao participar 
das br incadeiras, esquecendo o 
sofrimento, a dor e até a picada das 
injeções; expressam satisfação, choram 
menos e demonstram mais segurança." 
-
 Enfª. Claudete - HUJBB.

Nosso serviço de palhaço-terapia 
p r e z a  p e l a  c o n t i n u i d a d e  e  
regularidade das suas intervenções 
para efetivamente transformar a 
realidade do hospital, criando 
vínculos duradouros com os 
pacientes e com a equipe de saúde. 
Nossas intervenções, assim como 
todo seu universo lúdico, tornaram-
se parte integrante da enfermaria, 
numa espécie de ritual artístico de 
subversão de opressões.



PALHAÇO-TERAPIA



O Laboratório Procura na Rua (Proc.Rua) é uma 
experimentação em brincação de rua, cidadania, 
ciência e saúde.

Tratam-se de práticas de celebrações sem roteiro, 
com cirandas, teatro jornal e de improviso, leitura 
de textos e interação direta do público com os 
brincantes.

Um laboratório de pesquisa em empoderamento 
cidadão, investindo em tecnologia leve e viável, 
em capital social, procurando novas formas de 
diálogo e participação social através do resgate 
de práticas ancestrais de cidadania e de cura.



ESPETÁCULOS

Era Uma Vez Um Pássaro, Meu 
Deus! é o primeiro espetáculo do 
projeto Porta-Teatro.

Este braço de trabalho da Trupe está 
voltado à produção de espetáculos 
portáteis, que sejam maleáveis para 
realização nos mais diversos 
e s p a ç o s  e  q u e  d i a l o g u e m  
d i r e t a m e n t e  c o m  q u e s t õ e s  
relacionadas à saúde, levando 
determinados debates e linguagens à 
públicos que de outra forma não 
teriam acesso aos mesmos.

Este espetáculo realizou diversas 
curtas temporadas em espaços 
alternativos da cidade de Belém, 
além de sessões especiais em 
Uberlândia, MG e em Rio de 
Janeiro, capital, com público total de 
mais de 800 pessoas.

Em 2011 o espetáculo ganhou o 
prêmio Mário Quintana de Inovação 
em Saúde no X Congresso 
Internacional da Rede Unida.



ESPETÁCULOS

O Auto do Pré-Natal de Maria é um 
espetáculo de rua que trata da 
dificuldade de acesso da população 
aos serviços de saúde, utilizando-
se da metáfora da migração de 
Maria para dar a luz a Jesus Cristo.

Quantas Marias anônimas realizam 
a mesma migração no Estado do 
Pará, buscando assistência pré-
natal, ao parto ou qualquer outro 
serviço da rede de saúde? Quantos 
Josés desconhecidos?

O espetáculo estreou no 
início de 2012 e continua a 
ser apresentado em espaços  
da  c idade de  Be lém,  
promovendo diálogos com 
diferentes públicos, através 
do humor, da crítica social e 
da sátira.



ESPETÁCULOS

A Deformatura é um seminário-espetáculo-
oficina. Uma anti-cerimônia baseada na livre 
expressão e na criatividade inerente a todo ser, 
através de cenas, improvisos, canções, 
pequenas palestras, relatos de experiência de 
palhaçaria de hospital, num roteiro apenas semi-
estruturado, com direito à livre expressão da 
platéia e um desfecho totalmente imprevisível.

A primeira da Deformatura ocorreu em junho de 
2012, e deverá ser realizada semestralmente, 
sempre com formato e locais diferentes.



VISTA SEU
NARIS

INVENTE SUA

CURA
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