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Editorial: 
2016 chegou sinalizando um ano de grandes desafios em várias dimensões. A conjuntura 
nacional apontava um acirramento profundo em todas as estruturas, “o mar não estava 
para peixe!”! E como palhaços que somos, sabedores desta realidade, nos revestimos de 
coragem, esperança e avançamos!  Tempos desafiadores nos impulsionaram a renovar o 
propósito pela busca da excelência do nosso fazer artístico. 

Nossos recursos financeiros foram menores que os previstos. Executamos em 2016 
exclusivamente o projeto aprovado pelo Ministério da Cultura – Lei Rouanet – PRONAC 
158438. Do valor total aprovado , 42,53% foi captado e patrocinado.

Acreditando e desacreditando em alguns princípios básicos da economia que diz 
“Os recursos são sempre escassos e as demandas, infinitas”,  “... nunca haverá recursos 
(financeiros, humanos e materiais) para suprir todas as demandas”, fizemos um
dos maiores desafios da administração que é estabelecer prioridades.

Elegemos as ações do projeto a serem executadas para que o objetivo principal fosse
mantido: visitas de palhaços profissionais às pediatrias de 5 hospitais públicos de 
Belo Horizonte para todo o ano de 2016. A diretriz foi otimizar os recursos humanos e 
financeiros disponíveis no Instituto para garantir também a manutenção da organização. 
O resultado foi muito positivo o que garantiu a realização de mais ações as quais constam 
neste relatório anual.

Destacamos a estreia do Instituto HAHAHA na Virada Cultural de Belo Horizonte. Com 
esta iniciativa o público do hospital foi incluído na agenda cultural deste grande evento 
da capital mineira. Em julho assinamos o acordo entre os Hospitais Infantil João Paulo 
II e João XXIII e o Instituto HAHAHA numa bela cerimônia de casamento realizada num 
Arraiá Julino. As grandes festas do calendário nacional que contagiam toda a cidade, 
como o Carnaval, Festa Junina e Natal, chegam aos hospitais por meio dos Cortejos 
Musicais Cênicos: Bloco HAHAHA, Arraiá HAHAHA e Cortejo Natalino. Recebemos a visita 
de avaliação e monitoramento do Ministério da Cultura, oportunidade de compartilhar 
com o governo as conquistas deste projeto. E destacamos a participação na construção 
da política pública para a criança e adolescente da cidade de Belo Horizonte. O Instituto 
mantém desde 2014 cadeira no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente– 
CMDCA e este ano assumiu um cargo na diretoria.

Em 2016 foram atendidas 25.066 crianças e adolescentes e 50.132 pais, acompanhantes e 
profissionais de saúde presenciaram estes atendimentos. Dentro e fora dos cinco hospitais 
públicos 95.660 pessoas tiveram a experiência da alegria com o HAHAHA.

Foi fundamental contar com o apoio de nossos parceiros, Drogaria Araujo, Cielo,
Vaccinar,  Gasmig e St Jude. empresas que acreditam no poder transformador do palhaço 
profissional dentro do ambiente hospitalar. Gratidão a você pela parceria em favorecer 
que tudo isto pudesse acontecer e pela oportunidade de atravessar juntos esta realidade 
desafiadora de 2016.

Mais um capítulo construído na arte e saúde de Minas Gerais. E você faz parte desta
história que precisa sempre continuar, Mais HAHAHA para todos!

Em serviço,
Eliseu Custódio
Coordenador de Projetos Especiais - Instituto HAHAHA
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Público 
Nos hospitais 89.598 pessoas presenciaram o trabalho.

Programa continuado de visitas de Palhaços Profissionais as crianças e adolescentes hospitalizados

As intervenções artísticas de palhaços profissionais às pediatrias dos hospitais públicos é o programa 
principal do Instituto HAHAHA. 

Em 2016 cinco hospitais públicos de Belo Horizonte receberam, duas vezes por semana, durante todo 
o ano, a visita uma dupla/trio de palhaços profissionais, “besteirologistas”. 

Em 2016 foram realizados 25.066 atendimentos diretos às crianças e adolescentes em 395 
visitas/dia aos cinco Hospitais Parceiros 

       Hospital da Baleia                                                             4.190 atendimentos
       Hospital das Clínicas – UFMG                               4.969 atendimentos
       Hospital Santa Casa                                6.178 atendimentos
       Hospital Infantil João Paulo II  - FHEMIG                                            6.810 atendimentos
       Hospital João XXIII - FHEMIG                                             2.919 atendimentos

Presenciaram esses atendimentos em torno de 50.132 pais, acompanhantes e equipe de saúde. 

Ações especiais dentro dos hospitais 

Em 2016 14.400 pessoas da comunidade hospitalar participaram das 17 ações especiais realizadas 
dentro dos hospitais:

5 Cortejos Musicais Itinerantes em 5 hospitais – Bloco HAHAHA                         estimado de 4.500 pessoas
5 Cortejo Musicais Itinerantes em 5 hospitais – Arraial HAHAHA                         estimado de 4.500 pessoas
5 Cortejo Musicais Itinerantes em 5 hospitais – Auto de Natal HAHAHA           estimado de 4.500 pessoas
2 Virada Cultural em 2 hospitais                        estimado de 900 pessoas

Além dos hospitais 6.062 pessoas presenciaram o trabalho em 27 ações

7 Espetáculos       930 pessoas
8 Risos 9000       3.700 pessoas
6 Palhestras        1.280 pessoas
6 Cursos       152 pessoas

Público alcançado desde a fundação (2012 a 2016):
 
100.033 atendimentos diretos às crianças e adolescentes hospitalizados
200.066 pais, acompanhantes e equipe de saúde presenciaram estes atendimentos
29.062                pessoas fora do hospital presenciaram as ações artísticas

Desde a fundação 329.161 pessoas tiveram a experiência direta com o trabalho do Instituto 
HAHAHA.
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Janeiro 
 
NOVA SEDE 

Desde janeiro, a sede do Instituto HAHAHA tem novo endereço. Agora está 
localizado na Rua Estrela do Sul, 126, Santa Tereza – BH/MG, no Ideal Café Teatro. 
Este espaço foi inaugurado em 1947 e foi uma das primeiras, ou por assim dizer, 
a primeira escola de teatro de Belo Horizonte. Temos orgulho e compromisso em 
ocupar um espaço que desde a sua fundação foi dedicada a arte.

A mudança foi completa! Juntou a área administrativa, com a parte artística, dando 
um impulso para novas atividades. 

MÓDULOS DE FORMAÇÃO

As férias acabaram e os nossos Besteirologistas estavam precisando aquecer os 
motores, para entrarem em cena. 
 
Nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, a equipe artística fez um trabalho intensivo de corpo, 
com a atriz e diretora, Juliana Pautilha que orientou um treinamento corporal com 
base no cavalo marinho, cultura popular brasileira e técnica de Rudolf Laban. 

Na mesma data, o grupo participou de um módulo de música, ministrado pelo 
artista Fernando Muzzi, que fez a direção musical do Bloco HAHAHA.

 

Hospital das Clinicas – UFMG/BH
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CATRACA LIVRE – DEFINIÇÃO DAS DUPLAS NOS HOSPITAIS

No período de 25/01 a 01/03 houve uma escala super maluca nos hospitais. A 
cada dia uma dupla diferente esteve presente nos hospitais e, nas quartas-feiras, 
aconteceram encontros entre os Besteirologistas, para trocas de experiências 
e reflexão. Isso tudo aconteceu, para definir as duplas que iriam trabalhar nos 
hospitais em 2016.
 

A Catraca Livre fechou e já temos o resultado!      
Veja quem irá trabalhar em cada hospital:

Hospital Santa Casa: Daniela Rosa (Dra. Rosa) e Diego Gamarra (Dr. Cloro)
 
Hospital das Clínicas: Juliene Lelis (Dra. Zabeinha) e Daniela Perucci (Dra. Suzete)
 
Hospital da Baleia: Vinício Queiroz (Dr. Chouriço) e Fernando Oliveira (Dr. 
Mulambo)
 
Hospital João Paulo II e João XXIII: Francisley Simões (Dr. Risoto) e Luiza Fontes 
(Dra. Gardênia)

Artistas Prateleiras: Gabriel Estanislau (Dr.Duracell)  e Felipe Andrade (Dr.Zuza)

Artistas Formadores: Janaina Morse (Dra. Brisa) e Juliana Balsalobre (Dra.Bife)

Hospital do Baleia - BH
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Fevereiro 
OLHA O BLOCO HAHAHA AÍ GENTE!

O Carnaval é uma grande festa popular que celebra o lúdico, a alegria e a ocupação 
das ruas e outros espaços da cidade. E, para o Instituto HAHAHA, hospital também 
é um território que podemos celebrar essa festa.

Nos dias 01 a 05 de fevereiro, ao som de paródias carnavalescas, muito batuque e 
animação, os nossos Besteirologistas levaram o Bloco HAHAHA, para os hospitais 
atendidos! A festa contagiou pacientes, acompanhantes e equipes médicas e a 
marchinha mais cantada foi “ A Poderosa”, da nossa Dra. Brisa!

TÁ AÍ
(Letra/Paródia: Dr. Chouriço)

TA AÍ, INSTITUTO HAHAHA

No hospital 

Balançando até a Clínica Geral

Você vai

Passar bem

Pulando agora o carnaval.
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Hospital da Baleia

Hospital da Baleia

Hospital da Baleia
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INSTITUTO HAHAHA NO CMDCA BH       

Participamos ativamente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Belo Horizonte – CMDCA/BH. Por meio de processo eletivo, 
assumimos a tesouraria do referido Conselho, bem como coordenando a 
Comissão de Fundo e Recursos Públicos. O Instituto participa do Conselho por 
entender a fundamental importância deste espaço de construção de políticas 
públicas, conquistado através da participação popular na chamada Constituição 
Cidadã de 1988.   Especialmente neste momento em que tantas novas legislações 
estão sendo promulgadas em relação à destinação de recursos públicos.

Plenárias: Mensais
Comissão Fundo: Reunião semanal  - quintas-feiras 
Reuniões de Mesa Diretora: Reunião semanal - segundas-feiras 
Representações externas:
         Fórum DCA
         Reuniões da Sociedade Cívil
         Visitas a projetos financiados por meio do FMDCA

Visitas as entidades
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Eventos realizados pelo CMDCA – Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
 
Dia 02/12/2016 – Rodoviária de Belo Horizonte
Campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e 
adolescentes

Dia 18/05/2016 – Praça Sete
Ação de combate ao abuso e exploração sexual contra criança e adolescente no 
quarteirão fechado da Praça Sete de Setembro

Dia 10/06/2016 – Praça Sete
Ação de enfrentamento ao trabalho infantil na Praça Sete (quarteirão Cine Brasil)

Dia 06 a 13/07/2016
Ação   realizada em comemoração ao dia do Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA
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Março
Apresentação Espetáculo Dia útil - Memorial Minas Gerais Vale

No dia 20 de março, no Memorial Minas Gerais Vale, os Besteirologistas do Instituto 
HAHAHA apresentaram o espetáculo Dia Útil.
 
Dirigida por Fernando Oliveira, com os artistas criadores Francis Severino, Ju 
Lelis, Daniela Rosa, Felipe Andrade e Luiza Fontes, essa peça é uma obra artística 
inspirada nas experiências vividas pelos palhaços nos quartos e enfermarias dos 
hospitais.
 
No Memorial Minas Gerais Vale a apresentação foi gratuita e não faltou animação 
do público!
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Encontro Internacional de Palhaços de Hospitais 

Nos dias 21, 22 e 23 de março, o coordenador de formação e pesquisa do Instituto 
HAHAHA, Eliseu Custodio participou da Healthcare Clowning International 
Meeting 2016, realizado em Lisboa, Portugal.

Esse encontro marcou a celebração de 30 anos da atuação de palhaços nas 
enfermarias pediátricas e corredores dos hospitais, de forma regular e conjunta 
com os profissionais da saúde. Desde 1986, essas atuações cresceram e surgiram 
centenas de organizações no mundo inteiro.
Palhaços de mais de 30 países participaram desse encontro, que teve diversas 
discussões, trocas de experiências e informações sobre a atuação desses 
profissionais nos hospitais. “Encontrar os pares é sempre provocador e inspirador. 
Ao longo de 30 anos esta rede já construiu uma inteligência no fazer artístico e na 
reflexão do trabalho”, explica Custódio.

Neste evento foi lançado o compromisso de realizar o próximo ENCONTRO 
INTERNACIONAL daqui há dois anos. “O desafio é compartilhar as trocas e construir 
um caminho de unidade deste trabalho. Confirmamos o compromisso do Instituto 
HAHAHA com esta rede internacional e também de contribuir localmente para a 
organização e valorização deste trabalho”, finaliza Eliseu Custódio.
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Abril
Causos e Acausos

No dia 01 de abril, no Espaço Ideal HAHAHA, aconteceu o Causos e Acausos 
HAHAHA.

O Causos e Acausos é uma roda de histórias sobre o dia a dia nos hospitais, contadas 
pelo elenco do HAHAHA e conduzidas pela curiosidade do público presente.

Foi uma noite muito divertida e com Causos e Acausos que deram o que falar! 
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Café com prosa HAHAHA

O Café com Prosa HAHAHA é uma iniciativa do Instituto HAHAHA, que visa fortalecer 
a parceria entre a equipe artística, com membros dos hospitais atendidos. No dia 
12 de abril, o Café com Prosa HAHAHA foi realizado no Hospital das Clínicas-UFMG

Nesse encontro atualizamos as novidades, alinhamos alguns processos, proseamos 
um bocadinho e, como todo bom mineiro, tomamos aquele cafezinho com pão 
de queijo. Bão D+! 

Café com Prosa no Hospital das Clínicas
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Maio
Café com prosa HAHAHA

No dia 25 de maio o Hospital Infantil  João Paulo II- FHEMIG, recebeu o Café 
com Prosa para alinhar o trabalho de intervenções artísticas dos palhaços 
profissionais. 
Como não podia faltar além das reflexões sobre o trabalho, um café com Broa e 
pão de queijo para “ molhar as palavras”.

Bem-vinda Vaccinar!

Nossos besteirologistas Dr. Custódio e Dra. Bife foram conhecer as unidades do 
nosso novo patrocinador, a Vaccinar.
 
Nos dias 02, 03 e 04 de maio, eles fizeram uma varredura no ambiente de 
trabalho da Vaccinar, para avaliar como está a veia cômica dos colaboradores. Dr. 
Custódio e Dra. Bifi visitaram as unidades de Curitiba, Bom Despacho e Martinho 
Campos e também a matriz, que fica em BH e tiveram a honra de entregar o 
certificado Riso 9000 nos lugares que passaram.
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Visita do Ministério da Cultura

No dia 25 de maio o Hospital Infantil  João Paulo II- FHEMIG, recebeu o Café cNo 
dia 19 de maio, três representantes do Ministério da Cultura visitaram a sede do 
Instituto HAHAHA e acompanharam a atuação da Dra. Brisa, Dra. Gardenia e Dr. 
Risoto, no Hospital Infantil João Paulo II.
 
A equipe foi recebida pelos sócios fundadores Elen Couto, Eliseu Custódio e 
Gyuliana Duarte, onde os mesmos tiveram a oportunidade de apresentar o 
trabalho feito pelo Instituto HAHAHA e dialogar sobre a importância da política 
de incentivo a cultura no país.
 
“A visita faz parte do monitoramento dos projetos aprovados pela Lei Rouanet e a 
aproximação entre o artístico e a gestão é elemento importante para a construção 
da política pública para a cultura do nosso país”, explica Eliseu Custódio.
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Junho
Café com prosa HAHAHA

No dia 09 de junho aconteceu no Hospital João XXIII- FHEMIG, o Café com Prosas 
HAHAHA. São convidados trabalhadores dos hospitais, médicos , enfermeiros , 
administrativos , limpeza e manutenção,  dentre elas representantes da diretoria.

Todo ano acontece os Cafés com os hospitais. O Instituto mobiliza a comunidade 
hospitalar para avaliar, monitorar e juntos construir as melhorias do programa.

Entrevista UNA

Nossos besteirologistas Dr. Chouriço (Vinício) e Dr. Mulambo (Fernando) foram 
entrevistados no Hospital da Baleia, pelos alunos do curso de Comércio Exterior, 
do Centro Universitário UNA. 

O objetivo dessa entrevista foi retratar e transmitir a sociedade sobre a importância 
do tipo de trabalho do Instituto HAHAHA para a melhora e recuperação de 
pacientes em instituições de saúde. 

Agradecemos o papo e a oportunidade de mostrar mais do nosso trabalho!

Dr. Mulambo e Dr. Chouriço
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Julho
4 anos do HAHAHA!

Comemoramos 4 anos de atividades e muitos risos, no dia 09 de julho. E como 
palhaço adora uma festa, fizemos uma programação super especial para a semana 
de aniversário.

Começamos com os cortejos juninos nos hospitais, no meio da festa celebramos 
um lindo casamento entre os Joãos e o HAHAHA e para fechar com chave de ouro 
participamos da Virada Cultural de BH.

Nesses poucos anos de atividades, trabalhamos muito, tivemos diversos ajustes, 
novidades, encontros, desencontros, arranjos, festas, cortejos, autos, rodas, causos, 
acasos, ensaios e o mais importante de tudo... RISOS!

E esses risos foram proporcionados primeiramente pela nossa equipe artística, 
que todos os dias se empenha para se apresentar como se fosse uma estreia. À 
equipe adminitrativa e de apoio que nos bastidores são os pilares para dar base 
ao trabalho e aos nossos patrocinadores, apoiadores e realizadores que sustentam 
os risos nos hospitais. Tem também a nossa plateia que é mais que especial, pois 
acredita no nosso trabalho e é por meio da alegria deles que a arte do palhaço 
toma conta e faz a magia acontecer!

Viva o HAHAHA! Viva a alegria!
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Arraiá HAHAHA

Na semana de 04 a 07 de julho os abestados dos nossos Besteirologistas fizeram 
um cortejo junino em todos os hospitais atendidos. Êta festa boa sô! Teve noiva, 
teve noivo, teve cobra, teve jeca, teve tatu, te maracatú!... ops! Maracatú não! Mas 
nos divertimos pra xuxu!

Vocês tinham que tá lá ver com os zói docês como foi esperciá o Arraiá HAHAHA! 
Mas como num deu, se achegue e veja nas fotos aí embaixo!
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Casamento Joãos e HAHAHA

Todo Arraiá que se preze, tem que ter um casório. Mas esse casamento foi muito 
especial para o Instituto HAHAHA, pois significou a concretização da parceria 
entre os Hospitais João Paulo II e João XXIII para a continuidade do programa de 
visitas dos nossos palhaços.

No dia 06 de julho, as doutoras Brisa e Suzete Marie casaram com Luís Fernando, 
diretor do HIJPII, e Sérgio Diniz Guerra, pediatra da UTI pediátrica do HJXXIII! Na 
cerimônia o padre, as madrinhas, o coroinha e os noivos fizeram uma celebração 
especial. Teve até baile no final!

Os convidados do casório não deixaram a desejar. Os servidores, pacientes e seus 
familiares assistiram a tudo, do local do evento e, até mesmo, das varandas dos 
leitos, e se divertiram. “A ideia do casamento foi fortalecer, celebrar e marcar o 
início dessa parceria tão feliz.”, afirmou Gyuliana Duarte, coordenadora artística.
Veja as fotos.
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Virada de Plantão HAHAHA  na Virada Cultural de Belo Horizonte  2016
 
No dia 09, de 19h às 21h, os Besteirologistas fizeram intervenções artísticas em 
quatro hospitais (Hospital das Clínicas, Santa Casa, João Paulo II e João XXIII), como 
parte da programação da Virada Cultural de BH.  

Essa atividade dentro da Virada Cultural de BH e teve como objetivo inserir a 
comunidade hospitalar nesse evento tão importante para a cidade! Foi muito 
bacana! Veja as fotos:

Virada Cultural / Hospital das Clinicas – 
Dra. Suzete Marie e Dr. Mulambo

Virada Cultural / Santa Casa de BH 
Dra. Rosa e Dr. Cloro
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Patrocínio Cielo

A Cielo é a mais nova patrocinadora e apoiadora do Instituto HAHAHA. Por meio 
de uma negociação com a Drogaria Araujo, em 2016, eles estarão presentes nos 
apoiando e sustentando o riso nos hospitais. 

Desde já receba a nossa gratidão. Bem-vinda Cielo!

Intervenção Artística no evento de sustentabilidade do corpo gerencial do 
Hospital Santa Casa BH 

No dia 5 de julho os palhaços invadiram o evento da Santa Casa e como bons 
besteirologistas fizeram um rastreamento onde diagnosticaram o “consumo 
irresponsável” e imediatamente interviram e receitaram a sustentabilidade.
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Agosto
 
Manhã HAHAHA -GASMIG 

No dia 26 agosto recebemos nossa parceira GASMIG em uma visita bem diferente.     
Foram 35 colaboradores da Diretoria Comercial visitando nossa sede. Vieram conhecer 
nosso treinamento e aproveitamos para compartilhar com eles os pilares da linguagem 
da palhaçaria, como o olhar, a escuta, a presença, a comunicação e o jogo da dupla.

Encontro de Especialidades Médicas

Como Besteirologistas não poderíamos deixar de participar do grande encontro das 
especialidades médicas que a própria Associação Médica de Minas Gerais realizou na 
praça da Liberdade no dia 27 de agosto! Montamos nosso consultório e Dr. Mulambo 
e Dr.Risoto fizeram os atendimentos Besteirológicos!
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Setembro
DIA 27 – APRESENTAÇÃO PUC – PALHESTRA

Instituto HAHAHA foi selecionado como organização do terceiro setor no
trabalho de extensão do Curso de Relações Públicas, para criação de Planos de 
Comunicação e Mobilização é para disparar o processo os Gestores fizeram uma 
apresentação de toda a sua estrutura organizacional.
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ZONA DE RISCO 

A atuação artística do Instituto HAHAHA se dá no ambiente hospitalar durante o fluxo 
normal de atendimento. Muitas coisas acontecem o tempo todo no desafio permanente 
de salvar vidas e a atuação dos palhaços se dá exatamente nesta Zona de Risco.

A proposta da Zona de Risco é promover na sede de treinamento do Instituto HAHAHA 
encontros, que serão um ambiente de experimentação, para que o público externo possa 
testemunhar a construção desta dramaturgia do encontro, do tempo real.

A proposta é criar a cada encontro uma situação de risco onde nada sabemos o que 
acontecerá, será um convite para o desconhecido. O real presente é única garantia. 
Será uma provocação aos lugares estabelecidos para constituir-se num ambiente de 
experimentação do fazer artístico. 
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Planejamento Estratégico

O Instituto HAHAHA promoveu a elaboração do o planejamento estratégico. 
Foram envolvidos os coordenadores da entidade, Gyuliana Duarte, Elen Couto 
e Eliseu Custódio, sob a consultoria da Ravel Cultural - Romulo Avelar e Marcio 
Nobre.  As reuniões aconteceram entre os meses de fevereiro de 2015 a setembro 
de 2016. Dentre vários pontos alinhados foi revisitado a missão e visão da 
organização.

Missão do Instituto HAHAHA

Colocar o riso a serviço da vida, 
por meio da arte do palhaço.

Hospital Infantil João Paulo II
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Outubro
INTERVENÇÃO DIAMOND MALL  

O Instituto HAHAHA participou da Ação Especial de Dia das Crianças promovida 
pelo Diamond Mall. Foram convidadas crianças que já tiveram em tratamento nos 
hospitais e no momento estavam em Casa de Acolhida.

A participação do Instituto foi positiva como ressalta a fala dos organizadores do 
Evento:
“ Ontem, nós contamos com a ajuda desses profissionais na nossa Ação Especial 
de Dia das Crianças, eles distribuíram muitas risadas e foram essenciais para o 
sucesso do evento”.
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OFICINAS HAHAHA

O Instituto HAHAHA tem o grande prazer em anunciar o: Oficinas HAHAHA! Ao 
longo de outubro e novembro iremos ofertar 8 oficinas espetaculares, que serão 
ministradas pelos nossos Besteirologistas!

Aproveite essa oportunidade para aprender um pouco mais da nossa arte 
e conhecer melhor o elenco, que montou essas oficinas, com resultados 
surpreendentes! É bacana, é para você e sua família!
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Baile do Seu Manoel 

Outubro é a comemoração do Bairro Santa Teresa e o Instituto HAHAHA aceitou o 
convite da Associação dos Amigos do Bairro Santa Teresa para realizar o memorável 
Baile do Seu Manoel .

Nos anos 60 e 70, aconteciam na atual sede do Instituto HAHAHA, ” A hora 
dançante” promovida pelo Seu Manoel. Não poderia ser diferente os palhaços do 
HAHAHA invadiram o salão e junto ao público dançaram as músicas desta época. 
Neste mesmo dia foi lançado o livro sobre a história do Clube Recreativo Ideal 
Clube Teatro Escola. Toda a renda foi para a manutenção elétrica do próprio 
espaço.
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2ª Manha HAHAHA - GASMIG

No dia 26 outubro recebemos a 2° turma da nossa parceira GASMIG. Foram 38 
colaboradores da Diretoria Financeira que se lançaram nesta vivencia onde 
compartilhamos com eles os pilares da linguagem da palhaçaria, como o olhar, a 
escuta, a presença, a comunicação e o jogo da dupla.
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Novembro
03 de novembro - Reunião CMDCA/BH - Sociedade Civil

O Instituto HAHAHA recebeu no espaço de treinamento os representantes da 
sociedade civil  e Ministerio Público de  Minas Gerais .

O tema do encontro foi a participação do conselheiro nesta gestão atual. O Instituto 
favoreceu com o espaço para a reunião e contribui com jogos e dinâmicas para 
esta reflexão.
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18, 19 e 20 de novembro  – Oficina HAHAHA Minas em Bom Despacho

O nosso compromisso em apoiar grupos semelhantes com atuação no interior de 
Minas Gerais se concretizou com a Oficina “Palhaços que atuam em hospital”

Esta oficina é do Plano de Formação do Instituto HAHAHA para palhaços que 
atuam em hospitais. Oferecida para iniciantes no ambiente hospitalar, utiliza jogos 
e brincadeiras cênicas para estimular a criatividade, a percepção de si, do outro e 
do ambiente. Trabalha-se também o desenvolvimento do olhar e da escuta para o 
jogo, sustentado no apoio e na confiança do parceiro, tendo como base a relação, 
a permissão e o improviso.

24 de novembro: Apresentação do Trabalho de Extensão dos alunos do Curso de 
Relações Públicas da PUC/MG

Na noite do dia 24 de novembro o Instituto recebeu de 6 grupos a apresentação 
dos projetos elaborados para o HAHAHA. Foi um trabalho interdisciplinar que só 
deu certo pelo envolvimento dos alunos, professores com a causa do Instituto.

Como relata a professora Responsável Lorena Viegas- PUC/MG, “ Se meus alunos 
estão felizes assim, apresentando o trabalho final, é porque a experiência foi muito 
boa. ” 
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 25 de novembro - Simpósio “A Comunicação com o Paciente” 

O Instituto HAHAHA foi convidado para participar da programação no Simpósio “A 
Comunicação com o Paciente” no CEM – Centro de Especialidades Médicas Santa 
CASA. Neste evento estiveram 250 profissionais de saúde reunidos em torno 
do tema “ A comunicação com o paciente”. Os renomados Besteirologistas, Dr. 
Custódio e Dra. Xuleta, proferiram a Palestra: “Conversa de Palhaço”.

29 de novembro -  3° Manhã HAHAHA –GASMIG 

No dia 29 de novembro recebemos mais uma turma da GASMIG na atividade 
“Manhã HAHAHA”. A bola da vez foi a foi a Diretoria Administrativa que veio 
vivenciar o treinamento de palhaços. Isto prova que o conhecimento gerado 
pelas intervenções dos palhaços profissionais em hospitais pode contribui para a 
capacitação destes profissionais.
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Dezembro
Campanha #MAISHAHAHA

Foi lançada em dezembro a campanha para destinação do imposto de renda de 
pessoas físicas, jurídicas e doações diretas. Para motivar a participação muitas 
pessoas curtiram, compartilharam nas redes sociais. Artistas como Mateus Solano, 
Mel Maia e Tulipa Ruiz participaram ativamente da campanha junto com toda a 
comunidade hospitalar. 

A presença do palhaço é uma ação complementar na saúde, que desperta o 
lado saudável da criança. O trabalho é inteiramente realizado por uma equipe 
de profissionais e é totalmente gratuito para os hospitais. As fontes de recursos 
vêm de leis de incentivo à cultura onde pessoas físicas e jurídicas podem destinar 
parte do seu imposto de renda. Doações diretas também é necessário para que as 
nossas atividades possam se manter e expandir.
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Cortejo Natalino 

O Auto de Natal do Instituto HAHAHA é um sensível e cômico espetáculo itinerante 
que celebra a chegada do Natal. A história  do nascimento de Jesus Cristo é 
contada na versão irreverente dos palhaços que se vestem dos personagens do 
presépio, um metateatro. A narrativa é feita pelo Anjo Gabriel que é acompanhado 
por seu carneiro e juntos vão apresentando os outros personagens que surgem 
magicamente em cena, como é o caso de Maria, José e
Jesus. Culminam em um Presépio Vivo e Musical com todos os personagens em 
cena.

O Cortejo com música natalina e da cultura popular mineira mobiliza as pessoas
pelos corredores dos hospitais e as cenas são apresentadas no itinerário . De 
forma lúdica e poética, com o toque da ingenuidade da natureza de um palhaço, 
os artistas convidam o público para embarcar com eles na história mais
conhecida da humanidade, o nascimento do Menino Jesus.

O Cortejo Natalino é a maneira de avisar aos pacientes e toda a comunidade 
hospitalar do recesso das atividades do Instituto e celebrar a parceria do ano com 
cada hospital.  Foram apresentados em todos os Cinco hospitais parceiros.

Hospital da Baleia 

Hospital Santa Casa
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HAHAHA em pequenas Breves Cenas 

19/05 - Intervenção artística na Semana de Enfermagem do Hospital Santa Casa.
08/06 - Intervenção artística no encontro de premiação dos funcionários opera-
dores de caixa da Drogaria Araujo, no projeto “Doe seu Troco?” - Sede da Matriz 
da Drogaria Araujo.
05/07 - Intervenção artística no evento de sustentabilidade do corpo gerencial do 
Hospital Santa Casa. – Teatro Promove da Cidade Jardim
13 e 14/06 -  Participação no Encontro Nacional do Terceiro Setor (VI ENATS) :– 
Local: Cinebrasil Teatro Valourec Minas Gerais
30 de setembro e 01 de outubro - Circuito Viver Bem Drogaria Araujo:  – Local: 
Minas Centro

Hospital Santa Casa

Hospital Santa Casa



Saiu na Impresa 

Hospital da Baleia
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     Olha o que falaram da gente ...

Matéria Hospital da Baleia –

“Auto de Natal – dezembro de 2016



Relatório Anual HAHAHA - 2016

Entrevista Band Minas 
“Momento do Bem”  - 
outubro de 2016

Visita da Gasmig no 
Hospital das Clínicas
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Matéria TV Horizonte “Pra Mudar o 
Mundo” – novembro de 2016

Matéria Santa Casa BH – Auto de
Natal - dezembro de 2016
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Juntos vamos mais longe
Instituto HAHAHA
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Instituto HAHAHA
Rua Estrela do Sul, 126 - Santa Teresa / Belo Horizonte – MG

Telefone: 31 3889 9643
e-mail: contato@institutohahaha.org.br

site: www.institutohahaha.org.br
facebook.com/institututoHAHAHA
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