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Com sorrisos, eles mostram 
que o amor é contagioso

Tem ato de generosidade mais empolgante do que multiplicar fe-
licidade? É o que faz desde 2010 o Dr. Só Risos, projeto idealizado por 
Oglacir Rodrigues, ou melhor, o palhaço Kico, que agregou voluntários 
para espalhar alegria. Para quem viu no cinema o sucesso Patch Adams, o 
amor é contagioso, sabe de onde vem a inspiração de Kico e sua turma. A 
cada visita, seja em hospital, casa geriátrica, centro assistencial, empresa, 
entidade, os palhaços que vestem jalecos não administram qualquer 
medicação, como os médicos. Mas injetam uma dose generosa de oti-
mismo, energia, confiança, fé e amor. O trabalho é voluntário, mas os 
Drs. Só Risos recebem muito carinho como pagamento. E a mesma força 
que transmitem aos outros, os fortalece.

Marcileni Mallmann Müller passou a integrar o projeto há três meses. 
Ela precisava alimentar o coração com um serviço voluntário, havia co-
mentado com sua filha, Amanda, de 13 anos. Por coincidência, apareceu 
na frente de sua casa o palhaço Kico fazendo o convite. Se faz bem aos 
outros, Marcileni garante: faz o bem maior ainda para ela. “Todo mundo 
tem a sua cruz e a gente se coloca no lugar do outro. Por alguns instantes, 
a alegria que passamos é tão contagiante que se perpetua no paciente e 
nos familiares e transforma o dia deles... e o nosso”, reflete ela, em visita 
de quarto em quarto, no Hospital Vera Cruz. 

Foi com esta energia que Marcileni (Pé Trocado), João Custódio (João-
zinho) e Oglacir (Kico) bateram na porta do quarto onde estava internada 
dona Jurema Borges, de 80 anos. Junto dos filhos, Valtemiro Borges e 
Teresinha Petry, ela recebeu com carinho a trupe de palhaços e, mesmo 
deitada, muitas vezes com os olhos fechados, sorriu ao cantar o “la la 
la” nas canções e o clássico “Jesus Cristo”, de Roberto Carlos. Os Drs. Só 

Risos fizeram a musculatura da boca se alargar com as músicas e piadas 
e seguramente deixaram o dia daquela família mais feliz, iluminado.  Os 
filhos de dona Jurema foram unânimes: a visita fortalece a todos. Quem 
está adoentado e quem está ao lado, acompanhando. Aquece o coração 
e arranca sorrisos. 

Ah, e multiplica as selfies. Não raras vezes, os palhaços precisam inter-
romper a performance para posar para as fotos. Alguns pacientes já diziam 
na hora: “preciso postar”. Ou compartilhar imediatamente no telefone 
para seus familiares, como é o caso da Cladira Rodrigues, moradora de 
Cachoeira do Sul, que estava em atendimento no hospital na hora da 
visita do Dr. Só Risos. Aliás, o riso dela se confundia com o dos palhaços, 
tamanha alegria com a visita. No ambiente tipicamente silencioso de 
hospital, aquela animação toda faz sucesso e rende curtidas. A gratidão 
transmitida a cada contato é inexplicável, comenta Marcileni. Por mais 
sofrimento que possa estar passando a família, a tentativa de amenizar 
a dor com um pouco de alegria seria como uma injeção de esperança.

Nos corredores, ninguém fica de fora. Da profissional da limpeza ao 
médico, enfermeiro, paciente e acompanhante. Todos entram nas brin-
cadeiras, cantam, oram, refletem. No HVC, para um grupo de pessoas que 
estava na espera, Kico falava em generosidade. O primeiro tema de casa, 
frisou, é se perdoar. Saber que Deus sempre perdoa as pessoas e cada 
um deve fazer consigo mesmo para ser feliz, para ajudar o outro, para 
ser solidário, para ser voluntário. Já que dizem que a generosidade é o 
maior sentimento que existe, porque nele moram a gratidão, o amor, o 
respeito, a alegria e a esperança, Kico e sua turma podem colocar mais 
um habitante nobre: a alegria. Ela tem o poder de transformar.


