
 Existe grande reconhecimento por parte dos alunos, pais, professores e pelo mercado de trabalho sobre a qualidade
do ensino e o poder transformador do Programa.

 Os familiares destacam que os alunos desenvolvem maior responsabilidade e organização, e maior aceitação de sua
própria identidade e personalidade.

 Foram identificadas mais de 30 intervenções de arte e cultura executadas por ex-alunos em suas comunidades de
origem.

Avaliação de Impacto do Programa de 
Formação de Palhaços para Jovens

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que utiliza a arte do palhaço para intervir
junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social.

Criado há 12 anos, o Programa de Formação de Palhaços para Jovens (PFPJ) oferece gratuitamente formação artística

profissionalizante para jovens de 17 a 23 anos em situação de vulnerabilidade e risco social, com foco na
autonomia de criação e inserção no mercado de trabalho artístico. O PFPJ foi certificado como Tecnologia Social pela

Fundação Banco do Brasil e formou mais de 170 jovens.

Em parceria com o Doutores da Alegria, em 2018 o IDIS (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) realizou

a avaliação do PFPJ com a metodologia do Retorno Social do Investimento – SROI (Social Return on Investment), com foco
no impacto sobre os alunos. O estudo comprovou o resultado positivo do PFPJ para a sociedade.

A cada R$ 1 investido no Programa, R$ 2,61 são gerados em benefícios sociais

Durante os dois anos e meio de formação com profissionais de excelência, os jovens passam por mudanças significativas:

Além destes impactos, os dados coletados pela avaliação confirmam um aumento relevante na renda mensal média e no
percentual de contribuição para o orçamento familiar:

O estudo de avaliação de impacto do Programa de Formação de Palhaço para Jovens confirma seus
resultados positivos e relevantes, que garantem que o Doutores da Alegria alcance seu objetivo de
formar jovens capazes de superar sua situação de vulnerabilidade social e provocar intervenções
positivas na sociedade por meio da arte e da cultura.
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Algumas constatações trazidas pelo estudo:


